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АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период 01 – 07.02.2021. године
• Понедељак је обиљежило претежно облачно вријеме са кишом и
сусњежицом, у нижим предјелима, на планинама са снијегом.

• Понегдје је дошло до формирања мањег снијежног покривача.
• У уторак у већем дијелу било је умјерено облачно и суво време, на југу и
истоку мјестимично се задржала киша или суњежица.

• Од сриједе је дошло до стабилизације времена, тако да је до краја

седмице преовладавало, умјерено облачно са сунчаним периодима са
температурама ваздуха знатно изнад просјека за ово доба године,
нарочито у дане викенда.

• Високе

температуре
ваздуха
праћене појачаним вјетром у
доброј су мјери отопиле снијежни
покривач
у
планинским
предјелима, док га у нижим
крајевима уопште нема.

• Температурне осцилације у овом
периоду не утичу на мировање
презимљујућих пољопривредних
култура, тако да су укупни
агрометеоролошки
услови,
укључујући
и
температуре
земљишта,
повољни
су
за
апсолутно
мировање
свих
презимљујућих пољопривредних
култура.

• Захваљујући доспјелим падавинама
одржава се веома добра залиха влаге у
дубљим
слојевима
обрадивог
земљишта, што ће бити од значаја за
почетак вегетације.

• У засадима крушке регистровано је присуство одраслих јединки обичне
крушкине буве. У погледу биљних болести уочени су симптоми суве
трулежи уљане репице, на најстаријем лишћу.

• У усјевима пшенице регистровано је присуство симптома сиве
пјегавости листа пшенице, а у усјевима јечма симптоми мрежасте
пјегавости листа јечма.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
период: 08-14.02. 2021.
• Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике
Српске, прва три дана наредне седмице обиљежиће претежно до потпуно
облачно са кишом.

• Интензивније падавине очекују се у Херцеговини и на истоку Српске,
праћене појачаним вјетром.

• Температуре ваздуха биће ниже у односу на претходну седмицу, и биће изнад
просјека за ово доба године. У четвртак уз захлађење у већини мјеста падаће
снијег уз формирање снијежног покривача. Петак и дане викенда обиљежиће
углавном суво вријеме уз значајан пад температуре ваздуха, тако да ће у
већини крајева бити ледени дани.

• Минимална релативна влажност ваздуха очекује се око 60%, максимална до

100%.
• Јутарња температура ваздуха у првој поливини седмице имаће вриједности од
0 до 4 у планинским предјелима, а у нижим крајевима од 3 до 7, на југу до
100C, максимална дневна температура износиће од 4 до 7 у планинама, у
нижим подручјима од 9 до 170С, у другом дијелу седмице у вишим крајевима
од -17 до -11, у нижим подручјима између -9 и -6, на југу од -5 до -3, а
максимална дневна -10 до -6 у планинским, у нижим крајевима од -3 до 0, на
југу од 3 до 70С.
• Током већег дијела седмодневног периода агрометеоролошке прилике неће
одговарати за обављање предвиђених пољопривредних радова на отвореном.

