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PERSPECTIVA METEOROLOGICĂ PENTRU  
LUNA OCTOMBRIE 2019 

 
Pentru luna SEPTEMBRIE 2019, informaţiile de la Centrul European pentru Pentru 
luna OCTOMBRIE 2019, informaţiile de la Centrul European pentru Prognoza 
Vremii estimează pentru România, următoarele: 

 Sub aspect termic, în luna octombrie 2019, temperaturile medii ale aerului 
vor fi  uşor mai ridicate decât în mod obişnuit, în cea mai mare parte a 
zonelor de cultură.  

 Din punct de vedere pluviometric, precipitaţiile prognozate vor fi deficitare 
în  majoritatea regiunilor, mai ales în cele sudice. În partea de nord-vest a 
ţării  acestea se vor încadra în limite apropiate de normele 
climatologice. 

 Temperatura medie diurnă a solului la adâncimea de 5 cm se va situa în 
limite   favorabile pentru însămânţarea culturilor de toamnă şi pentru 
desfăşurarea fazelor incipiente de vegetaţie (germinare-răsărire-
înfrunzire). 

 
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 
 
 

În stratul de sol 0-20 cm/ogor, conținutul de umiditate la sfârșitul lunii octombrie 
2019 se va situa în limite scăzute (secetă pedologică moderată) și deosebit de 
scăzute (secetă pedologică puternică și extremă), în majoritatea regiunilor. Pe 
suprafețe agricole extinse din estul, local sud-estul, sudul și vestul țării, rezerva de 
apă din sol va prezenta valori satisfăcătoare, apropiate de optim și izolat optime. 

 
Starea de vegetaţie a culturilor agricole 
 

 

În condiţiile agrometeorologice menţionate, pe terenurile cu o aprovizionare 
satisfăcătoare cu apă a solului, ritmurile vegetative la speciile de toamnă se vor 
desfăşura pe ansamblu normal, cu excepţia zonelor depresionare din centrul şi 
nordul ţării, unde procesele de creştere şi dezvoltare vor fi mai lente datorită 
temperaturilor minime mai scăzute din aer şi sol. De asemenea, pe arealele 
agricole unde se menţin deficite de apă în sol, procesele de germinare, răsărire şi 
apariţia primelor frunze la speciile de rapiţă, orz şi grâu de toamnă vor fi stânjenite, 
iar lucrările de pregătire a patului germinativ în vederea efectuării semănăturilor 
de toamnă se vor desfăşura cu dificultate.  
La hibrizii tardivi de porumb aflaţi la maturitatea deplină se vor continua şi chiar 
definitiva lucrările de recoltare. 
Cultura de sfeclă de zahăr se va afla predominant în fazele de maturitate 
tehnologică şi recoltare, iar la cartof se vor finaliza lucrările de recoltare, în toate 
bazinele specializate. 
Sub aspect fenologic, rapiţa semănată în perioada optimă va parcurge 
predominant faza de înfrunzire (2-7 frunze), iar în culturile înfiinţate tardiv se vor 
înregistra răsărirea şi formarea primelor frunze adevărate. 
În funcţie de data semănatului, la cerealierele de toamnă (orz şi grâu) se vor 
semnala fazele de germinare-răsărire, precum şi izolat apariţia primelor frunze, 
îndeosebi pe terenurile cu o aprovizionare satisfăcătoare cu apă a solului. 
Pomii fructiferi şi viţa de vie vor înregistra maturarea fructelor/boabelor/lemnului, 
recoltarea fructelor/strugurilor, precum şi îngălbenirea şi căderea fiziologică a 
frunzelor, în majoritatea plantaţiilor. 
În zilele fără precipitaţii, lucrările agricole de sezon se vor putea desfăşura pe 
ansamblu, în condiţii bune. 
 

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: 
 

 Finalizarea lucrărilor de recoltare, transport şi depozitare a produselor 
agricole de sezon; 

 Eliberarea terenurilor de resturile vegetale şi efectuarea arăturilor adânci 
de toamnă; 

 Urgentarea lucrărilor de pregătire a patului germinativ şi a semănatului la 
grâul de toamnă; 

 Administrarea îngrăşămintelor pe bază de azot şi fosfor la culturile de 
toamnă înfiinţate în perioada optimă; 

 Efectuarea tratamentelor fito-sanitare în vii şi livezi. 
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DIAGNOZA AGROMETEOROLOGICĂ 
01 – 30 SEPTEMBRIE 2019 
 

Starea de vegetaţie a culturilor agricole 
 

Pe parcursul lunii septembrie 2019, vremea a fost mai caldă decât în mod obişnuit în cea 
mai mare parte a regiunilor agricole. Ca urmare, pe terenurile afectate de seceta pedologică 
prelungită, procesele vegetative la speciile prăşitoare au fost stânjenite, semnalându-se în 
continuare uscarea parţială/totală a aparatului foliar, maturarea forţată, ştiuleţi 
subdimensionaţi la porumb, capitule reduse şi seminţe seci la cultura de floarea-soarelui. 
Totodată, lucrările de pregătire a patului germinativ s-au desfăşurat cu dificultate, iar 
procesele de răsărire şi dezvoltare a primelor perechi de frunze au fost încetinite. La cultura 
de floarea-soarelui s-au continuat lucrările de recoltare la nivelul întregului teritoriu agricol. 
În funcţie de data semănatului, hibrizii tardivi şi semitardivi de porumb înregistrează 

maturitatea deplină (60-100%), totodată extinzându-se suprafeţele recoltate. În sud-estul 
țării, producţiile obţinute variază între 6500-9500 kg/ha. Sfecla de zahăr se află în fazele 

de îngroşare a axei hipocotile, concomitent cu acumularea zahărului în rădăcină. În 
principalele bazine specializate, la cartof predomină maturitatea deplină și recoltarea, în 

special la soiurile semitardive şi tardive. La pomii fructiferi şi viţa de vie se semnalează 
coacerea fructelor/boabelor şi acumularea zahărului, iar soiurile aflate la maturitatea de 
consum se recoltează în continuare. Rapiţa și orzul de toamnă semănate până la această 

dată, înregistrează fazele de germinare şi răsărire, precum şi izolat formarea primelor 
frunze.  
Lucrările agricole de sezon (arături, pregătirea patului germinativ, semănat) s-au efectuat 
cu dificultate. 
 

Caracteristici agrometeorologice 
 

La data de 30 Septembrie 2019, în stratul de sol 0-20 cm (ogor), conținutul de apă prezintă 
valori scăzute și deosebit de scăzute, seceta pedologică fiind moderată, puternică și 
extremă, în cea mai mare parte a regiunilor agricole. Rezerva de umiditate din sol se 
încadrează în limite satisfăcătoare până la apropiate de optim și optime, pe suprafețe 
extinse din Moldova, izolat în estul și sud-estul Dobrogei, nordul și nord-vestul Munteniei, 
nord-vestul Banatului, vestul Crișanei, figura 1.  

 
 
 
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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