РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период 07 – 13.12.2020. године
• Понедјељак је било сунчано уз промјенљиву облачност и топло вријеме за ово

доба године, док је у наредним данима било претежно до потпуно облачно
углавном са обилнијом кишом, а у вишим планинским предјелима било је
сусњежице или слабог снијега.

• У четвртак се задржало претежно до потпуно облачно уз слабе падавине, у
нижим предјелима са слабом кишом, у вишим и на планинама уз слаб снијег.

• Стање озимих усјева је у већини производних подручја за сада добро. Топлотни

услови су повољни за озиме усјеве који у овом периоду пролазе прву фазу
каљења.

• Земљиште у свим производним
подручјима још увек има
оптималну влажност и погодно
је за дубоку зимску обраду и
припрему парцела за прољећну
сјетву.

• Захваљујући падавинама током јесени
земљиште у производним подручјима
је оптимално влажно и погодно за
дубоку зимску обраду.

• У озимим усјевима, регистроване су активне рупе од глодара: пољског миша и

пољске волухарице. Ови глодари спадају у полифагне штеточине. Пољска
волухарица је активна током цијеле године. Храни се искључиво сочним
дијеловима биљака.
• Глодари могу нанијети значајне штете и младим засадима воћа хранећи се
подземним дијеловима биљака. Поред глодара у воћним засадима штете
причињавају зечеви и срне, који се хране кором стабла.
• Оштећења коре у зони корјеновог врата испод окалемљеног мјеста, доводе до
прекида проводног ткива, што може довести до сушења стабала.
• Најугроженији су воћни засади у близини шума.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
период: 14-20.12. 2020.
• Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике

Српске, током седмице предвиђа се промјенљиво до претежно облачно
вријеме, мјестимично уз сунчане интервале. По котлинама и уз ријечне
токове постојаће услови за формирање магле, која се може и дуже задржати.

• Очекује нас пораст температуре ваздуха, те ће иста бити изнад просјека за

ово доба године. Кретаће се у интервалу од -7 до 0, у вишим, у низинама од 3 до 5, на југу Херцеговине до 9 степени, највиша дневна температура кретаће
се од 2 до 8, у вишим крајевима, у нижим предјелима од 6 до 12, локално и до
15 степени.

• Агрометеоролошки услови биће повољни за извођење актуелних радова у
пољу.

