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Prognoza pogody dla rolników – przymrozki, śnieg i
utrudnione prace
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Nadchodzący tydzień zapowiada się pod względem pogodowym dosyć
zimowo. Prognoza pogody dla rolników nie jest optymistyczna – w tym
tygodniu w większości regionów kiepskie są szanse na opóźnione prace
polowe.
W kolejnych dniach aż do końca tygodnia na terenie całego kraju można spodziewać się
typowo zimowej pogody
dyżurny synoptyk IMiGW

Warunki klimatyczne w większości regionów kraju powodują, że wegetacja już nie działa. Plantacje
wchodzą w zimowy spoczynek. Ich stan w dużym stopniu zależy od tego, jakie prace rolnikom udało
się na polach przeprowadzić, a których zabiegów nie zdążyli ze względu na kiepskie warunki
atmosferyczne. W tym tygodniu pod tym względem zbyt wiele nie da się nadrobić.
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– Najbliższa noc powinna być dosyć pogodna przede wszystkim na wschodzie i południu kraju.
Tymczasem na zachodzie spodziewane są opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem – podaje
dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. – Będzie dosyć zimno. Szczególnie na
wschodzie pojawią się przymrozki do minus 3 stopni Celsjusza. Przy gruncie może być jeszcze
chłodniej. Większego mrozu można również spodziewać się w rejonach podgórskich i w kotlinach
karpackich, gdzie miejscami temperatura może spaść nawet do minus 7 stopni Celsjusza.

Prognoza pogody dla rolników nie napawa optymizmem

Prognoza pogody dla rolników jest jasna. Już niedługo może zaatakować nas zima.

We wtorek i środę pogoda nie będzie sprzyjała praktycznie w całym kraju. Na Warmii, Mazurach,
Kaszubach oraz w rejonach podgórskich będzie padać obficie deszcz ze śniegiem. Nad pozostałym
obszarem kraju spodziewane są natomiast opady. Jedynie na krańcach zachodnich można
spodziewać się bezdeszczowej pogody, a nawet słońca, gdyż cały front deszczowy stopniowo będzie
przesuwał się na wschód. W dzień temperatura będzie utrzymywała się jeszcze powyżej zera – od
2 stopni na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie do nawet 6 stopni na zachodzie oraz w centrum
kraju.
– W kolejnych dniach, aż do końca tygodnia na terenie całego kraju można spodziewać się typowo
zimowej pogody. Będzie chłodno. Przewidywane są opady śniegu lub deszczu ze śniegiem
praktycznie na terenie całego kraju – mówi dyżurny synoptyk IMiGW. – Nocami niemal wszędzie
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można spodziewać się przymrozków. W ciągu dnia temperatury na plusie można spodziewać się
jedynie na zachodzie. Na pozostałych obszarach temperatura będzie utrzymywała się lekko poniżej
zera.
Opady śniegu oraz niskie temperatury spowodują, że w wielu rejonach pojawi się już pokrywa
śnieżna, która nie stopnieje za dnia.

Pokrywa śnieżna nie wszędzie stopnieje
Opady śniegu oraz niskie temperatury spowodują, że w wielu rejonach pojawi się już pokrywa
śnieżna, która nie stopnieje za dnia. Rolnicy, którzy planowali wykonać jeszcze jakieś zabiegi
polowe lub siać późne przewódki, będą musieli więc zmienić plany. Sianie w śnieg nie ma
większego sensu, gdyż jest duże ryzyko, że większość ziarna nie wykiełkuje.
– Pokrywa śnieżna będzie leżeć przede wszystkim w tych rejonach, w których przez całą dobę
temperatury powietrza będą utrzymywać się na minusie – wyjaśnia dyżurny synoptyk IMiGW. –
W pozostałych rejonach nawet, jeśli śniegu spadnie nieco więcej, powinien on w ciągu dnia topnieć,
gdyż gleba jest jeszcze dosyć ciepła.
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