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Caracteristici meteorologice
Vremea mai rece de la începutul intervalului va intra într-un proces de încălzire
treptată, devenind normală sub aspect termic, în aproape toată țara.
Temperatura medie diurnă a aerului va oscila între 0...11°C în primele zile,
abaterile termice negative fiind de 1...4°C și 3...12°C spre sfârșitul perioadei, limite
apropiate de normele climatologice, în cea mai mare parte a țării.
Temperatura maximă a aerului se va situa între 5...16°C, pe întreg teritoriul
agricol al țării.
Temperatura minimă a aerului se va încadra între -5...8°C în toate regiunile,
posibil mai scăzută în depresiuni, unde izolat vor fi condiții de producere a brumei.
Temperatura medie diurnă a solului la adâncimile de 5 și 10 cm va fi cuprinsă
între 5...13°C în majoritatea zonelor de cultură, limite optime desfăşurării proceselor
vegetative la culturile de rapiţă, orz şi grâu de toamnă însămânţate în epoca optimă.
Se întrevăd precipitații predominant sub formă de ploi locale în aproape toate
regiunile agricole, dar și mixte (ploaie, lapoviță și ninsoare) în nordul și centrul țării,
acestea fiind însoțite de intensificări temporare ale vântului.

Caracteristici agrometeorologice
În stratul de sol 0-20 cm (ogor), rezerva de umiditate va prezenta valori
satisfăcătoare până la apropiate de optim și optime, pe aproape întreg teritoriul agricol al
țării. Local, în vestul, sudul și sud-estul țării se vor înregistra deficite de apă în sol
(secetă pedologică moderată și puternică).
Starea de vegetaţie a culturilor agricole
Ca urmare, ritmurile vegetative ale speciilor de toamnă se vor desfăşura în
general normal, în majoritatea zonelor de cultură. Starea de vegetaţie a plantelor va fi pe
ansamblu bună şi medie în cea mai mare parte a teritoriului agricol, exceptând
semănăturile tardive şi suprafeţele cu deficite de apă în sol, unde uniformitatea şi
vigurozitatea plantelor se va prezenta medie şi slabă, iar densitatea redusă. Totodată,
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datorită temperaturilor mai scăzute din aer şi sol din zonele depresionare, procesele de
creştere şi dezvoltare ale plantelor vor evolua uşor mai lent.
În funcţie de data semănatului, culturile de orz şi grâu de toamnă vor parcurge
predominant germinarea (70-100%), răsărirea (50-100%) şi apariţia frunzei a treia
(10-80%).
Sub aspect fenologic, cultura de rapiţa înfiinţată în epoca optimă se va afla în
fazele de răsărire (50-100%) şi înfrunzire (4-8 frunze), ȋn majoritatea zonelor agricole.
Sfeclă de zahăr din majoritatea bazinelor specializate se va recolta pe ultimele
suprafeţe agricole.
În majoritatea plantaţiilor, la pomii fructiferi și viţa de vie se vor semnala ȋn
continuare maturarea lemnului/coardelor, ȋngălbenirea și căderea masivă a frunzelor,
speciile fiind în general bine adaptate la condiţiile de iernare.
Pe ansamblu, condiţiile agrometeorologice vor favoriza desfăşurarea lucrărilor
agricole de sezon, în aproape toate regiunile agricole ale ţării.

•
•
•
•

Finalizarea lucrărilor de eliberare a terenurilor agricole de resturile vegetale;
Continuarea efectuării arăturilor adânci de toamnă;
Administrarea îngrăşămintelor pe bază de azot şi fosfor la culturile de
toamnă semănate în perioada optimă;
Efectuarea lucrărilor de întreţinere (tratamente fito-sanitare, tăieri de
întreţinere, arături, etc.) în plantaţiile 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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