РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период 28.12.2020. – 03.01.2021. године
• Већи дио седмице обиљежило је претежно до потпуно облачно са кишом, која
је у Херцеговини била интензивнија и обилнија.

• У планинским предјелима почетком седмице падао је снијег, који се усљед кише
и јаког југозападног вјетра на моменте орканских удара углавном отопио.

• Петак је карактерисало умјерено облачно са сунчаним периодима, док је у
суботу прво на југу, касније и у осталим предјелима дошло до повећања
облачности са слабом кишом, а у вишим предјелима падала је сусњежица или
слаб снијег.

Температуре ваздуха и земљишта биле су
веће од просјечних вриједности.

Температурни услови током седмице
погодовали
су
мировању
свих
презимљујућих пољопривредних култура.
Озими усјеви су се добро избокорили и
развили подземне органе и налазе се у
добром стању.

Мањи прилив падавина током јесењег периода
утицао је на смањење залихе влаге у дубљим
слојевима земљишта. Доспјеле падавина током ове
седмице, нарочито у Херцеговини, у значајној
мјери су поправиле стање, како у површинском,
тако и у дубљим слојевима земљишта.
У усјевима пшенице и јечма регистровани су
симптоми рђе, сиве пјегавости листа пшенице и
пепелнице жита,а у усјевима јечма симптоми
мрежасте пјегавости листа јечма и пепелнице
жита. Присуство болести на стрним житима
резултат је повољних услова који су владали током
октобра и новембра. Поред тога, у усјевима стрних
жита регистровано је присуство активних рупа од
глодара.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
период: 04.01.-10.01. 2021.
• Према прогнози РХМЗ-а, понедјељак облачно са кишом, на југу са пљусковима, у вишим

•

•
•
•

предјелима провијавање снијега. Већи дио уторака, суво и топло за ово доба године, крајем
дана прво на истоку, касније и у осталим крајевима очекује се киша, у вишим крајевима
сусњежица и снијег.
До краја седмодневног периода предвиђа се претежно до потпуно облано са кишом,
инетензивнијом у Херцеговини, у вишим предјелима са суњежицом и снијегом.
У дане викенда у већини крајева очекују се снијег, уз формирање снијежног покривача у
нижим и повећања у вишим планинским предјелима.
Мимимална влажност ваздуха кретаће се око 60%, а максимална до 100%.
Очекиване температурне суме биће знатно изнад просјека за ово доба године, и кретаће се у
интервалу од -6 до 5, на југу до 9, највиша дневна температура износиће од -2 до 5, у вишим
крајевима, у нижим предјелима од 8 до 12 степени.

