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Ø

Caracteristici meteorologice

Vremea normală sub aspect termic de la începutul intervalului va intra treptat
într-un proces de încălzire, în cea mai mare parte a teritoriului.
Temperatura medie diurnă a aerului va fi cuprinsă între 12...21°C în primele
zile, limite apropiate de normele climatologice şi 13...24°C spre sfârşitul intervalului,
abaterile termice pozitive fiind de 1...5°C.
Temperatura maximă a aerului va oscila între 15...30°C, în aproape toate
zonele de cultură.
Temperatura minimă a aerului se va situa între 7...18°C, în majoritatea
regiunilor agricole.
Temperatura medie diurnă a solului la adâncimea de 10 cm va prezenta
valori cuprinse între 14...22°C la nivelul întregii țări, optime pentru parcurgerea
proceselor vegetative la culturile de primăvară.
Sub aspect pluviometric, se prognozează ploi locale cu caracter de aversă,
acestea fiind însoţite de descărcări electrice, intensificări temporare ale vântului și
izolat de căderi de grindină, în cea mai mare parte a țării. Izolat, se vor cumula cantităţi
de apă mai însemnate din punct de vedere agricol.

Ø

Caracteristici agrometeorologice

În cultura grâului de toamnă, rezerva de umiditate pe profilul de sol 0-100 cm,
se va încadra în satisfăcătoare, apropiate de optim şi optime, în cea mai mare parte a
teritoriului agricol. Deficite de apă în sol (secetă pedologică moderată și puternică) se
vor înregistra pe suprafețe extinse din Moldova, centrul și estul Dobrogei, izolat în
vestul Crișanei și nord-vestul Banatului.
În stratul de sol 0-20 cm, în cultura de porumb, aprovizionarea cu apă va
prezenta valori satisfăcătoare până la apropiate de optim şi optime, pe majoritatea
suprafețelor agricole. Local, în nordul-estul, nordul și estul Moldovei, centrul și estul
Dobrogei, izolat în vestul Crișanei și nord-vestul Banatului se vor înregistra deficite de
umiditate în sol, seceta pedologică fiind moderată şi puternică.
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Starea de vegetaţie a culturilor agricole
Menținerea regimului hidro-termic favorabil din aer si sol vor imprima ritmuri
normale de vegetație, atât la culturile de câmp, cât și la speciile pomi-viticole, pe
aproape întreg teritoriul agricol al țării.
În funcție de data semnatului, orzul și grâul de toamnă vor parcurge înspicarea
(50-100%), înflorirea (10-100%), formarea/umplerea bobului și maturitatea în lapte
(10-40%).
Sub aspect fenologic, cultura de rapiță își va definitiva înflorirea (90-100%),
continuându-se totodată fazele de apariție și formare a silicvelor (40-100%), precum și
formarea boabelor în silicve (10-60%).
La culturile prășitoare (porumb și floarea-soarelui) înființate până în prezent se
vor continua răsărirea şi dezvoltarea primei perechi de frunze (10-100%) la nivelul
întregii țări, precum şi înfrunzirea (4-8 frunze). Uniformitatea şi vigurozitatea plantelor
se va prezenta bună şi medie, iar la cele întârziate fenologic starea de vegetaţie se va
menţine medie şi slabă.
În principalele bazine specializate, sfecla de zahăr va parcurge formarea
rozetei de frunze și începutul înfrunzirii, iar cartoful pentru consum,
formarea/creşterea lăstarilor şi tuberizarea.
În
toate
plantațiile
pomicole
se
vor
înregistra
creşterea
lăstarilor/fructelor/frunzelor. La speciile timpurii de cireş se vor continua creşterea
fructelor şi coacerea în „pârgă”, totodată fiind posibilă maturitatea de consum şi
începutul recoltării.
La viţa de vie se vor semnala fazele de infrunzire și apariţia inflorescenţelor în
toate podgoriile, precum și înflorirea și formarea boabelor la soiurile timpurii de masă.
În zilele fără precipitaţii, lucrările agricole de sezon (tratamente fitosanitare,
fertilizări, erbicidări, praşile, etc.) se vor desfăşura pe ansamblu în bune condiții.
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Efectuarea lucrărilor de combatere a bolilor şi daunătorilor în culturile de
câmp;
Combaterea buruienilor: erbicidări, praşile mecanice/manuale în culturile
de primăvară;
Aplicarea tratamentelor fito-sanitare în vii şi livezi;
Fertilizarea speciilor de câmp cu îngrăşăminte minerale şi foliare.
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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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