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Преглед стања за период 14.12. – 20.12.2020. године

Понедјељак је био промјељив са слабом кишом мјестимично. У наредним
данима у Херцеговини и у вишим предјелима преовладавало је сучано уз
малу до умјерену облачност, док се по котлинама и уз ријечне токове
формирала магла или стратусна облачност, која се у појединим мјестима
задржале током цијелог дана и у овим крајевима било је хладније вријеме.

Температурни услови током седмице
погодовали
су
мировању
свих
презимљујућих пољопривредних култура.
Озими усјеви су се добро избокорили и
развили подземне органе и налазе се у
добром стању.
Агрометеоролошки
услови
су
омогућавали зимску обраду земљишта.

Падавине ове седмице забиљежене су током понедјељка
само мјестимично, и биле су слабог интензитета.
Захваљујући падавинама из прве декаде децембра
проценат падавина је поправљен и тренутно је у оквиру
вишегодишњег просјека.
У воћњацима када опадне око 70% лисне масе, обавља се
кречење стабала. Кречење је мјера која има за циљ
спречавање појаве пуцања коре и настајања рана, усљед
осцилација дневних и ноћних температура током касне
јесени и зиме. Ова мјера је нарочито корисна код
коштичавих воћних врста, које карактерише кратко и
нестабилно зимско мировање. Настале пукотине
представљају улазне отворе за разне патогене. Примjеном
ове мjере уништавају се лишајеви и маховине који су
погодна подлога за презимљавање штетних организама.
Такође, кречењем стабала се одлаже кретање вегетације у
прољеће, што може бити корисно за избјегавање раних
прољећних мразева.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
период: 21.12.-27.12. 2020.
• Према прогнози РХМЗ-а, у већем дијелу седмодневног периода предвиђа се сунчано уз

умјерену облачност и топлије, нарочито у сриједу и четвртак. Патак и суботу обиљежиће
претежно до потпуно облачно прво са кишом, која ће уз захлађење прећи у сусњежицу и
снијег, уз формирање снијежног покривача, већег у вишим, средње висине у нижим
предјелима.
• По котлинама и уз ријечне токове постојаће услови за формирање магле или стратусне
облачности, која се може и дуже задржати, у овим крајевима очекују се ниже температуре
ваздуха. Мимимална влажност ваздуха кретаће се око 60%, а максимална до 100%.
• Температуре ваздуха ће бити изнад просјека за ово доба године, и кретаће се у интервалу од 8 до 0, у вишим, у низинама од -3 до 6, на југу Херцеговине до 10 степени, највиша дневна
температура износиће од -3 до 9, у вишим крајевима, у нижим предјелима од 7 до 15
степени.

