
DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA JUDETEANA DOLJ 

Str. Ion Maiorescu, nr.4, Craiova, Dolj, tel. 0251411037, fax.0251417131 

 

BULETIN INFORMATIV NR.1 – IANUARIE 2018  

 

1. PROGNOZA METEO
1
 

In prima parte a lunii ianuarie vremea se va raci accentuat in toate regiunile tarii datorita slabirii 

vortexului polar, ale carui meandrari vor ajunge pana la latitudinea Romaniei. In sudul si sud-vestul tarii 

temperaturile se vor situa usor sub media climatologica. In a doua jumatate a lunii vremea va continua sa 

se raceasca, urmand sa devina geroasa in marea majoritate a zonelor tarii. Temperaturile minime vor 

cobori pana la -20˚C. Precipitatiile vor fi sub forma de ninsoare urmand sa isi faca aparitia fenomenul de 

viscol. Cantitățile totale de precipitații vor fi în luna ianuarie, în general, excedentare în cea mai mare 

parte a teritoriului, norma climatologică fiind in Oltenia de 57 l/mp. 

 

2. INFORMATII UTILE 

Directia pentru Agricultura Judeteana Dolj 

DAJ Dolj deruleaza campania de informare privind programele de minimis pentru tomate si 

pentru lana pentru anul 2018.  

Producatorii persoane fizice si juridice se pot inregistra la DAJ Dolj in cazul in care doresc sa 

ateste produse traditionale conform Ordinului 724/2013. 

Consiliile locale au obligatia eleborarii amenajamentelor pastorale pentru pajistile permanente din 

extravilanul localitatii potrivit art. 6 alin (2) din Legea nr.86/2014 pentru aprobarea OUG 34/2013, cu 

modificarile si completarile ulterioare, anul 2018 fiind anul limita de intocmire a acestor proiecte. 

Contravaloarea studiilor agrochimice si pedologice necesare pentru eleborarea acestor proiecte este 

sprijinita de la bugetul de stat. 

Persoanele fizice si juridice se pot organiza in forme asociative in scopuri exercitarii unei 

activitati economice, tehnice si sociale in interesul privat al acestora, conform Legii cooperativei agricole 

nr. 566/2004. DAJ Dolj ofera informatii si face demersuri in vederea sprijinirii persoanelor fizice si 

juridice care doresc sa contituie cooperative agricole, in special in sectorul legume-fructe si zootehnie.  

Agentia de Plati si Interventie in Agricultura 

Până la data de 03 ianuarie 2018 inclusiv, se depun Cererile de acord pentru finanţare, ajutor de 

stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, conform prevederilor Ordinul MADR 

nr. 1727/2015, cu completările şi modificările ulterioare.Cererile de acord pentru finanţare aferente anului 

2018 se depun la Centrele Judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură sau al 

Municipiului Bucureşti pe raza cărora sunt situate exploatațiile agricole pentru care se solicită ajutorul de 

stat, sau unde au fost depuse cereri de plată pentru schemele de plată pe suprafaţă.  

 

3. AVERTIZARI 

! Detinatorii de familii de albine trebuie sa se prezinte la OJZ Dolj in vederea ridicarii noilor 

coduri de stupina pentru identificarea stupilor, intrucat dupa data de 30 ianuarie 2017, cei care nu isi 

ridica aceste coduri vor fi sanctionati. 

! Se mentine obligativitatea vaccinari gratuite a cainilor contra rabiei/turbarii si microciparea 

acestora contra cost in cabinetele veterinare (Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor 

Dolj) 

  

4. LUCRARI DE SEZON IN AGRICULTURA 

 Cultura mare 

                                                           
1  Estimările sezoniere sunt realizate de Centrul European pentru prognoze pe medie durată 

(ECMWF) de la Reading, Anglia, și au un grad de realizare de aproximativ 60%.  
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• Se intocmeste in linii mari programul de activitate pentru campania de primavara, incluzand 

culturile ce se vor infiinta si lucrarile prevazute pentru fiecare cultura, in ordinea fireasca stabilita prin 

tehnologiile de cultură cadru. 

• Se incepe procurarea de inputuri necesare in campania de primavara (ingrasaminte chimice, 

seminte, pesticide, etc) 

• In camp, se efectueaza controlul semanaturilor de toamna (din 15 în 15 zile), iar in situatiile 

deosebite (ger puternic, crusta de gheata, polei, baltiri de apa) controlul se face si mai des. In functie de 

cele constatate, se iau masuri de spargere a crustei de gheata, inlaturare a poleiului, evacuarea apei prin 

santuri de scurgere. 

• O alta lucrare este transportul gunoiului de grajd in camp. 

 Legumicultura 

• Se procură seminţe, îngrăşăminte chimice, insecto-fungicide necesare în primul rând producerii 

răsadurilor; 

• Se verifică starea culturilor de toamnă, evacuând la nevoie apa de pe culturi; Se transportă în 

continuare gunoiul necesar pentru răsadniţe; 

• Se continua cernerea si dezinfectarea pamantului de telina, a mranitei si se preseaza nisipul in 

vederea alcatuirii amestecurilor de pamant pentru rasaduri si culturi fortate. Se începe amenajarea 

răsadniţelor; Se protejează cu folie de polietilenă culturile de frunzoase înființate din toamnă – salată, 

spanac, ceapă verde, în cazul în care apar geruri uscate. 

 Viticultura 

• Desfundarea terenului (daca solul nu este inghetat) in cazul infiintarii plantatiilor de vii. 

• Fertilizarea organica de baza. 

• Taieri in uscat in ferestrele iernii la viile pe rod, in zona de cultura neprotejata, unde vitele 

conduse pe tulpini ierneaza doar musuroite. 

 Pomicultura 

• Efectuarea tratamentelor de iarna  

• Se protejează plantaţiile tinere împotriva rozătoarelor; 

• Dacă timpul permite se pot executa tăieri de fructificare la speciile de sămânţoase; 

• În plantaţiile pe rod se poate efectua curăţirea pomilor prin răzuirea scoarţei, îndepărtarea 

drajonilor şi lăstarilor de pe colet. 

 Apicultura 

Supravegherea modului de iernare al familiilor de albine prin: 

•  Îndepărtarea fără zgomot a gheţii şi a zăpezii neafânate de pe scândurelele de zbor ale stupilor, 

desfundarea urdinişurilor de albinele moarte şi eventual aşternerea în faţa stupilor a unui strat subţire de 

paie sau frunze pe care să se poată aşeza albinele atunci când execută zboruri de curăţire; verificarea 

poziţiei stupilor; 

•  Prepararea şi administrarea turtelor de şerbet de zahăr şi a plăcilor de zahăr candi sau de miere 

cristalizată familiilor de albine care au fost introduse la iernare fără suficiente rezerve de hrană. 

•  Repararea, curăţirea, dezinfectarea stupilor şi a inventarului apicol, vopsirea stupilor; încheierea 

şi însârmarea ramelor; completarea materialului apicol prin achiziţie în funcţie de planul de producţie şi 

dezvoltare pe anul care vine; 

 

 5. PRETURI PRINCIPALELE PRODUSE AGRICOLE IN PIETE, TARGURI SI 

OBOARE 

Grau: 0,72-0,75 lei/kg; Orz: 0,78-0,80 lei/kg; Porumb boabe:0,76-0,80 lei/kg; Cartof:1,2-1,5 lei/kg; fasole 

boabe:8,0-10,0 lei/kg; Varza;1,5-2,0 lei/kg; Ceapa:1,2-2,0 lei/kg; Morcov:2,0-2,5 lei/kg; Tomate:7,0-8,0 

lei/kg; Castraveti:5,0-6,5 lei/kg; Mere:2,5-3,5 lei/kg; Pere:5,0-6,0 lei/kg; Struguri:8,0-10,0 lei/kg; Carne 

porc:13,5-14,0 lei/kg; Carne vita:15,0-15,5 lei/kg; Carne pasare:10,0-10,5 lei/kg; Lapte:2,5-3,0; 

Branzeturi proaspete:10,0-12,0; Smantana 9,5-10,0 lei/kg; Telemea:15,0-20,0; Oua;0,8-1,0 lei/buc.  


