АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период 04 – 10.02.2019.године
• Током понедјељка и уторка преовладавало је облачно са слабом кишом
или росуљом, у планинским предјелима са слабим до умјереним снијегом.
• Од сриједе је дошло до разведравања, тако да је до краја седмице током
дана преовладавало сунчано уз умјерену облачност.
• У јутарњим часовима по котлинама и уз ријечне токове регистрована је
магла или сумаглица.

• Уз пораст температуре ваздуха регистрован је јак вјетар, који је интензивирао отапању
снијежног покривача.

• Снијег се до краја периода у већини производних подручја отопио. Са отапањем
снијега доћи ће и до повећања зимске резерве влаге која ће бити од великог значаја
почетком вегетационог периода.

• Сваки пораст температуре изнад 5°С

погодује штеточинама које на оваквој
температури поново постају активне. Због овога, благо повећање температуре
представља прави тренутак за спровођење адекватне хемијске заштите, односно за
зимско прскање. Зимско прскање прије почетка вегетације смањује потенцијал
размножавања презимљујућих штеточина у воћњацима.

• Минимална

температура
ваздуха
у
планинским
предјелима
имала
је
вриједности од -6 до -10С, у нижим од -1
до 40С, на југу од 5 до 8, 0С а максимална
дневна температура ваздуха, у планинским
предјелима кретала се од -2 до 30С, у
нижим крајевима од 5 до 8 на југу до 170С.

• Температура земљишта у зони корјеновог
система озимих усјева у пољоприврденим
подручјима биле је позитивна и
погодовала је развоју подземних органа
ових усјева. Температура земљишта на
дубини између 5 и 20 cm, имала је
вриједости у распону од 3 до 60С.
Температура ваздуха на 5 цм изнад тла у
пољопривредном подручју кретала се од -2
до 120С.
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• Према посљедњим прогностичким моделима, у понедјељак у јутарњим
часовима биће топло са кишом и сусњежицом, уз пад температуре
ваздуха киша ће у у већини крајева прећи у снијег уз формирање мањег
снијежног покривача у нижим и повећање у планинским предјелима.

• Од уторка ће бити хладније уз промјељиву облачност са повремено
слабим падавинама кише и снијега.

• На југу Херцеговине предвиђа се више сунчаног времена.

• У дане викенда очекује се сунчано уз малу до мјерену облачност и мало
топлије вријеме. У јутарњим часовима по котлинама и уз ријечне
токове очекује се магла или сумаглица.

• Минимална температура ваздуха имаће вриједности у планинским
предјелима од -12 до -1, у нижим од -3 до 4, на југу од 1 до 7, а
максимална дневна температура ваздуха, у планинским предјелима
износиће од -5 до 5, у нижим крајевима од 3 до 140С.

