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ИНФОРМАЦИЈА О АГРОМЕТЕОРОЛОШКИМ
УСЛОВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ
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АЉА

Протекла седмица обележена је
променљивим временом и повременом
појавом падавина на целој територији
Србије

ПРОГНОЗА ВРЕМЕНА ЗА НАРЕДНИХ ДЕСЕТ
ДАНА ОД 13. ДО 22. 2. 2017. ГОДИНЕ

У Србији се у понедељак и уторак, 13. и 14.
фебруара 2017. године, очекује хладно и
суво време са слабим и умереним јутарњим
мразем, по котлинама и долинама са
маглом.
Од
среде
15.
фебруара
температура ваздуха ће бити у порасту и
имаће
вредности
око
вишегодишњег
просека, јутарњи мразеви ће ослабити. У
периоду од 18. до 20. фебруара било би
променљиво облачно понегде са слабом
кишом. Последња два дана периода, 21. и
22. фебруара, прогнозира се суво и мало
топлије време.
Према прогнозираним вредностима SPI-1, у
наредном 10-дневном периоду у деловима
североисточне, западне и централне Србије
преовладаваће умерена до екстремна суша,
док ће у осталим крајевима земље бити
нормални услови влажности.
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ТОПЛОТНИ УСЛОВИ
Протекла

седмица

променљивим

обележена

временом

и

је

повременом

појавом падавина на целој територији Србије.
Минималне јутарње температуре ваздуха су
неколико степени изнад просека, док су се
максималне дневне, после знатног пораста
почетком седмице, до краја периода спустиле
на ниво испод просека за ово доба године.
Пораст

температура

ваздуха

од

почетка

фебруара, у односу на веома хладан јануар,
није

угрозио

мировање

презимљујућих

пољопривредних култура.
Прва половина фебруара је време када би
требало прегледати озиме усеве, узорковати
и анализирати земљиште, како би се обавила
прихрана презимљујућих култура минералним
ђубривима.
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ПАДАВИНЕ
Током протеклих седам дана било је падавина.
Највише

кише

северозападу,

регистровано

западу

и

југу

је
земље

на
са

доспелим количинама од 20 до 30 mm. У
осталим деловима Србије било је од 5 до 15
mm. Проценат падавина у последњих тридесет
дана у односу на просек је у већем делу земље
од 25 до 75%, док је на крајњем северу и југу
земље од 125 до 150%.
Залиха земљишне влаге је после отапања
снега

знатно

повећана,

тако

да

ће

пољопривредне културе на пролеће имати
веома

добре

вегетације.

водне

услове

за

наставак
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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

Средње дневне температуре ваздуха, које су на неким локалитетима почетком
фебруара биле изнад 3°С, условиле су активност имага обичне крушкине буве. У
наредном периоду, са порастом температуре, очекује се и почетак полагања јаја. У
погледу ратарских култура на неким усевима јечма присутни су почетни симптоми
мрежасте пегавости јечма на 60% прегледаних биљака a на усевима пшенице симптоми
сиве пегавости листа на 20 до 40% биљака. На свим локалитетима где се прати
здравствено стање озимих усева пшенице и јечма региструје се сушење листова
проузроковано веома ниским температурама у току јануара.

Слика 1. Услови влажности у Србији, процењени на основу
Стандардизованог падавинског индекса (SPI-2) одређеног за
временски период од 60 дана (15.12.2016 – 12.02.2017. године).
У деловима северне, западне, централне и источне Србије
преовлађује умерена до екстремна суша, док су у осталим
крајевима земље нормални услови влажности.

Слика 2. Прогноза Стандардизованог падавинског индекса
одређеног за временски период од 30 дана (SPI–1) рађена на
основу осмотрених и прогнозираних десетодневних падавина
(24.01.2017 – 22.02.2017. године), које се заснивају на
детерминистичким прогнозама Европског центра за средњорочну
прогнозу времена и Републичког хидрометеоролошког завода
Србије.
У деловима североисточне, западне и централне Србије
преовладаваће умерена до екстремна суша, док ће у осталим
крајевима земље бити нормални услови влажности.
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