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JURNALUL ZILEI
Starea de fapt la data de 25 ianuarie 2018.
A.

Pomicultura
o Temperatura în zonele pomicole (minimele zilnice): ICDP Pitești, Mărăcineni -7,1ºC; SCDP Băneasa -7,9ºC ;
Bistrița -5,8ºC; SCDP Constanța -6,1ºC; CCDCPN Dăbuleni -9,0ºC; SCDP Iași -12,3ºC; SCDH Târgu Jiu -6,7ºC; SCDP
Voinești -9,4ºC.
o Pornirea in vegetație: NU, excepție soiul de migdal Sandi de la SCDP Constanța.
o Pierderi : NU
o Sursele de informare: pentru datele meteo ANM București și pentru fenologie ICDP Pitești, SCDP Bistrița,
Constanța, Iași, Voinești, Băneasa, CCDCPN Dăbuleni și SCDH Tg. Jiu.

B.

Viticultura
o Temperatura în zonele viticole (minima absoluta): I. Podisul Transilvaniei (podgoria Tarnave -6,0 ºC), II. Dealurile
Moldovei (podgoria Iasi -19,7 ºC, podgoria Odobesti -9,2 ºC, podgoria Dealul Bujorului -12,0 ºC), III. Dealurile
Munteniei si Olteniei (podgoria Dealu mare/centrul viticol Pietroasa -6,5 ºC, centrul viticol Valea Calugareasca -7,0 ºC,
podgoria Stefanesti -7,1 ºC), V.Crisana si Maramures (podgoria Minis-Maderat -4,0 ºC), VI. Colinele Dobrogei (-7,2 ºC).
o Pornirea in vegetatie: NU
o Pierderi: NU.
Sunt posibile pierderi de ochi, in podgoria Iasi, in special la soiurile pentru struguri de masa. Se vor recolta probe de
coarde si efectua determinari privind viabilitatea ochilor (mugurilor de rod). Estimarea eventualelor pierderi va fi
comunicata la inceputul saptamanii viitoare.
o Sursele de informare: ICDVV Valea Calugareasca, SCDVV Blaj, Bujoru, Iasi, Minis, Murfatlar, Odobesti, USAMV
Bucuresti-SCDVV Pietroasa filiala, INCDBH Stefanesti

C.

Culturi de câmp
o Temperaturile afișate pe site-ul <http://www.meteoromania.ro/anm2/> nu indică valori de natură să pună probleme
0
culturilor de câmp cu posibila excepție a depresiunilor și a zonelor centrale (Bacău -13 C) și nordice din Moldova
0
(Botoșani -16 C) .
0
0
o Fundulea: maxima -1,5 C, minima: -10,7 C, grosimea stratului de zăpadă: 3 cm.
o Strat de zăpadă
Grâu şi orz
o stare de vegetație: Staționar (Grâul şi orzul sunt răsărite cu excepţia unor suprafeţe nesemnificative semănate
foarte târziu. Semănăturile efectuate până la jumătatea lunii octombrie sunt în faza de înfrăţire. Cerealele de toamnă
sunt în stadiul de repaus vegetativ, în cea mai mare parte a țării)
o Atac de boli si dăunători Staționar (Nu se manifestă atacuri semnificative de boli şi dăunători. Sporadic se
observă îngălbeniri foliare, legate de deficienţe nutriţionale cauzate de levigarea produsă de precipitaţiile abundente,
mai ales pe solele cu aprovizionare mai slabă cu azot şi la densităţi ridicate.)
o Pierderi: Reduceri ale aparatului foliar și posibile reduceri de densitate în jumătatea nordică a Moldovei în special
în parcelele cultivate cu genotipuri sensibile, pentru parcelele cultivate cu genotipuri rezistente la ger și în care s-a
aplicat o tehnologie corectă exista posibilitatea de refacere.
Rapița
o stare de vegetație: Staționar (Culturile de rapiţă sunt în majoritate răsărite, dar densitatea este pe alocuri
neuniformă acolo unde s-a semănat în teren uscat. Culturile semănate prea timpuriu îndeosebi la unele genotipuri,
pot fi prea avansate în dezvoltare, ceea ce le face vulnerabile la eventuale temperaturi mai scăzute).
o Atac de boli și dăunători : Staționar (Nu se manifestă atacuri semnificative de boli şi dăunători.)
o Pierderi: Reduceri ale aparatului foliar și posibile reduceri de densitate în jumătatea nordică a Moldovei în special
la culturile mai avansate în vegetație.

