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АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ИНФОРМАЦИЈА
(период: од 03.01.2022 до 09.01.2022.)
Током првог дијела седмице преовладавало је сунчано уз промјенљиву облачност,
вјетровито и топло за ово доба године. Од четвтрка је дошло до захлађења праћено кишом,
сусњежицом и снијегом.
У првом дијелу седмице максималне и минималне температуре су биле знатно изнад
просјека, док су у другој половини седмице биле у оквиру вишегодишљег просјека.
Јутарња температура ваздуха имала је вриједности од -8 до 2 у вишим, у нижим од -3 до
100С. Максимална дневна температура кретала се у интервалу од -1 до 10 у вишим крајевима,
у нижим подручјима од 3 до 180С.
Температурни услови и поред неуобичајно високих дневних температура посљедњих дана
били су углавном повољни за мировање свих презимљујућих пољопривредних култура.
Доспјеле падавине у јесењем дијелу и почетком зиме знатно су поправиле влажност и залиху
влаге у дубљим слојевима обрадивог земљишта у свим производним подручјима, што ће
бити од великг значаја на прољеће у наставку вегетације.
У посматраној седмици на појединим локалитетима регистровано је присуство биљних
болести. У усјевима пшенице регистровани су симптоми сиве пјегавости листа, док су под
јечмом уочени симптоми сочивасте и мрежасте пјегавости листа.
Прегледом усјева озимих жита регистровано је присуство активних рупа од глодара. Хране
се подземним зеленим дијеловима биљке, као и зрневљем и плодовима. Највеће штете
настају након сјетве, јер односе посијано сјеме у своје легло, што се касније у пољу види у
виду оаза. Када су услови повољни долази до брзог пораста популације.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
(период: од 10.01.2022. до 16.01.2022.)
Према прогнози, током већег дијела наредне седмице преовладаваће претжно до потпуно
облачно, углавном са снијежним падавина, док ће на југу Херцеговине падати киша. Крајем
седмице ће доћи до стабилизације времена.
Јутарња температура ваздуха имаће вриједности од -11 до -4 у вишим, у нижим од -3 до 0,
на југу до 60С.
Максимална дневна температура биће у интервалу од -3 до 1 у вишим крајевима, у нижим
подручјима од 1 до 5, на југу до 100С.

