РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период 01 – 10.01.2021. године
• Већи дио седмице обиљежило је претежно до потпуно облачно са
кишом, сусњежицом и снијегом.

• Обилније падавине забиљежене су у Херцеговини, док су интензивније
снијежне падавине регистроване у сјеверном дијелу Херцеговине.

• Током уторка и четвртка било је периода са сунчаним временом.
• У дане викенда скоро у свим крајевима падао је снијег уз формирање и
повећање снијежног покривача, осим југу Херцеговине гдје је падала
киша.

• Температуре

ваздуха
и
земљишта
и
у
овом
седмодневном периоду, биле су
веће
од
просјечних
вриједности.

• Температурни услови су били
повољни
за
стање
презимљујућих
пољопривредних култура

• Захваљујући досадашњим падавинама
залиха зимске резерве влаге је у свим
производним подручјима у дубљим
слојевима земљишта добра.

• Током зимског периода у воћњацима велику штету изазивају глодари и
зечеви. Од штетних глодара најзаступљенији су пољска волухарица и
пољски миш.

• Оштећења која праве често доводе до слабљена, па и сушења воћака.
Мишеви и зечеви су посебно штетни за младе воћњаке, јер су њежне
саднице често једина храна до које могу доћи током хладне зиме.
Посебно воле засаде јабуке и крушке.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
период: 11-17.01. 2021.
• Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске,

понедјељак и уторак облачно са кишом на југу, у осталом дијелу са сусњежицом и
снијегом уз повећање снијежног покривача. Сриједу, четвртак и петак обиљежиће
углавном сунчано уз умјерену облачност, a у дане викнда се прогнозира
промјенљиво облачно уз провијавање снијега, на југу са слабом кишом.
• Мимимална влажност ваздуха кретаће се око 60%, а максимална до 100%.
• Очекиване температурне суме биће око просјека за ово доба године, и кретаће се у
интервалу од -15 до -4 у планинским крајевима, у нижим предјелима од -8 до 1, на
југу до 7, највиша дневна температура износиће од -4 до 1, у вишим крајевима, у
нижим предјелима од -2 до 5, на југу 9 степени.
• Агрометеоролошки услови дјелимично ће одговарати за извођење актуелних
пољопривредних радова у пољу.

