BULETIN AGROMETEOROLOGIC
PROGNOZA AGROMETEOROLOGICĂ
25 Februarie – 03 Martie 2017



Caracteristici meteorologice

La începutul intervalului va predomina un regim termic al aerului în general
normal, după care, se va produce o încălzire treptată a vremii, pe aproape întreg
teritoriul agricol al ţării.
Temperatura medie diurnă a aerului va fi cuprinsă între -4...5°C în primele zile,
limite apropiate de normele climatologice şi 0...13°C spre sfârşitul perioadei, abaterile
termice pozitive fiind de 1...8°C, în majoritatea zonelor de cultură.
Temperatura maximă a aerului se va situa între 2...17°C, la nivelul întregii ţări.
Temperatura minimă a aerului va oscila între -10...8°C în aproape toate
regiunile agricole, izolat fiind condiţii de producere a îngheţului superficial la sol,
îndeosebi în depresiuni.
Se prognozează precipitaţii sub formă de ploi locale în aproape toată ţara, dar şi
mixte (ploaie, lapoviță și ninsoare) în zonele nordice şi centrale, acestea fiind însoțite de
intensificǎri de scurtă durată ale vântului. De asemenea, cantităţile de apă pot fi mai
însemnate din punct de vedere agricol.



Caracteristici agrometeorologice

Rezerva de umiditate pe profilul de sol 0-100 cm în cultura grâului de toamnă, va
prezenta valori satisfăcătoare, apropiate de optim şi optime, pe aproape întreg teritoriul
agricol al ţării. Deficite moderate de apă în sol se vor înregistra în centrul Dobrogei.
Starea de vegetaţie a culturilor agricole
Pe fondul temperaturilor maxime ridicate din aer şi sol, la culturile de toamnă
înfiinţate în epoca optimă va fi posibilă reluarea lentă a proceselor vegetative, îndeosebi
în zonele de câmpie din jumătatea sudică a ţării. De asemenea, în restul regiunilor
agricole, atât la speciile de câmp, cât şi la cele pomi-viticole se va menţine starea de
repaus biologic. Starea de vegetaţie a culturilor va fi bună şi medie, respectiv medie şi
slabă în semănăturile efectuate tardiv.
În funcţie de data semănatului, orzul şi grâul de toamnă vor parcurge răsărirea,
formarea frunzei a treia şi înfrăţirea (20-100%).
Cultura de rapiţă se va afla predominant la înfrunzire (8-13 frunze), la nivelul
întregului teritoriu agricol al ţării.
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În aproape toate plantaţiile pomicole şi viticole se va înregistra stadiul de repaus
vegetativ. Totodată, pe terenurile cu expoziţie sudică, la soiurile timpurii de sâmburoase,
izolat va fi posibilă declanşarea fazei umflare a mugurilor de rod, îndeosebi spre sfârşitul
intervalului.
Ca urmare, lucrările agricole de sezon (aplicarea îngrăşămintelor organice şi
chimice, tăieri de rodire, etc.) se vor desfăşura în bune condiţii, exceptând zilele cu
precipitaţii.






Controlul biologic pentru determinarea vigurozităţii plantelor la speciile de
toamnă, precum şi a evoluţiei mugurilor de rod în plantaţiile pomi-viticole;
Administrarea îngrăşămintelor minerale pe bază de azot şi potasiu la culturile
de toamnă;
Lucrări de întreţinere (fertilizări cu îngrăşăminte organice, tăieri de rodire) la
pomii fructiferi şi viţa de vie;
Efectuarea arăturilor şi pregătirea terenurilor pentru semănăturile din prima
urgenţă (lucernă, mazăre, borceag, etc.), îndeosebi pe suprafețele agricole
unde umiditatea solului va fi optimă desfăşurării lucrărilor.

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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