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АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ИНФОРМАЦИЈА
(период: од 21.03.2022 до 27.03.2022.)
Током седмице преовладавало је сунчано уз малу до умјерену облачност уз постепени
пораст дневне температуре ваздуиха. У јутарњим часовима, нарочито у понедјељак и уторак
забиљежена је појава слабог до умјереног, у вишим предјелима јаког мраза. Ова појава
мраза је могла изазвати оштећења на брескви, кајсији и на раним сортама шљиве.
Јутарња температура ваздуха имала је вриједности од -10 до 2 у вишим, у нижим од -6 до 5
на југу до 100С. Максимална дневна температура кретала се у интервалу од 3 до 15 у вишим
крајевима, у нижим подручјима од 13 до 210С.
Повољне временске прилике током седмице уз благи пораст температура ваздуха довеле су
до покретање физиолошких процеса код озимих усјева, воћа и винове лозе. Овакво вријеме
Омогућавало је прихрану озимих усјева, резидбу, ђубрење, заштиту у воћњацима и
виноградима, као и друге припремне радове за рану прољећну сјетву и садњу.
Падавина у овом седмодневном периоду није било. Захваљујући падавинама из претходног
периоду и топљењу снијежног покривача, донекле се одржава повољна влажност земљишта.
За припрему земљишта, рану прољећну сјетву, као и за почетак вегетације, у наредном
периуоду потребне су веће количине падавина.
Током посматране седмице забиљежено је присуство биљних болести као што су: симптоми
мрежасте пјегавости листа јечма,пепелница жита, сива пјегавост листа и рђа пшенице. У
засадима воћа уочено је присуство активних рупа од глодара. Осим болести на поједним
усјевима пшенице и јечма примијећена је мања појава лисних ваши.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
(период: од 28.03.2022. до 03.04.2022.)
Према прогнози РХМЗ-а, током првог дијела седмодневног периода очекује се
сунчано уз малу до умјерену облачност и топлије вријеме. У другој половини седмице
преовладаваће претежно до потпуно облачно са кишом, локалним пљусковима праћени
грмљавином, уз пад температуре ваздуха током викенда, очекујe се сусњежица и снијег.
Снијежне падавине су могуће и у нижим предјелима. У Херцеговини се очекују обилније
падавине. Минимална температура ваздуха од 1 до 8, у вишим предјелима од -3 до 50С.
Максимална од 5 до 24, у вишим предјелима од 2 до 150С.

