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Преглед стања за период 30.11– 06.12.2020. године
• Почетак седмице је био у знаку стабилног времена и присуства хладније
ваздушне масе, тако да је на сјеверу било често са маглом и цјелодневном
ниском облачношћу. Од централног планинског појаса на југ било је
угодно, сунчано јесење вријеме.

• Јутарња температура је била испод нуле, дакле било је мраза, а дневна
углавном се кретала од 0°С до 5°С, на југу Херцеговине до 10°С.

• Због разведравања које је наступило у

понедјељак у току ноћи, јутро првог
децембра је освануло са јаким мразем
у вишим и умјереним у већини
предјела. У планинском појасу
температура се спустила до -10, а на
сјеверу до -3 степена.
• Слично као у понедјељак на сјеверу је
остало облачно, а у осталим
предјелима сунчано.
• Од другог децембра је дошло до
промјене времена. Због утицаја
циклона из западног Медитерана,
било је са кишом, леденом кишом и
кишом која леди при тлу у Крајини,
на планинама на западу са снијегом (2
до 4 цм). Највише сувог времена је
било у Семберији и Подрињу.

• У четвртак је било кишно са обилним

падавинама на југу (40 до 60 l/m²).
Дани викенда донијели су претежно
облачно и суво вријеме у већини
предјела, нешто падавина је било од
југозапада до југа. Било је топло, с
температуром изнад просјека за ово
доба године.

• У

недјељу, таласање фронталне
линије изнад наших крајева и смјена
топле ваздушне масе свјежијом.

• И овога пута ће више падавина бити у

јужној половини земље, а на
планинама пролазно може бити и
снијега.

• Земљиште у свим производним подручјима има оптималну влажност и погодно је за

дубоку зимску обраду и припрему парцела за пролећну сјетву.
• Топлотни услови, укључујући и температуру земљишта, омогућавали су нормалан
проток актуелних фаза развоја код озимих усјева и њихово стање је, за сада, добро.
• На усјевима пшенице и јечма, има велики број рупа од глодара, пољског миша и
пољске волухарице. Пољски мишеви су активни током цјеле године. Посједују велики
потенцијал размножавања и при повољним условима долази до брзог пораста њихове
популације.
• Штете у озимим усјевима праве од сјетве па до жетве, хранећи се зрневљем и
клијанцима. У повољним условима за развој могу проузроковати велике штете и тиме
утицати на смањење приноса.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
период: 07-13.12. 2020.
• Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике
Српске, понедјељак ће карактерисати сунчано уз промјенљиву облачност,
наредне дане обиљежиће претежно до потпуно облачно углавном са кишом,
а у вишим планинским предјелима могућа је сусњежица или слаб снијег.

• Обилније падавине се предвиђају у Херцеговини.
• У јутарњим, мјестимично и у пријеподневним часовима по котлинама и уз
ријечне токове очекује се магла или ниска облачност.

• Минимална температура ваздуха у планинским предјелима износиће од
-2 до 3, у нижим од 2 до 4, на југу до 10, а максимална дневна
температура ваздуха од 3 до 6 у планинским, у нижим од 6 до 10, на
западу и југу Херцеговине до 140С.

• Агрометеоролошки услови у већем дијелу седмице неће одговарати за
извођење актуелних радова у пољу.

• Препоручује се затварање стакленика и заштита осјетљивих биљака на
хладноћу.

