agrofakt.pl
Najświeższe wiadomości dla rolnika : dotacje, zmiany w prawie, porady i testy maszyn.
Kliknij i sprawdź, czym żyje polska wieś i polskie rolnictwo!
https://www.agrofakt.pl

Południowy wschód: jaka pogoda w najbliższym czasie?
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Kapryśna aura nadal nie pozwala rolnikom z wielu regionów kraju
przeprowadzić zbiorów. Niektórzy wznowili już jednak prace i starają
się je jak najszybciej ukończyć. Czy pogoda pozwoli na to
gospodarzom z południowego wschodu?
Pogoda to wśród rolników temat numer jeden. Producenci zastanawiają się, czy aura nie utrudni im
ukończenia żniw. W poprzednim tygodniu było z tym różnie, po kilku słonecznych dniach pojawiały
się burze i opady deszczu. Niestety, pogoda w kratkę ma szansa się utrzymać na dłużej.
– W niedzielę było zachmurzenie umiarkowane i duże, temperatura od 20 do 24°C. Odnotowano
też przelotne opady deszczu. W poniedziałek było podobnie: duże zachmurzenie, popadało i było
trochę chłodniej, od 19 do 23°C – relacjonuje Małgorzata Tomczuk, synoptyk Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej.
Podobna pogoda utrzyma się w środę, nie prognozujemy wtedy też opadów.
Małgorzata Tomczuk, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Po dwóch deszczowych dniach ma jednak powrócić słoneczna aura.
– Wtorek ma być pogodnie, bez opadów z temperaturą sięgającą od 18 do 24°C. Podobna pogoda
utrzyma się w środę, nie prognozujemy wtedy też opadów – zapowiada pani Tomczuk.
Rolnicy nie będą mieć jednak dużo czasu na dokończenie żniw. Deszczowa pogoda nie da
o sobie zapomnieć na długo.
– W czwartek przelotne opady deszczu, temperatura będzie wahać się od 19 do 24°C. Piątek
zapowiada się równie pogodnie, bez opadów i już cieplej, bo ok. 24–25°C – przewiduje synoptyk.
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