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Преглед стања за период 25 – 31.01.2021. године
• Почетак седмице обиљежило је облачно са снијегом у већини крајева, осим на

југу Херцеговине гдје је падала киша. Интензивније снијежне падавине
забиљежене су на сјеверу Херцеговине, на југозападу и истоку Српске.

• Уторак, сриједу и четвртак током јутра регистрован је умјерен до јак мраз.
Током дана преовладавало је сунчано уз промјељиву облачност и сваки дан
топлије вријеме.

• Петак је карактерисало промјељиво облачно и топлије са кишом у другом

дијелу дана. Први дан викенда обиљежило је сунчано и топло за ово доба
године.

• Средином

седмице у јутарњим
часовима забиљежен је умјерен до јак
мраз.

• Ове ниске температуре ваздуха нису

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

• Температурне осцилације у овом

периоду не утичу на мировање
презимљујућих
пољопривредних
култура,
тако
да
су
укупни
агрометеоролошки
услови,
укључујући и температуре земљишта,
повољни су за апсолутно мировање
свих презимљујућих пољопривредних
култура.

• Залиха влаге у обрадивом, као и у
дубљим слојевима земљишта је веома
добра, што ће бити од великог
значаја у
наставку вегетације.

• 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.
• У већини производних подручја актуелна је зимска резидба јабучастог воћа.
Сада је прави тренутак да се предузму све превентивне мјере у циљу контроле
штетних организама.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
период: 01-07.02. 2021.
• Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске,
Током понедјељка очекује се облачно са кишом интензивнијом на истоку и југу, у
вишим предјелима са снијегом, у наредним данима предвиђа се промјељиво
облачно и топло за пово доба године са сунчаним периодима.

• Минимална релативна влажност ваздуха очекује се око 45%, максимална око 95%.
• Јутарња температура ваздуха имаће вриједности од -3 до 4 у планинским предјелима,
а у нижим крајевима од -2 до 90C, максимална дневна температура износиће од 3 до
13 у планинама, у нижим подручјима од 5 до 190С

• Током већег дијела седмодневног периода агрометеоролошке прилике ће
одговарати за обављање предвиђених пољопривредних радова на отвореном.

