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Caracteristici meteorologice

Perioada se va caracteriza printr-un regim termic al aerului în general mai ridicat
decât în mod normal, în cea mai mare parte a ţării.
Temperatura medie diurnă a aerului se va situa între 16...29°C, abaterile
termice pozitive fiind de 1...7°C, la nivelul întregii ţări.
Temperatura maximă a aerului va oscila între 24...34°C, în aproape toate
zonele de cultură.
Temperatura minimă a aerului va fi cuprinsă între 7...23°C, valorile mai scăzute
fiind posibile în zonele depresionare din estul Transilvaniei.
Sunt posibile ploi locale sub formă de aversă, reduse cantitativ, fiind însoţite de
descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului, îndeosebi în sudul și
sud-estul ţării.



Caracteristici agrometeorologice

În stratul de sol 0-20 cm, conţinutul de umiditate se va încadra în limite scăzute și
deosebit de scăzute (secetă pedologică moderată, puternică și extremă) în Dobrogea,
pe suprafețe extinse din Muntenia, Oltenia, sud-vestul și vestul Crișanei, local în
nord-estul, centrul și izolat în sud-estul Moldovei, nord-vestul Banatului și al
Maramureșului, sudul Transilvaniei. Gradul de aprovizionare cu apă a solului va
prezenta valori satisfăcătoare, apropiate de optim și optime în cea mai mare parte a
Transilvaniei, Banatului, estul Maramureșului, local în centrul, estul, nord-vestul și sudvestul Moldovei, nord-vestul Olteniei și al Crișanei, nord-vestul și nordul Munteniei.
Conținutul de apă pe adâncimea de sol 0-100 cm, în cultura neirigată de porumb,
va prezenta valori scăzute și deosebit de scăzute, seceta pedologică având diferite
grade de intensitate, respectiv moderată, puternică și extremă în Dobrogea, pe suprafețe
agricole extinse din Muntenia, Oltenia, Crișana, nord-estul, centrul și izolat în estul și
sud-estul Moldovei, nord-vestul Maramureșului și al Banatului. Rezerva de umiditate din
sol se va încadra în limite satisfăcătoare și local apropiate de optim în Transilvania, pe
suprafețe extinse din Maramureș, Banat, nord-vestul Olteniei, local în nord-vestul,
centrul, estul și sud-vestul Moldovei, nord-vestul și nordul Munteniei.
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Starea de vegetaţie a culturilor agricole
Pe suprafeţele agricole unde se va menţine fenomenul de secetă pedologică cu
diferite grade de intensitate, procesele de coacere şi maturare la culturile agricole vor fi în
continuare stânjenite. De asemenea, lucrările de pregătire a patului germinativ în vederea
însămânţărilor din prima epocă (rapiţă şi orz) se vor efectua cu dificultate, în special pe
terenurile cu deficite de umiditate în sol.
Cultura de porumb se va afla la maturitate în ceară (40-100%) în cea mai mare
parte a teritoriului agricol, iar în jumătatea de sud a ţării se va înregistra maturitatea
deplină (10-100%), declanşându-se totodată recoltarea la hibrizii timpurii.
Pe majoritatea suprafeţelor agricole, floarea-soarelui va parcurge maturitatea
ceară (70-100%) şi deplină (50-100%), extinzându-se de asemenea suprafeţele recoltate
îndeosebi în sudul şi vestul ţării.
Sfecla de zahăr îşi va continua în bune condiţii îngroşarea axei hipocotile,
concomitent cu acumularea zahărului în rădăcini, în toate bazinele specializate.
La cartof vor predomina creşterea tuberculilor, uscarea vrejilor, maturitatea
tehnologică şi recoltarea la soiurile semitardive şi tardive.
În cea mai mare parte a plantaţiilor, pomii fructiferi şi viţa de vie se vor afla
predominant în fazele de creştere şi coacere a fructelor/boabelor, acumularea zahărului,
precum şi recoltare la soiurile de consum.
Condiţiile meteorologice prognozate vor fi favorabile desfăşurării lucrărilor agricole
din câmp (eliberarea terenurilor de resturile vegetale, arături, pregătirea terenului pentru
campania de toamnă, etc.), în aproape toată ţara.

•
•
•

Eliberarea suprafeţelor agricole de resturile vegetale;
Pregătirea terenurilor în vederea însămânţării cerealierelor de toamnă, în
special pe arealele agricole cu o bună aprovizionare cu apă a solului;
Efectuarea lucrărilor de recoltare la culturile prăşitoare şi pomi-viticole.

Toate informaţiile, textul şi hărţile conţinute în Buletinul Agrometeorologic sunt
proprietatea intelectuală a ADMINISTRAŢIEI NAŢIONALE DE METEOROLOGIE şi nu
pot fi reproduse sau folosite în nici un fel fără permisiunea celor în drept.
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