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Către: Instituţia prefectului – judeţul Buzău 

             

Nr.10691 

Data: 17.07.2020 

 

 

Ca urmare a adresei dumneavoastră nr. 9057/ 14.07.2020 vă transmitem alăturat Informarea 

privind desfăşurarea campaniei agricole de vară în judeţul Buzău: 

 

 

CAMPANIA AGRICOLĂ DE VARĂ 2020 ÎN JUDEŢUL BUZĂU 

 

Anul agricol  2019-2020 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. După o iarnă fără 

zăpadă, fără precipitații, județul Buzău a avut parte și de o desprimăvărare secetoasă fapt pentru care 

din total: 

-grâu-64082 ha s-au întors 8380 ha;-rapiță-7541 ha s-au întors 1318 ha; -orz-6214 ha s-au 

întors 818 ha;orzoaică de toamnă-4662 ha s-au întors 217 ha.  

       Structura culturilor de toamnă pentru care în acest moment se desfășoară campania de vară 

2020 este următoarea:  

grâu  55.702 ha  

triticale  500 ha  

orz  5.396 ha  

orzoaică de toamnă  4445 ha  

rapiță de toamnă  6.223 ha  

Stadiul desfășurării campaniei de vară 2020 

Lipsa precipitațiilor a determinat scăderea radicală a producțiilor. 

             Culturile de toamnă nu s-au dezvoltat corespunzător, plantele au rămas cu o talie foarte 

mică, fapt pentru care operațiunea de recoltat se desfășoară în continuare cu dificultate.  
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        Din estimările specialiștilor D.A.J. Buzău, producțiile medii pe culturi sunt următoarele: 

grâu  700 - 1.150  kg/ha  

triticale  500 - 900 kg/ha  

orz  800- 950 kg/ha  

orzoaică de toamnă  800 – 1.100 kg/ha  

rapiță de toamnă  700 – 1.000 kg/ha  

 

Stadiul recoltării la culturile menționate este următorul:  

grâu  70%  

orz  89%  

orzoaică de toamnă  78%  

rapiță de toamnă  75%  

 

În funcție de condițiile agrometeorologice fermierii au stabilit graficele de recoltare și transport 

corelate cu dotarea tehnică existentă.În județul Buzău sunt deținute în prezent 387 combine, 165 prese 

de balotat, 1280 remorci și o serie de utilaje și echipamente 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 O.U.G.  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.  
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           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 2020: 

- efectuarea de reparații și revizii la mașinile agricole înainte de începerea 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 stranse de pe teren sau eventual vor fi tocate și se va 

interzice cu desăvârșire arderea paielor sau a altor resturi vegetale.  

 

 

Cu stimă, 

 

 

 

 

Director executiv, 

Dr.ing.Florea Cosmin Nicolae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


