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Ca urmare a adresei dumneavoastră nr.8994/04.07.2019 înaintăm informarea
privind Stadiul desfășurării campaniei de vară 2019:
Anul agricol 2018-2019 a debutat cu o toamnă în care regimul hidrotermic
din aer și sol nu a permis desfășurarea normală a proceselor de vegetație la culturile de
toamnă. Datorită acestui fapt, atât culturile de păioase cât și cultura de rapiță, au avut o
răsărire neuniformă și înceată, cu un grad scăzut de dezvoltare.
Astfel, din totalul de 9919 ha rapiță au rămas în cultură în primăvara anului 2019 doar
3.245 ha.
Structura culturilor de toamnă pentru care în acest moment se desfășoară
campania de vară 2019 este următoarea:
-grâu-57.637 ha
-triticale-500 ha
-orz-4.000 ha
-orzoaică de toamnă-4.000 ha
-rapiță de toamnă-3.245 ha
Cu toate că anul agricol a avut un debut deloc promițător, precipitațiile din
primăvară au avut un rol foarte important pentru răsărirea și dezvoltarea culturilor.
Din estimările specialiștilor D.A.J.-Buzău, producțiile medii pe culturi sunt
următoarele:
-grâu-3.500-4.500 kg/ha
-triticale-3.500-4.000 kg/ha
-orz-3.500-4.000 kg/ha
-orzoaică de toamnă-3.500-4.200 kg/ha
-rapiță de toamnă-1.200-2.500 kg/ha

Stadiul recoltării la culturile menționate este următorul:
-grâu-34%
-orz-95%
-orzoaică de toamnă-87%
-rapiță de toamnă-85%
În funcție de condițiile agrometeorologicefermierii au stabilit graficele de
recoltare și transport corelate cu dotarea tehnică existentă.
În județul Buzău sunt deținute în prezent 393 combine, 165 prese de balotat și 1286
remorci și o serie de utilaje și echiăpamente care vor permite desfășurarea în parametri
normali a campaniei.
Cantitățile recoltate vor fi corelate cu capacitățile de transport, producția
urmând a fi depozitată în spații autorizate conform OUG.nr. 12/2006 și a O.M.nr.
222/2006.
Din constatările anilor trecuți apreciem că circa 65% din producția cerealieră va fi
depozitată la producători și 35% la procesatori.
În condițiile agrometeorologice existente, în zilele fără precipitații se va continua
recoltatul cât și celelalte lucrări agricole de sezon.
Măsuri întreprinse în campania de vară 2019:
-efectuarea de reparații și revizii la mașinile agricole se va face de fiecare dată înaintea
începerii recoltatului;
-interzicerea funcționării utilajelor fără filtru de aer;
-dotarea țevilor de eșapament cu site de captare a scânteilor;
-instruirea personalului asupra modului de prevenire și stingere a incendiilor și de
acțiune în caz de incendiu;
-reglarea combinelor astfel încât să se execute recoltarea fără pierderi;
-paiele rezultate după seceriș vor fi strânse de pe teren sau eventual tocate și se va
interzice cu desăvârșire arderea paielor sau a altor resturi vegetale.
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