
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectiva lunii iulie  
 

 Pe parcursul lunii iulie 2017 va predomina un regim 
termic mediu al aerului mai ridicat decât în mod obişnuit 
în aproape toată ţara, îndeosebi în sudul, sud-estul şi 
vestul ţării.  
 Sub aspect pluviometric, cantităţile de precipitaţii vor 
înregistra valori sub mediile multianuale, pe aproape 
întreg teritoriul. În sudul, sud-estul şi estul ţării, deficitele 
de apă vor fi mai pronunţate. 
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Aceste informaţii nu exclud posibilitatea apariţiei unor situaţii cu valori extreme de 
temperatură sau cantităţi mai mari de precipitaţii pe intervale scurte de timp, ce pot conferi 

un caracter sever intervalului respectiv. 
 



 

Caracteristici agrometeorologice 
Aprovizionarea cu apă pe profilul de sol 0-100 
cm în cultura de porumb la sfârșitul lunii iulie  
2017, va prezenta valori scăzute și deosebit 
de scăzute, seceta pedologică având diferite grade de 
intensitate, respectiv moderată, puternică și local chiar 
extremă, pe suprafețe agricole extinse din sudul, vestul și estul 
teritoriului. În centrul, nord-vestul și izolat în sud-estul țării, 
rezerva de umiditate din sol se va situa în limite satisfăcătoare 
și local apropiate de optim. 

 
Starea de vegetaţie a culturilor agricole 
Ca urmare, în zilele cele mai calde, pe fondul temperaturilor 
maxime ridicate din aer, situate frecvent peste pragurile 
biologice critice (30...32°C) de rezistenţă ale culturilor 
prăşitoare se va putea înregistra ofilirea temporară, răsucirea 
şi uscarea parţială a aparatului foliar îndeosebi în orele amiezii, 
precum şi forţări stadiale. În general, starea de vegetaţie a 
culturilor semănate în perioada optimă va fi bună şi medie pe 
arealele agricole cu o aprovizionare satisfăcătoare cu apă a 
solului, iar în semănăturile tardive, precum şi pe terenurile 
afectate de seceta pedologică, uniformitatea şi vigurozitatea 
plantelor se va menţine medie şi slabă.  

Grâu de toamnă 
 

La grâul de toamnă se vor continua şi chiar 
finaliza lucrările de recoltare, iar la cele întârziate 
fenologic se va înregistra predominant faza de 
maturitate deplină, declanşându-se totodată, 
recoltarea. 

Floarea-soarelui 
 
 
 
 
Porumb 
 
 
 
 
 
 
Sfecla de zahăr 
 
 

În funcţie de data semănatului, cultura de 
floarea-soarelui se va afla în fazele de înflorire, 
maturitate în ceară şi deplină, în aproape toată 
ţara. 
 
Sub aspect fenologic, porumbul va parcurge 
înflorirea paniculului, mătăsirea şi maturitatea în 
lapte. Cele mai avansate în vegetaţie vor fi 
culturile din sudul și vestul teritoriului, în special 
hibrizii timpurii, la care se va semnala 
maturitatea în ceară. 
 
În principalele bazine specializate, la sfecla de 
zahăr vor predomina îngroşarea axei hipocotile 
şi acumularea zaharurilor, iar la cartof, formarea 



 

 
Recomandări de specialitate 
 

 Aplicarea irigaţiilor pe terenurile cu deficite de umiditate în 

sol; 

 Combaterea buruienilor prin erbicidări, praşile manuale şi 

mecanice la culturile prăşitoare; 

 Continuarea aplicării tratamentelor fito-sanitare la speciile 

de câmp şi pomi-viticole; 

 Efectuarea lucrărilor de recoltare, transport şi depozitare la 

cerealierele de toamnă; 

 Eliberarea suprafeţelor agricole de resturile vegetale. 

 

 

Diagnoza lunii iunie                
  
Starea de vegetaţie a culturilor agricole 
Luna iunie 2017 s-a caracterizat printr-o vreme normală la 
începutul intervalului, după care, regimul termic al aerului a fost 
deosebit de ridicat în sudul, sud-estul şi vestul teritoriului. Ca 
urmare, procesele fiziologice la toate culturile agricole au fost 
intensificate pe majoritatea suprafeţelor, îndeosebi pe 
terenurile cu o bună aprovizionare cu apă a solului.  

 
 
 
 
Pomii fructiferi  
 
 
 
 
 
Viţa de vie 
 

şi creşterea tuberculilor, 
precum şi veştejirea vrejilor la  
soiurile de vară. 
 
La speciile de sâmburoase (cais, piersic, prun) 
aflate la maturitatea tehnologică se va continua 
recoltarea, iar la cele de seminţoase (măr, păr) 
acumularea zaharurilor şi coacerea fructelor, în 
majoritatea plantaţiilor pomicole. 
 
În cea mai mare parte a podgoriilor, viţa de vie 
va parcurge înfrunzirea, creşterea şi dezvoltarea 
boabelor, iar la soiurile timpurii şi extratimpurii 
din sudul şi estul ţării, acumularea zaharurilor şi 
coacerea în „pârgă”. 

 
Lucrările agricole de sezon se vor efectua în general în condiţii 
bune, exceptând zilele cu precipitaţii. 

 



 

Totodată, în zonele de câmpie din jumătatea 
de sud a ţării, temperaturile maxime ridicate 
din aer, situate frecvent peste pragurile  
biologice critice de rezistenţă (30...32°C)  
ale plantelor, au determinat ofilirea temporară a frunzelor în 
orele de amiază la speciile prăşitoare, iar la culturile de toamnă 
s-a înregistrat coacerea forţată.  
 

Orz 
Grâu de 
toamnă 
 
 
 
 
 
 
Rapița 

Sub aspect fenologic orzul şi grâul de toamnă 
parcurg maturitatea în lapte (70-100%) şi ceară 
(20-100%), pe aproape întreg teritoriul agricol. La 
cultura de orz de toamnă se semnalează 
maturitatea deplină (10-100%), continuându-se 
lucrările de recoltare. De asemenea, în vestul țării 
se menține atacul de rugină (Puccinia striiformis) și 
ploșnița cerealelor (Aelia spp.). 
 
Cultura de rapiță se află la formarea boabelor în 
silicve şi maturitate deplină (10-100%), iar local în 
vestul și sud-estul țării au început lucrările de 
recoltare. 

Floarea-
soarelui  
 
 
 
Porumb  
 
 
 
 
 
Sfecla de 
zahăr 
 
 
 
Cartof 
 
 
 
 
 
 

În funcție de data semănatului,floarea-soarelui 
înregistrează înfrunzirea (10-36 frunze), formarea 
capitulului (10-100%), precum și înflorirea (10-
30%).  
 
La porumb se semnalează dezvoltarea aparatului 
foliar (9-19 frunze) și izolat apariţia paniculului (10-
25%), plantele prezentând în general o stare de 
vegetație bună și medie. 
 
 
La sfecla de zahăr predomină înfrunzirea (10-20 
frunze) şi alungirea/îngroşarea axei hipocotile (10-
100%), în toate bazinele specializate. 
 
Cartoful se află în fazele de creştere a lăstarilor 
laterali, tuberizare şi înflorire (10-100%), la nivelul 
întregii ţări. În regiunile centrale și estice, local s-a 
semnalat apariția gândacului de colorado 
(Leptinotarsa decemlineata).  
 
 
 



 

 
Pomi fructiferi  
 

 

 

 

 

 
 
 
Viţa de vie 
 
 

În plantațiile pomicole se înre- 
gistrează creșterea lăstarilor,  
dezvoltarea rodului și coacerea 
fructelor, continuându-se  
totodată lucrările de recoltare la speciile de 
sâmburoase timpurii (cireș, cais, vișin) ajunse la 
maturitatea de consum. 
 
La vița de vie s-au continuat fazele de creștere a 
frunzelor/lăstarilor, precum şi formarea / 
dezvoltarea boabelor, în cea mai mare parte a 
podgoriilor. 
 

În general lucrările agricole de sezon (fertilizări, erbicidări, 
praşile mecanice/manuale, tratamente fito-sanitare) s-au 
desfășurat în condiții bune, exceptând zilele cu precipitații. 

 
Caracteristici agrometeorologice 
La data de 30 Iunie 2017, rezerva de apă în cultura grâului de 
toamnă pe profilul de sol 0-100 cm, se încadrează în limite 
satisfăcătoare (AS) până la apropiate de optim (ApO), pe aproape 
întreg teritoriul agricol. Conținutul de umiditate din sol se încadrează 
în limite scăzute (secetă pedologică moderată-SM) și deosebit de 
scăzute (secetă pedologică puternică-SP și izolat extremă-SE) pe 
suprafețe agricole extinse din Oltenia și Dobrogea, local în sud-
vestul, sudul și centrul Transilvaniei, vestul, nordul și nord-vestul 
Banatului, izolat în sudul Crișanei,  nord-estul Moldovei,  vestul și 
sud-vestul Munteniei, figura 1. 

 
Figura 1. 



 

 
În cultura de porumb, aprovizionarea cu apă în  
stratul de sol 0-100 cm, se situează în limite  
satisfăcătoare (AS), apropiate de optim (ApO) și  
izolat optime (AO), în aproape toată țara. Deficite de umiditate în sol 
(secetă pedologică moderată-SM și local puternică-SP) se 
înregistrează în cea mai mare parte a Olteniei, local în centrul și sud-
estul Dobrogei, izolat în nord-vestul Banatului, sudul Crișanei și al 
Transilvaniei, nord-estul Moldovei, vestul și sud-vestul Munteniei, 
figura 2. 

  
Figura 2. 
 
 
 
Groupama Asigurări în parteneriat cu A.N.M. îți oferă prognoza 
agrometeorologică.Înscrie adresa de e-mail și ai acces gratuit la 
informații specializate pentru lucrările agro. 
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