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Преглед стања за период од 08.02.-14.02.2021. године
• Понедјељак, уторак и сриједу обиљежило претежно до потпуно облачно са
повременмом кишом на западу и сјеверу, док је у Херцеговини забиљежена
интензивна и обилна киша.

• У Четвртак је уз захлађење на сјеверу и западу регистрован слаб снијег, на југу
је и даље падала киша.

• Током дана температуре су биле у паду. Петак и дане викенда карактерисало је
веома хладно вријеме уз сунчане периоде, док је на планинама провијавао слаб
снијег. У овом периоду у већини мјеста забиљежени су ледени дани.

Високе дневне температуре ваздуха у претходној и у првој половини ове седмице,овом дијелу зиме за
сада не угрожавају озиме ратарске усјеве.
Код раноцвјетних врста и сорти воћа могу изазвати покретање физиолошких процеса а тиме и да доведу
до оштећења пупољака и младих изданака од мразева који се јављају крајем зиме и почетком прољећа.
Високе температуре ваздуха праћене кишом у доброј мјери отопиле су 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 за
апсолутно мировање свих презимљујућих пољопривредних култура.

Температурне осцилације у овом периоду не утичу на мировање презимљујућих
пољопривредних култура, тако да су укупни агрометеоролошки услови, укључујући и
температуре земљишта, повољни за апсолутно мировање свих презимљујућих
пољопривредних култура.
У првој декади пале су значајне количине кише, нарочито у Херцеговини, гдје су
забиљежене веома обилне падавине.
Захваљујући доспјелим падавинама одржава се веома добра залиха влаге у дубљим
слојевима обрадивог земљишта, што ће бити од значаја за почетак вегетације.
Пораст температура ваздуха током протеклих дана условио је почетак активности неких
инсеката. У засадима крушке уочено је присуство имага обичне крушкине буве и
положена јаја. Код ратарских култура у усјевима уљане репице регистровано је
присуство имага мале репичине пипе.
Током протеклих дана уочено је присуство биљних болести. У усјевима озимог јечма
регистровано је присуство симптома мрежасте пјегавости листа јечма, а у усјевима озиме
пшенице присуство симптома пепелнице жита, рђе и сиве пјегавости листа пшенице.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
период: 15.02.-21.02. 2021.
• Током прве половине седмодневног период очекује се сунчано уз промјељиву облачност и хладно,
нарочито у јутарњим часовима. У овом дијелу семице у планинским предјелима биће ледени дани, док
ће у низинама само почетком седмице температуре имати негативан предзнак.

• У наредним данима дневне температуре у порасту. Током сриједе и петка могуће су слабе пролазне
падавине кише у нижим, сусњежице и снијега у вишим предјелима.

• Минимална релативна влажност ваздуха очекује се око 50%, максимална до 100%.
• Јутарња температура ваздуха имаће вриједности од -16 до -6 у планинским предјелима, у нижим
крајевима од -10 до -1, и на југу Херцеговине биће мраза, максимална дневна температура износиће од

• -8 до 3, на планинама, у нижим подручјима од -1 до 15С.
• Током већег дијела седмодневног периода агрометеоролошке прилике ће одговарати за обављање
предвиђених пољопривредних радова на отвореном.

