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Perioada se va caracteriza printr-un 
regim termic al aerului în general mai 
ridicat decât în mod obişnuit, pe aproape 
întreg teritoriul agricol. 

Temperatura medie diurnă a 
aerului se va situa între 13...23°C, 
abaterile termice pozitive fiind de 
1...4°C, la scara întregii ţări. 

Temperatura maximă a aerului se 
va încadra între 20...29°C, în toate 
zonele de cultură. 

Temperatura minimă a aerului va 
fi cuprinsă între 6...17°C în cea mai mare 
parte a ţării, valori mai scăzute fiind 
posibile în depresiuni. 

Temperatura medie diurnă a 
solului la adâncimea de 10 cm va oscila 
între 14...22°C, optimă parcurgerii 
ritmurilor de creştere şi dezvoltare, 
îndeosebi în semănăturile de primăvară 
efectuate în epoca optimă. 

Sub aspect pluviometric, 
precipitaţiile vor avea caracter de aversă, 
dar şi torenţial, acestea fiind însoţite de 
descărcări electrice şi intensificări ale 
vântului, local cu aspect de vijelie, în 
majoritatea regiunilor agricole. De 
asemenea, cantităţile de apă prognozate 
vor fi mai însemnate, iar izolat vor fi 
condiţii de producere a grindinei. 

 

 
 

În cultura grâului de toamnă, 
rezerva de umiditate pe adâncimea de sol 
0-100 cm va prezenta valori 
satisfăcătoare, apropiate de optim și 
optime, în Maramureș, Crișana și Oltenia, 
cea mai mare parte a Banatului, 
Transilvaniei și a Munteniei, local în 
nordul, estul, izolat centrul și sud-vestul 
Moldovei. În Dobrogea, pe suprafețe 

agricole extinse din Moldova, local în 
nordul, estul și sudul Munteniei, izolat 
nord-vestul Banatului, sudul 
Transilvaniei, se vor înregistra deficite de 
apă în sol (secetă pedologică moderată și 
puternică). 

Aprovizionarea cu apă în stratul de 
sol 0-100 cm, în cultura de porumb, se va 
situa în limite satisfăcătoare, apropiate 
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de optim și optime, în Maramureș, 
Transilvania, Crișana, Oltenia și Banat, pe 
suprafețe extinse din Muntenia și 
Moldova, izolat sud-vestul și estul 
Dobrogei. Conținutul de umiditate din sol 

se va încadra în limite scăzute (secetă 
pedologică moderată), în cea mai mare 
parte a Dobrogei, local în nord-estul, 
estul și sudul Munteniei, sudul, estul și 
sud-estul Moldovei. 

Ca urmare, ritmurile de creştere şi 
dezvoltare la culturile de câmp şi           
pomi-viticole vor fi normale pe aproape 
întreg teritoriul agricol al ţării și mai 
intense pe terenurile cu o aprovizionare 
satisfăcătoare cu apă a solului. De 
asemenea, pe terenurile afectate de 
seceta pedologică din sud-estul şi sudul 
teritoriului agricol, ritmurile de vegetaţie 
vor fi stânjenite temporar, izolat 
înregistrându-se ofilirea aparatului foliar 
în orele de amiază, precum şi uscarea 
frunzelor bazale la speciile de toamnă, în 
special în semănăturile efectuate tardiv. 
Pe ansamblu, starea de vegetaţie se va 
menţine bună şi medie, respectiv medie şi 
slabă la culturile întârziate fenologic, 
precum şi pe suprafeţele agricole unde se 
vor înregistra în continuare deficite de 
umiditate în sol. 

 

În funcţie de data semănatului, 
orzul şi grâul de toamnă îşi vor definitiva 
alungirea paiului (90-100%), continuându-
se totodată înspicarea şi înflorirea       
(10-100%), precum şi începutul maturităţii 
în lapte (10-30%) la orz. 

 

Cultura de rapiţă va parcurge 
predominant înflorirea (70-100%), 
formarea silicvelor şi a boabelor în silicve 
(10-100%), la nivelul întregii ţări. 

 

La cultura de porumb, funcţie de 
data semănatului şi precocitatea 
hibridului se vor semnala răsărirea şi 
apariţia frunzei a treia (10-100%), precum 
şi înfrunzirea (4-10 frunze), cu o stare de 

 

vegetaţie pe ansamblu bună si medie, cu 
excepţia zonelor afectate de fenomenul 
de secetă pedologică, unde se vor 
înregistra neuniformităţi în dezvoltarea 
plantelor şi densităţi mai reduse, plantele 
având o vigurozitate medie şi slabă. 

 

Floarea-soarelui se va afla în fazele 
de dezvoltare a primei perechi de frunze       
(10-100%) şi înfrunzire (6-12 frunze). 

 

În centrul, estul şi nord-vestul ţării, 
sfecla de zahăr va înregistra răsărirea      
(75-100%), dezvoltarea primei perechi de 
frunze şi dezvoltarea aparatului foliar       
(10-100%). 

 

Fenologic, cartoful îşi va continua 
răsărirea (50-100%) şi creşterea lăstarilor 
laterali (10-100%), izolat fiind posibil 
începutul tuberizării (10-15%) la soiurile 
timpurii pentru consum. 

 

Speciile pomicole vor parcurge 
creşterea lăstarilor, frunzelor şi rodului, 
iar la soiurile timpurii de cireş se va putea 
înregistra coacerea fructelor şi local 
începutul recoltării. 

 

În majoritatea podgoriilor,         
viţa-de-vie se va afla la înfrunzire, 
creşterea lăstarilor şi înflorire. 

 

În zilele fără precipitaţii, lucrările 
agricole de sezon (aplicarea 
îngrăşămintelor, erbicidări, praşile, 
tratamente fitosanitare, etc.) se vor 
putea efectua în condiţii bune. 
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          RECOMANDĂRI DE SPECIALITATE: 

 

• Lucrări de combatere a buruienilor, bolilor şi a dăunătorilor în culturile 
de toamnă; 
 

• Fertilizarea fazială la speciile de toamnă; 
 

• Efectuarea lucrărilor agrotehnice de întreţinere a culturilor de 
primăvară (praşile, erbicidări, tratamente cu insecto-fungicide); 
 

• Efectuarea tratamentelor fitosanitare în plantaţiile pomi-viticole. 
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