РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период 11.01. – 17.01.2021. године

• Почетак седмице обиљежило је облачно са кишом, сусњежицом и снијегом.
Уторак је карактерисало хладно са слабим падавинама у првој половини дана, у
послијеподневним часовима дошло је до кидања облачности.

• Током сриједе, четвртка и петка преовладавло је промјељиво облачно уз
провијавање снијега и сваки наредни дан је био хладнији, тако да су у већини
мјеста забиљежени ледени дани.

• У дане викенда преовладавало је и даље веома хладно вријеме уз повремене
снијежне падавине.

Температуре ваздуха и земљишта у овом
седмодневном периоду, биле су у оквиру
просјечних вриједности.
Температурни услови су били повољни за
стање презимљујућих пољопривредних
култура.
Други дио седмице обиљежен је падом
температура ваздуха које су уобичајене за ово
доба. У јутарњим часовима регистрован је
умјерен до јак мраз.
Ове ниске температуре ваздуха нису се
негативно одразиле на озиме усјеве јер су
биле заштићене снијежним покривачем
довољне висине.

У протеклих седам дана било је падавина на
читавој територији Српске које су значајно
поправиле залихе влаге у дубљим слојевима
земљишта, на цијелом производном
подручју.
Временски услови погодовали су појачаној
активности пољских глодара који праве
штету на стрним житима, у воћњацима и
луцериштима, јер у току зимског периода
нема друге приступачне хране.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
период: 18.01.-24.01. 2021.
• Почетак седмице обиљежиће веома хладно вријеме, нарочито у јутарњим часовима. Јутарња
температура ће бити од -10°С до -5°С у нижим предјелима, а у планинама и мразиштима и
до -16°С.
• Већ од уторка доћи ће до промјене висинског струјања. У наше предјеле ће почети да
пристиже топлија ваздушна маса, потискујући хладни ваздух на сјевероисток.
• Преовладаваће суво и сунчано вријеме, уз појаву јутарње магле по котилинама и око ријека у
низији. У уторак очекујемо благи пораст јутарњих температура, али и даље ће бити са
мразем, слабим до умјереним у нижим (-6 до -2°С), а јаким (-10°С) у вишим предјелима.
Дневна температура у порасту, па ће бити од 1 до 5°С, у планинама од -3 °С.
• У сриједу и четвртак се задржавају стабилне временске прилике са промјењљиво облачним и
топлијим временом, уз сунчано вријеме и сунчане интервале, мало кише у јужној половини
земље. Изостаће јутарњи мразеви а дневна температура ће бити изнад просјека за јануар.
Имаће вриједности: у сриједу од 4 до 9°С, а у четвртак уз југо, од 5 до 10°С, а на сјеверу и пар
степени виша.

• Снијежни покривач ће окопнити, осим у вишим и планинским предјелима.
Међитим од четвртка на петак, доћи ће до нове промјене висинског струјања,
па ће са запада у наше крајеве поново са фронтом долазити хладнији ваздух.

• Очекују се падавине прво кише а затим снијега, тако да ће доћи до
формирања новог сњежног покривача. У суботу и недјељу стабилније, уз суво
вријеме и ниже температуре.

• Поново ће бити са јутарњим мразевима, на сјеверу и југу слабим а у
централном појасу земље од -2 до -5°С, а и дневне температуре ће бити
примјереније јануару мјесецу (око и мало изнад нуле).

• Релативно брзе промјене времена неће битно утицати на агрометеоролошке
услове.

