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УСЛОВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ПЕРИОДУ
ОД 9. ДО 15. ЈАНУАРА 2017. ГОДИНЕ

Београд, 16. јануар 2017. године

Седмодневни агрометеоролошки билтен
од 9. до 15 . јануара 2017. године
ИНФОРМАЦИЈА О АГРОМЕТЕОРОЛОШКИМ
УСЛОВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ПЕРИОДУ
ОД 9. ДО 15. 1. 2017. ГОДИНЕ

АЉА

У већини прозводних подручја озими усеви
су од појаве јаких мразева заштићени
снежним покривачем довољне висине

ПРОГНОЗА ВРЕМЕНА ЗА НАРЕДНИХ ДЕСЕТ
ДАНА ОД 16. ДО 25. 1. 2017. ГОДИНЕ
У Србији се у периоду од 16. до 22. јануара 2017.
године у већини места очекују ледени дани са
најнижом температуром од -10 до -4°С, локално и
нижом, а највишом дневном од -4 до 0°С. Од
понедељка 16. до четвртка 19. јануара било би
повремено снежних падавина па ће у нижим
пределима доћи до мањег повећања висине
снежног покривача, а на планинама ће, због јаког
ветра, доћи до стварања снежних наноса и
повећања висине снежног покривача од 10 до 30
cm. Од петка 20. јануара прогнозира се суво
време уз делимично разведравање, па би у
јутарњим часовима било јаких мразева, испод 10°С, док би максимална дневна температура
била у постепеном мањем порасту и имала би
вредности, у почетку око, а до краја периода и
мало изнад 0°С.
Према прогнозираним вредностима SPI-1, у
наредном 10-дневном периоду на већем делу
територије Србије преовладаваће нормални
услови влажности, док ће у северним деловима
земље бити умерена суша.
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ТОПЛОТНИ УСЛОВИ
Почетак протекле седмице обележен је веома
хладним временом праћеним суснежицом и
снегом. У јутарњим часовима забележени су
јаки мразеви на два метра висине и у
приземном
слоју
ваздуха.
Измерене
температуре на два метра висине су биле
изузетно ниске од -12 до -25 С. При тлу је
било од -18 С до -29 С. Веома јаки мразеви
нису угрожавали вишегодишње засаде воћа и
винове лозе који се налазе у биолошком
зимском мировању. У појединим производним
подручјима, где није било снежног покривача,
у слоју земљишта до 5 cm забележене су
температуре испод -8 С што може негативно
утицати на подземне виталне органе озимих
жита. У већини прозводних подручја озими
усеви су од појаве јаких мразева заштићени
снежним покривачем довољне висине.
У другој половини седмице дошло је до
пораста температура ваздуха при чему су
максималне дневне у многим местима биле у
распону од 2 С до 8 С, а у Ваљеву и Лозници
13. јануара измерено je 12 С и 14 С.
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ПАДАВИНЕ
Током протеклог седмодневног периода
забележене
су
свакодневне
падавине,
углавном суснежице и снега. Највише снежних
падавина регистровано је јужно од Саве и
Дунава при чему је формиран снежни покривач
висине од 10 до 35 cm. У већем делу Војводине
снега има од 6 до 10 cm, док у делу Баната
није формиран снежни покривач.
Проценат падавина у последњих тридесет
дана у односу на просек на целој територији
Србије је у интервалу од 50 до 125%.
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УСЛОВИ ЗА ПОЈАВУ И ШИРЕЊЕ БИЉНИХ БОИРЕЊЕ БИЉНИХ
ОСУНЧАВАЊЕ
ТЕМПЕРАТУРЕ ЗЕМЉИШТА
БОЛЕСТИ И ШТ

УСЛОВИ ЗА ПОЈАВУ И ШИРЕЊЕ БИЉНИХ БОЛЕСТИ И ШТЕТОЧИНА
У зимском периоду једна од важнијих мера заштите у воћњацима је заштита од срна и
глодара. Оштећења која праве често доводе до слабљења воћака што за последицу
има сушење стабала. Ова оштећења су карактеристична за зимски период јер тада
немају друге доступне хране. Једна од најефикаснијих мера је постављање заштитне
мрежице око воћака. Ефикасним се показало и кречење стабала где је кора горка због
креча. Као мера заштите од мишева, корисно је уклањати покошену траву, јер они
управо ту праве своја склоништа.

Слика 1. Услови влажности у Србији, процењени на основу
Стандардизованог падавинског индекса (SPI-2) одређеног за
временски период од 60 дана (17.11.2016 – 16.01.2017. године).
На већем делу територије Србије преовлађује екстремна суша.

Слика 2. Прогноза Стандардизованог падавинског индекса
одређеног за временски период од 30 дана (SPI–1) рађена на
основу осмотрених и прогнозираних десетодневних падавина
(27.12.2016 – 25.01.2017. године), које се заснивају на
детерминистичким прогнозама Европског центра за средњорочну
прогнозу времена и Републичког хидрометеоролошког завода
Србије.
На већем делу територије Србије преовладаваће нормални
услови влажности, док ће у северним деловима земље бити
умерена суша.
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