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Starea de vegetaţie a culturilor însămânțate în toamna anului 2021  și 
primăvara anului 2022 

 

      Culturile agricole înfiinţate în toamna anului 2021 și primăvara anului 2022 
sunt uniforme, evoluţia temperaturilor a favorizat desfăşurarea proceselor vitale 
ale plantelor.  Culturile agricole au avut o evoluţie corespunzătoare din toamnă şi 
până în prezent, acestea situându-se în parametrii optimi de vegetaţie. La această 
dată, starea de vegetaţie a culturilor agricole înfiinţate în  toamna anului 2021 și 
primăvara anului 2022 se află în continuă evoluţie, putând fi  influenţată de 
fertilizarea culturilor şi evoluţia condiţiilor meteorologice. La această dată starea 
fitosanitară a plantelor este în general bună. 

- Cerealele de toamnă :  orz, grâu își vor definitiva alungirea paiului, aflându-se 
predominant  în fazele  de burduf , înspicare , înflorire  și formarea bobului , au un 
ritm de vegetație normală pentru această dată. 
Continutul de umiditate pe adancimea de 0-100 cm in cultura de cereale se 
incadreaza in limitele scazute  
- Rapița este in faza de  înflorire  și de formare a silicvelor și a boabelor în silicve. 
 
 Suprafețele insămânțate în toamna anului 2021  
 

       Cultura Suprafaţa 
 însămânţată  

  ( ha) 

Grâu + secara + triticale 135085 

Orz 16000 

Orzoaică 6000 

Rapiţă 11500 

Total 168585 

 
Referitor la culturile însămânțate în primăvara anului 2022 înființate în perioada 
optimă, starea de vegetație este bună, culturile sunt uniforme și cu plante  
viguroase. 
           Floarea soarelui  și porumbul sunt răsărite și parcurg etapa de infrunzire și 
dezvoltarea aparatului foliar , au un ritm de vegetație normală pentru această 
dată 



Rezerva de umiditate din sol la culturile prasitoare se situeaza in limite 
satisfacatoare 

Suprafețe insamantate  in primavara anului 2022               

 

  

Cultura 
Suprafața 

 însămânțată (ha) 

Culturi de primavara total 210.613 

din care: X 

Grau de primavara 1.900 

Ovaz de primavara 4.000 

Orzoaica de primavara 2.500 

Porumb boabe total* 87.000 

Sorg boabe total* 1.000 

Orez 700 

Alte cereale   

Floarea-soarelui total* 89.000 

Rapita de primavara 55 

Soia 3.500 

Cartof timpuriu-semitimpuriu 550 

Cartof de vara 700 

Cartof de toamna 400 

Legume - total -  in camp si 
solarii: d.c. 

9.000 

                 - in solarii 2.300 

Mazare boabe 6.000 

Fasole boabe 300 

Plante medicinale 8 

Alte culturi in ogor propriu 4.000 

 

Pomii fructiferi își vor continua creșterea lăstarilor, frunzelor și fructelor iar vița de 
vie se află în faza de înfrunzire, creștere a lăstarilor și apariția inflorescențelor și 
declanșarea infloririi. 
In aceasta perioada se recomanda  
-aplicarea tratamentelor fitosanitare in vii si livezi  
-Efectuarea lucrarilor agrotehnice de intretinere a culturilor de primavara prasile 
mecanice si manuale 
-Fertilizarea speciilor de camp cu ingrasaminte minerale si foliale. 
-Aplicarea tratamentelor cu insectofungicide la speciile de camp. 
-Aplicarea irigatiilor pe terenurile agricole care permit acesta actiune. 
 

 

 



 

        

 

 

 

 

 

 

 

       

      

      

      

    

 

 

 


