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Stimat   Doamn  Prefect, 

 

Ref:Informare privind producțiile agricole realizate în anul agricol 2016-2017 la 

nivelul judeţului Buz u. 
 

                Urmare a adresei d-voastr  nr.21991/16.11.2017, instituţia noastr  v  
aduce la cunoştinţ  date referitoare la producțiile agricole realizate în anul agricol 
2016-2017. 

 

               Anul agricol 2016-2017 a debutat cu o toamn  în care regimul hidrotermic 
din aer şi sol a permis desf şurarea normal  a proceselor de vegetaţie la culturile de 

toamn  îndeosebi pe terenurile cu o bun  aprovizionare cu ap .   

               La culturile înființate în toamna 2016 s-au obținut urm toarele producții 
medii: 

               Grâu-53.850 ha-4.750 kg/ha 

               Triticale-850 ha-5.018 kg/ha 

               Orz-5.000 ha-4.095 kg/ha 

               Orzoaic  de toamn -3.500 ha-3.595 kg/ha 

               Rapiţ -29.550 ha-2.850 kg/ha 

               Maz re boabe-2.643 ha-2.827 kg/ha 

 

            Cantit ţile recoltate au fost corelate cu capacit ţile de transport, producţia  
fiind depozitat  în spaţii autorizate conform OUG 12/2006 şi a OM nr.222/2006. Din 
constat rile anilor trecuţi apreciem c  cca 65% din producţia cerealier  a fost 
depozit  la produc tori şi 35% la procesatori. 
 

            Cu toate c  ne-am confruntat cu  condiţii agrometeorologice destul de variate  

putem preciza c  procesele de creştere şi dezvoltare ale culturilor de prim var  şi 
culturilor pomi-viticole au fost corespunz toare, îndeosebi pe suprafeţele agricole cu 
o aprovizionare mai bun  a apei.            
 

 

  



 

 

La culturile înființate în prim vara anului 2017 s-au obținut urm toarele producții 
medii: 

                 Porumb boabe-90.566 ha-7.705 kg/ha 

                 Sorg boabe-106 ha -4.102 kg/ha 

                 Floarea soarelui-36.500 ha-2.750 kg/ha 

                 Soia-901-2.703 kg/ha 

                 Tomate var -toamn  -1.000-23.770 kg/ha 

                 Struguri de mas -460 ha-7.850 kg/ha 

                 Struguri de vin -13.189 ha-7.550 kg/ha 

 

În ceea ce privește producțiile de fructe în livezi, preciz m c  au fost destul de 
mici.Aceasta s-a datorat  faptului c  în perioada 18-22 aprilie- perioada înfloritului 
s-au înregistrat temperaturi extrem de sc zute. 
                 Cultura de m r-1.637 ha-1.100 kg/ha 

                 Cultura de p r-105 ha -362 kg/ha 

                 Cultura de prun-6.783-2.560 kg/ha 

                 Cultura de nuc-30 ha-1.600 kg/ha. 

  

                 Exceptând culturile pomicole, concluzion m c  anul agricol 2016-2017 a 

fost un an cu producții foarte bune cu mult peste media anilor anteriori. 
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