DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA JUDETEANA DOLJ
Str. Ion Maiorescu, nr.4, Craiova, Dolj, tel. 0251411037, fax.0251417131

BULETIN INFORMATIV NR.2 – FEBRUARIE 2018 

1. PROGNOZA METEO 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%. 

În această lună, precipitațiile vor fi apropiate de normal, cu excepția regiunilor centrale și estice, vor avea o tendinţă spre excedent.Temperaturile medii vor avea valori mai ridicate decât media climatologică în regiunile sud-vestice. În ceea ce priveşte valorile termice medii, specialiştii ANM estimează, în perioada analizată, valori medii de temperatură între -2 şi 2 grade în Oltenia. Precipitaţiile totale lunare vor fi, în general, apropiate de normă. Cantităţile de precipitaţii estimate în Oltenia sunt de până la 55 l/mp.
2. INFORMATII UTILE
Directia pentru Agricultura Judeteana Dolj
DAJ Dolj deruleaza campania de primire a solicitarilor fermierilor privind programele de minimis pentru tomate si producerea de carne de porc din rasele autohtone Bazna si Mangalita, 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.
Conform LEGII 44/2018 pentru modificarea si completarea OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea L18/1991 art. 14, alin (1), litera m) „NEINDEPLINIREA ATRIBUTIILOR CU PRIVIRE LA ELABORAREA SI REALIZAREA AMENAJAMENTELOR PASTORALE ALE SUPRAFETELOR DE PAJISTI PERMANENTE” SE SANCTIONEAZA CU AMENDA DE LA 4000 LA 8000 DE LEI. 
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
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că în urma publicării în Monitorul Oficial a Hotărârii de Guvern nr. 7/2018 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal pentru anul de cerere 2017 s-au stabilit cuantumurile aferente Campaniei 2017.
ANT 1 - Ajutor Naţional Tranzitoriu pentru culturi amplasate pe teren arabil 16,0078 euro/ha
ANT 2 şi 3 - Ajutor Naţional Tranzitoriu pentru in pentru fibră 7,150
ANT 2 şi 3 - Ajutor Naţional Tranzitoriu pentru cânepă pentru fibră 6,66 euro/ha
ANT 4 - Ajutor Naţional Tranzitoriu pentru tutun 2.078,72 euro/ha
ANT 5 - Ajutor Naţional Tranzitoriu pentru hamei 423,11 euro/ha
ANT 6 - Ajutor Naţional Tranzitoriu pentru sfeclă de zahăr 72,69 euro/ha
ANT 7 - Ajutor Naţional Tranzitoriu - Schema decuplată de producţie, specia bovine - sector lapte 22,1885 euro/tonă
ANT 8 - Ajutor Naţional Tranzitoriu - Schema decuplată deproducţie, specia bovine - sector carne 88,6852 euro/cap
ANT 9 - Ajutor Naţional Tranzitoriu - Schema cuplată de producţie, speciile ovine/caprine 5,2407 euro/cap
3. AVERTIZARI
! Se mentine obligativitatea vaccinari gratuite a cainilor contra rabiei/turbarii si microciparea acestora contra cost in cabinetele veterinare  Incepe campania de vaccinare a cailor, iar detinatorii trebuie sa se adreseze medicilor veterinari de libera practica. (Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Dolj).
! Pentru combaterea AGENŢILOR PATOGENI ŞI DĂUNĂTORILOR în procesul producerii răsadurilor se vor folosi urmatoarele metode:
1. Dezinfecţia amestecului de pământ pentru produs răsadul:
Nu este necesar un timp de pauză.
2. Dezinfectarea seminţelor pentru producerea de răsaduri:
Se face cu 2 – 3 zile înainte de semănat, după cum urmează:
	- Tomate, ardei, vinete, mazăre: APRON XL 350 ES – 1 ml/kg sămânţă (prin umectare);
	- Castraveţi: PREVICUR 607 SL – 20 ml/kg sămânţă (prin umectare); 
3. Pentru combaterea coropişniţei (Gryllotalpa gryllotalpa) se pot folosi produsele COROCID SUPER - 20 kg/ha,  SINTOGRILL - 30 kg/ha, MESUROL 2 RB – 5 kg/ha (administrate pe sol, cu o uşoară încorporare în cazul coropişniţei şi fără încorporare în cazul melcilor), înainte de plantare.
4. Pentru combaterea melcilor fără cochilie (Agriolimax agreste), melci (Limax spp.) se pot folosi produsele  AGROSAN B – 15 kg/ha  sau METALDEHYDE 5   - 10 kg/ha sau OPTIMOL 4 G – 15 kg/ha prin administrare pe sol, fără încorporare.
5. Pentru prevenirea şi combaterea atacului de rozătoare în spaţiile amenajate pentru producerea răsadurilor se vor pune momeli cu BROMAKOL  25 – 50 g momeli/galeria activă;
      Momelile se împrospătează după 7 zile, folosind aceleaşi doze.
6. Tocurile de răsadniţe, ramele din lemn, utilajele folosite şi cărările se vor dezinfecta prin stropire completă (îmbăiere)  cu o soluţie realizată din produse pe bază de cupru (CHAMP 77 WG,  CHAMPION 50 WP,  BOUILLIE BORDELAISE WDG).
Între răsărire şi repicare, când plăntuţele sunt în faza de cotiledoane până la 2 frunzuliţe, se tratează cu: PREVICUR 607 SL – 0,15% sau FOLPAN 80 WDG – 0,15% prin pulverizare fină cu 0,2  - 0,25 l soluţie la 1 m.p. de semănătură. La 7 zile tratamentul se repetă.
Înainte de transplantatul rasadului în spaţiile protejate, se va face o dezinfectie a solului cu:  RAISAN 51 – 700 l/ha sau  BASAMID GRANULE – 500 kg/ha (cu încorporare).
In cazul aparitiei de vetre de atac ale ciupercilor de sol, vetrele se vor trata cu BOUILLIE BORDELAISE WDG– 0,75%  sau PREVICUR ENERGY – 0,1% (3,0 l solutie/ m.p.) sau PREVICUR 607 SL – 0,15% după ce in pealabil s-au eliminat plantele cazute împreună cu stratul de pământ. 
4. LUCRARI DE SEZON IN AGRICULTURA
	Culturile de camp
Este un moment bun pentru a incepe aprovizionarea cu seminte de semanat, ingrasaminte, insecticide, fungicide; 
	Se pregatesc utilajele agricole pentru campania de primavara (semanatori, utilaje de erbicidat, masinile de distribuit ingrasaminte; Pe terenurile cu expozitie sudica sau pe cele nisipoase, daca pamantul nu este inghetat, incepe efectuarea araturii de primavara;
Se fac verificarile in teren privind starea de vegetatie a culturilor, iar acolo unde plantele au suferit din cauza gerului se poate interveni cu tratamente care sa sporeasca rezistenta la iernare; Daca vremea este calda si apar baltiri de apa, se evacueaza apa prin realizarea unor canale de scurgere.

Legumicultura
Se produc rasadurile si se pregateste materialul de plantare pentru culturile timpurii (ridichi, spanac, salata, varza timpurie si altele); Legumicultorii care au sera/solar incalzite pot sa inceapa plantatul tomatelor si ardeiului, pentru cultura din extrasezon;
Tot in aceasta luna, se pregatesc tuberculii de cartofi timpurii pentru pre-incoltire: are loc operatia de dezinfectare, asigurarea conditiilor pentru fortare, aerisire si umiditate. 
	De asemenea,tot in aceasta perioada se executa pregatirea rasadnitelor pentru repicat. Se pregatesc rasadnite pentru semanat tomatele timpurii, prin confectionarea patului cald.
Viticultura
Acum se procură materialul necesar pentru mijloacele de sustinere, pesticidele, ingrasamintele chimice, material de legat;
	Se face controlul viabilitatilor „ochilor” in vii (cu proba de coarda pentru fiecare sector); Se incepe instalarea spalierului in plantatiile noi infiintate;
	Se stabileste necesarul de vite pentru noile plantatii programate. La finele lunii februarie se incepe taiatul vitei de vie (temperatura nu trebuie sa fie mai mica de 5 grade Celsius).
	Pomicultura
Daca timpul permite, se pot executa taieri de fructificare la speciile de samantoase;
	In zilele cu temperatura de 3-4 grade Celsius (in pauzele dintre inghet) se pot aplica tratamente în perioada repausului vegetativ pentru combaterea formelor hibernante de paduche din San-Jose, paduche lânos, psilide, afide şi acarieni, insecte minatoare şi defoliatoare.  Tratamentele se vor aplica la temperaturi peste 5 - 6 grade Celsius şi se vor încheia pana la umflarea mugurilor (urechiusa de şoarece la măr şi păr şi începutul desfacerii sepalelor la prun si cires). Se va avea în vedere ca la aplicarea tratamentului, pomii să fie uscaţi (să nu fie acoperiţi cu zăpadă sau chiciură), realizându-se o îmbăiere completă a pomilor (inclusiv trunchiul acestora).Se inlatura prin tariere lastarii crescuti de la radacina (drajonii);  
Apicultura
Desfundarea urdinisurilor de albinele moarte si pregatirea vetrei de stupina pentru zborurile de curatire;Stimularea efectuarii zborului de curatire.
	Completarea rezervelor de hrana la familiile ce au rezerve insuficiente prin administrarea de turte din pasta de miere si zahar pudra, serbet administrat sub forma de turte sau zahar candi; Completarea proviziilor se poate face si cu rame cu miere de la rezerva sau de la familiile unde se apreciaza ca exista un excedent.
Cresterea animalelor
Pregatirea compartimentelor pentru fatari la ovine, care sa asigure conditii de igiena, temperatura, umiditate si lumina;
	5. PRETURI PRINCIPALELE PRODUSE AGRICOLE IN PIETE, TARGURI SI OBOARE
Grau: 0,7 lei/kg; Orz: 0,78-0,80 lei/kg; Porumb boabe:0,76 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. 

