АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период 18 – 24.02.2019.године
• Током већег дијела седмице преовладавло је сунчано и топло вријеме за
ово доба године.
• Током петка било је облачно са кишом, сусњежицом и снијегом.
• У дане викенда поново је било сунчано, али хладније уз јак до олујни
сјеверни вјетар, а на југу са јаком буром.

• Снијег се у свим производним подручјима отопио, остало га је само у вишим
планинским предјелима. Са отапањем снијега дошло је до повећања зимске резерве
влаге која ће бити од великог значаја почетком вегетационог периода.

• Угодно топло вријеме у већем дијелу седмице одговарало је да се прегледају парцела

и прихране озима жита, среде парцеле за предстојећу сјетву раних прољећних
култура. У воћњацима и виноградима актуелни су били послови на резидби, ђубрењу
и уклањању обољелих и озлијеђених гранчица као и примјена мјера његе и заштите,
као што је зимско прскање воћака.

• То је превентивна мјера која се обавља у циљу смањења потенцијала болести,

штеточина и броја третирања у току вегетације. Третирање се врши у периоду
мировања вегетације или са кретањем вегетације тј. бубрењем пупољака. Зимским
прскањем сузбијају се презимљујуће форме болести и штеточина које се налазе на
кори дебла и грана, у и на спавајућим пупољцима. Овим превентивним прскањем
смањује се могућност заразе гљивичним обољењима

Минимална
температура
ваздуха
у
планинским предјелима имала је вриједности
од -11 до -40С, у нижим од -4 до -10С, на југу
око 30С, а максимална дневна температура
ваздуха, у планинским предјелима кретала се
од 6 до 14, у нижим крајевима од 15 до 190С.

.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
период: 25.02 - 03.03.2019.
• Према посљедњим прогностичким моделима, у већем дијелу седмице
очекује се сунчано уз малу до умјерену облачност и топло за ово доба
године.

• Максималнa температурa ваздуха je нижa за пар степени у односу на
први дио протеклих седам дана.

• Током сриједе и суботе могуће су врло слабе падавине снијега и кише
мјестимично. У јутарњим часовима по котлинама и уз ријечне токове
очекује се магла или сумаглица.

• Минимална температура ваздуха имаће вриједности у планинским
предјелима од -10 до -3, у нижим од -4 до 2, на југу од -1 до 4, а
максимална дневна температура ваздуха, у планинским предјелима
износиће од -3 до 10, у нижим крајевима од 6 до 170С.

