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PERSPECTIVA METEOROLOGICĂ PENTRU LUNA  
Iunie 2018 

 
Pentru luna IUNIE 2018, informaţiile de la Centrul European pentru Prognoza 
Vremii (ECMWF) estimează pentru România următoarele: 
 

 Luna iunie 2018, se va caracteriza printr-o vreme în general normală sub 
aspect termic în regiunile nordice şi centrale, iar în restul teritoriului 
temperaturile medii lunare se vor putea situa peste normalul perioadei. 

 Precipitaţiile prognozate vor fi deficitare în cea mai mare parte a ţării. 

 
Precizăm că, 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. 
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Caracteristici agrometeorologice 
 
Rezerva de umiditate pe adâncimea de sol 0-100 cm în cultura grâului de toamnă, 
se va încadra în limite satisfăcătoare, apropiate de optim și local optime, în cea 
mai mare parte a teritoriului agricol. Pe suprafețe agricole extinse din Moldova, 
Dobrogea, Transilvania, local în estul, nordul și nord-estul Munteniei, izolat în nord-
vestul Banatului, se va semnala fenomenul de secetă pedologică moderată și 
puternică. 

În stratul de sol 0-100 cm, conţinutul de apă în cultura de porumb, se va 
încadra în limite scăzute (secetă pedologică moderată) și deosebit de scăzute 
(secetă pedologică puternică și local extremă), în majoritatea regiunilor agricole. 
În vestul, sud-vestul şi nord-vestul ţării rezerva  de umiditate din sol va înregistra 
valori satisfăcătoare, apropiate de optim și optime. 
 

Starea de vegetaţie a culturilor agricole 

  
În condiţiile agrometeorologice menţionate, procesele biologice ale culturilor de 
câmp vor evolua în general normal în majoritatea zonelor agricole, îndeosebi pe 
terenurile cu o aprovizionare satisfǎcǎtoare cu apǎ a solului. Pe fondul regimului 
termic mai ridicat din aer din zilele cele mai calde, asociat cu deficite de umiditate 
în sol, la culturile prǎşitoare se va semnala fenomenul de ofilire temporarǎ şi 
rǎsucire a frunzelor în orele de amiazǎ, îngǎlbenirea şi uscarea parţialǎ a 
aparatului foliar. În general, starea de vegetaţie a culturilor agricole se va prezenta 
bună şi medie în semănăturile înfiinţate în epoca optimă şi pe arealele cu o bună 
aprovizionare cu apă a solului, iar la cele tardive şi pe suprafeţele agricole afectate 
de seceta pedologicǎ, uniformitatea şi vigurozitatea plantelor va fi medie şi slabă. 

La cerealierele de toamnă (orz şi grâu), semănate în perioada optimă se 
vor continua maturitatea în lapte, ceară şi deplină, iar culturile tardive îşi vor 
definitiva fazele de burduf şi înspicare, parcurgând înflorirea şi maturitatea în lapte. 
De asemenea, la orzul de toamnă se vor declanşa lucrările de recoltare, îndeosebi 
în zonele de câmpie. 

Rapiţa va parcurge formarea silicvelor şi a boabelor în silicve, iar local în 
sudul ţării, la culturile ajunse în faza de maturitate deplină va fi posibilă recoltarea. 

Cultura de floarea-soarelui va parcurge înfrunzirea, formarea capitulului, 
precum şi înflorirea, în cea mai mare parte a ţării.  

Porumbul, funcţie de data semănatului şi agrotehnica aplicată îşi va 
continua predominant fazele de formare a frunzei a treia şi înfrunzire, iar la hibrizii 
extratimpurii şi timpurii se va semnala apariţia paniculului, înflorirea şi mătăsirea. 

Sfecla de zahăr se va afla la dezvoltarea aparatului vegetativ, alungirea 
şi îngroşarea axei hipocotile, iar cartoful va parcurge fazele de formare/creştere 
a lăstarilor laterali, tuberizare şi îmbobocire, funcţie de gradul de precocitate al 
soiului. 

La pomii fructiferi se va semnala creşterea lăstarilor/frunzelor/fructelor, 
acumularea zaharurilor şi coacerea rodului, iar la speciile ajunse la maturitatea 
tehnologică se va continua recoltarea.  

În majoritatea podgoriilor, viţa de vie va parcurge fazele de înfrunzire şi  
înflorire, precum şi formarea şi creşterea boabelor, în special la soiurile timpurii. 
Lucrările agricole de sezon se vor desfăşura în condiţii bune, exceptând zilele cu 
precipitaţii. 
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Prognoza meteorologică sezonieră se elaborează cu anticipaţie de 1-3 luni având 
caracter orientativ şi grad de realizare de peste 60-65%. De aceea, aceste estimări 
sezoniere sunt permanent actualizate prin prognozele pe termen scurt (1-3 zile) şi 
mediu (7-10 zile), cu un grad de realizare de peste 87-95%.  
 
 

Recomandări de specialitate/calendarul lucrărilor agricole: 
 
 Aplicarea irigaţiilor pe terenurile cu deficite de apă în sol; 
 Combaterea buruienilor (erbicidări, praşile manuale şi mecanice) la 

culturile prăşitoare; 
 Administrarea de tratamente cu insecto-fungicide la speciile de câmp 

şi pomi-viticole; 
 Fertilizarea cu îngrăşăminte minerale şi foliare la culturile de            

floarea-soarelui şi porumb. 
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DIAGNOZA AGROMETEOROLOGICĂ 
01 – 30 MAI 2018 

 
Starea de vegetaţie a culturilor agricole 
 
Luna mai 2018 s-a caracterizat printr-o alternanţă de zile normale sub aspect 
termic, cu perioade în care a predominat un regim termic al aerului mai ridicat 
decât în mod obişnuit, în cea mai mare parte a teritoriului agricol al ţării. În aceste 
condiţii, ritmurile vegetative ale culturilor de câmp și speciilor pomi-viticole s-au 
desfăşurat normal în majoritatea regiunilor, iar în zonele de câmpie din sudul şi 
vestul ţării, acestea au fost mai accelerate, datorită regimului termic din aer şi sol 
mai ridicat decât în mod obișnuit. Starea de vegetaţie a plantelor s-a menţinut bună 
şi medie la culturile semănate în perioada optimă, iar la cele înfiinţate tardiv și pe 
terenurile cu deficite de umiditate în sol, uniformitatea şi vigurozitatea plantelor se 
prezintă medie şi slabă. Orzul şi grâul de toamnă parcurg fazele de înspicare 
(50-100%), înflorire (30-100%) și maturitate în lapte (10-40%), iar cele întârziate 
fenologic își vor definitiva alungirea paiului (90-100%), plantele fiind la „burduf” şi 
înspicare (50-100%). De asemenea, se semnalează atac de rugină (Puccinia sp.) 
și fuzarioză (Fusarium sp.). Cultura de rapiţă se află la formarea silicvelor şi a 
boabelor în silicve (10-100%), pe majoritatea suprafețelor cultivate. Floarea-
soarelui înfiinţată în perioada optimă își finalizează răsărirea (90-100%), 
continuându-se fazele de formare a primei perechi de frunze (40-100%), 
înfrunzirea (4-16 frunze) și local formarea calatidiului (10-30%). În funcție de data 
semănatului, porumbul își definitivează răsărirea (100%), plantele aflându-se la 
formarea frunzei a treia (10-100%) și înfrunzire (4-13 frunze), pe aproape întreg 
teritoriul agricol. În principalele bazine de cultură, sfecla de zahăr îşi continuă 
răsărirea (70-100%) şi dezvoltarea aparatului foliar (30-100%). Cultura de cartof 
parcurge răsărirea (80-100%), formarea și creşterea lăstarilor laterali. Izolat, s-a 
semnalat atacul gândacului de Colorado (Leptinotarsa decemlineata). Pomii 
fructiferi înregistrează creşterea lăstarilor/frunzelor, formarea şi creşterea rodului 
în cea mai mare parte a plantaţiilor, iar la soiurile timpurii de cireş, coacerea 
fructelor și recoltarea acestora. În majoritatea podgoriilor, viţa de vie se află la 
înfrunzire, creşterea lăstarilor, înflorire, precum şi formarea/creșterea boabelor, 
îndeosebi la soiurile timpurii de masă. 

În zilele cu precipitaţii, lucrările agricole de sezon au fost sistate temporar. 
 

 
Caracteristici agrometeorologice 
 
La data de 31 Mai 2018, rezerva de umiditate în cultura grâului de toamnă, pe 
adâncimea de sol 0-100 cm, prezintă valori satisfăcătoare până la apropiate de 
optim și optime, pe aproape întreg teritoriul agricol. În cea mai mare parte a 
Moldovei, Dobrogei, Transilvaniei, local în estul, nordul și nord-estul Munteniei, 
izolat în nord-vestul Banatului, se semnalează seceta pedologică moderată și 

puternică,figura1. 
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 Figura 1. 
 

Conţinutul de apă în stratul de sol 0-20 cm, în cultura neirigată de porumb, se 
încadrează în limite scăzute (secetă pedologică moderată) și deosebit de 
scăzute (secetă pedologică puternică și local extremă) în Dobrogea, pe suprafețe 
extinse din Moldova și Muntenia, centrul, estul, local în sudul și sud-estul 
Transilvaniei, sud-estul Olteniei. Rezerva de umiditate din sol înregistrează valori 
satisfăcătoare, apropiate de optim și optime în Crișana, Maramureș, cea mai 
mare parte a Banatului, Olteniei, local în nordul, vestul, sudul și sud-vestul 
Transilvaniei, vestul și nord-vestul Munteniei, nord-estul și nord-vestul Moldovei, 
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. 

Abonează-te la newsletter 
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