РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период 18 – 24.01.2021. године
• Почетак седмице обиљежило је веома хладно вријеме , нарочито у
јутарњим часовима,а у већини крајева забиљежен је ледени дан. Током
уторка пристигла је толија ваздушна маса, тако да је током наредних два три дана било толије вријеме уз сунчане периоде.

• У петак пријеподне на југу и југозападу, а у другој половини дана и у
осталим предјелима, уз наоблачење падала је киша, која је наставила да
пада и током викенда. Уз постепени пад температуре ваздуха у вишим
предјелима, а мјестимично и у низинама, падала је сусњежица или снијег.

• Минимална темперратура ваздуха у

првом дијелу седмице, имала је
вриједности од -14 до -12 у
планинским предјелима, у нижим од 9 до -4, на југу Херцеговине од -4до 2.
Док је максимална температура имала
вриједности од -10 до -4 на
планинама, у низинама између -3 и 8,
на југу од -2 до 70С. А у другој
половини седмице температуре су
биле у знатном порасту.

• Ове ниске температуре ваздуха нису

се негативно одразиле на озиме усјеве
јер су биле заштићене снијежним
покривачем довољне висине.

• Укупни агрометеоролошки услови,
укључујући и температуре земљишта,
повољни су за апсолутно мировање
свих презимљујућих пољопривредних
култура.

• Залиха влаге у дубљим слојевима
земљишта у свим производним
подручјима за сада је добра,
захваљујући падавинама, које су
доспјеле крајем ове седмице, али и
током претходног периода.

• Током зимског периода, а посебно када су јаче зиме, због дубоког
снијега и недостатка друге хране, младе воћке у воћњаку, затим саднице
воћака и шумског дрвећа у расадницима изложене су нападу од стране
зечева, срна и остале дивљачи.

• Временски услови погодовали су појачаној активности пољских глодара
који праве штету на стрним житима и у воћњацима , јер у току зимског
периода нема друге приступачне хране.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
период: 25-31.01. 2021.
• Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике
Српске, понедјељак ће обиљежити облачно вријеме углавном са снијегом,
који ће бити јачег интензитета на истоку и у планинским предјелима.

• Уторак нас очекује промјенљиво облачно и суво вријеме, осим на истоку и
сјеверу Херцеговине гдје се очекуе провијавање снијега.

• У наредна три дана очекује се, промјељиво до претежно облачно, и суво
вријеме. Дане викенда обиљежиће промјељиво облачно уз појаву кише,
сусњежице и снијега.

• Минимална релативна влажност ваздуха очекује се око 50%, максимална до
95%.

• Јутарња температура ваздуха имаће вриједности од -13 до 0 у планинским
предјелима, а у нижим крајевима од -7 до 4, на југу од -2 до 7. Максимална
дневна температура износиће од -5 до 2 у планинама, у нижим подручјима од 1 до 130С

• Током седмодневног периода агрометеоролошке прилике ће дјелимично
одговарати за обављање актуелних пољопривредних радова на отвореном.

