
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectiva lunii decembrie  
 

 Pe ansamblu, luna decembrie 2016, se va caracteriza 
printr-o vreme normalǎ în cea mai mare parte a ţării. 
Local, în zonele sudice şi sud-estice, valorile termice din 
aer se vor putea situa peste mediile multianuale.  
 
 Sub aspect pluviometric, sunt posibile cantităţi de 
precipitaţii în general mai ridicate decât mediile 
multianuale, exceptând local, vestul, nord-vestul şi sudul 
ţării unde acestea vor fi apropiate de normele 
climatologice. 
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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 
 
În cultura grâului de toamnă, aprovizionarea cu apă pe 
adâncimea de sol 0-100 cm, la data de 31 decembrie 2016, se 
va încadra în limite satisfăcătoare până la apropiate de optim și 
optime, în majoritatea regiunilor agricole. În centrul și sudul 
Dobrogei se vor menţine deficite de umiditate în sol, seceta 
pedologică fiind moderată și puternică. 

 
Starea de vegetaţie a culturilor agricole 
  
În condiţiile agrometeorologice menţionate, în cea mai mare 
parte a regiunilor agricole se vor înregistra ritmuri lente de 
creştere şi dezvoltare la speciile de toamnǎ, local fiind posibilǎ 
stagnarea temporarǎ a proceselor vegetative. 
 
În zonele cele mai reci din jumǎtatea de nord a ţǎrii, plantele se 
vor afla în repaus vegetativ. Pe ansamblu, uniformitatea şi 
vigurozitatea culturilor se va prezenta bunǎ şi medie în 
semǎnǎturile efectuate în epoca optimǎ, respectiv medie şi 
slabǎ la cele întârziate fenologic, insuficient cǎlite şi nepregǎtite 
pentru condiţiile de pe parcursul iernii. 
 

 
În zilele fără precipitaţii, lucrările agricole de sezon (fertilizări, 
lucrări de întreţinere în vii şi livezi, etc.) se vor desfăşura în 
general normal. 
 

 
 

Orz  
Grâu de toamnă 
 

În funcţie de data semǎnatului şi condiţiile pedo-
climatice, cerealierele de toamnǎ (orz şi grâu) 
vor parcurge fazele de rǎsǎrire, formare a frunzei 
a treia şi înfrǎţire, la scara întregii ţǎri. 

Rapiță 
 

La cultura de rapiţǎ se va continua înfrunzirea pe 
întreg teritoriul agricol al ţǎrii, starea de vegetaţie 
a plantelor fiind în general bunǎ şi medie.  

Pomii fructiferi 
Viţa de vie 
 

Speciile pomi-viticole se vor afla în stadiul de 
repaus biologic în toate plantaţiile, acestea fiind 
în general bine adaptate condiţiilor de iernare. 



 

 
Recomandări de specialitate 
 
 

 Efectuarea controlului biologic pentru determinarea 
sistematicǎ a viabilitǎţii plantelor la cerealierele de toamnǎ; 
 Aplicarea îngrǎşǎmintelor minerale complexe la speciile de 
toamnǎ semǎnate în epoca optimǎ; 
 Continuarea lucrǎrilor de întreţinere în vii şi livezi. 

 
Diagnoza lunii noiembrie                
  
Starea de vegetaţie a culturilor agricole 
Pe parcursul lunii noiembrie 2016, regimul termic al aerului a 
fost în general normal, în aproape toată ţara. Astfel, ritmurile de 
creștere și dezvoltare ale speciilor de toamnă au evoluat în 
bune condiţii în aproape toate regiunile agricole ale țării.  
 
Local în Moldova și Transilvania, procesele vegetative ale 
plantelor s-au desfășurat mai lent datorită temperaturilor 
minime mai scăzute din aer și sol.  
 
Starea de vegetație a plantelor s-a menținut medie și bună, în 
majoritatea zonelor de cultură.  
 

Rapița Cultura de rapiță parcurge dezvoltarea 
aparatului foliar pe întreg teritoriul agricol al 
țării, plantele având în medie 4-13 frunze, din 
care 1-2 frunze bazale fiind îngălbenite parțial. 
 

Orz 
Grâu de toamnă 
 

În funcţie de data semănatului şi agrotehnica 
aplicată, culturile de orz şi grâu de toamnă se 
află în fazele de răsărire (50-100%) şi apariţia 
frunzei a treia (30-100%), cele mai avansate în 
vegetaţie fiind culturile semănate în perioada 
optimă aflate în faza de înfrăţire (10-50%).  
 

Pomi fructiferi 
Viţa de vie 
 

La speciile pomicole și viticole din majoritatea 
plantațiilor s-au definitivat fazele de maturare a 
lemnului/coardelor și căderea fiziologică a 
frunzelor, local înregistrându-se starea de 
repaus biologic. 

 



 

 
 
Caracteristici agrometeorologice 
  
Rezerva de umiditate din sol pe profilul 0-50 cm, în cultura grâului de 
toamnă, la sfârşitul lunii noiembrie 2016, prezintă valori 
satisfăcătoare (AS), apropiate de optim (ApO) și optime (AO), în 
aproape toată țara. Deficite de umiditate în sol (secetă pedologică 
moderată-SM și puternică-SP) se înregistrează în centrul și sudul 
Dobrogei, figura 1. 

 
 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 

Lucrările agricole de sezon s-au desfășurat 
pe ansamblu normal, în aproape toată țara. 
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