РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период 22 – 28.11.2021. године
• Већи дио седмице обиљежило је претежно до потпуно облачно са
кишом почетком и крајем седмице, интезивније падавине забиљежене су
у Херцеговини.

• Током сриједе и четвртка преовладавало је сунчано уз малу до умјерену
облачност.

• По котлинама и уз ријечне токове забиљежена је магла или стратусна
облачност, која се мјестимично задржавала током цијелог дана.

• Јутарња температура ваздуха имала је
вриједности од -7 до 4 у вишим, у
нижим од -1 до 6, на југу до 100С, док је
максимална дневна била у интервалу од
3 до 14 у вишим крајевима, у нижим
подручјима због магле и ниске
облачност температуре су имале
вриједности од 7 до 15, на југу до 190С.

• Агрометеоролошки услови средином
седмице одговарали су да се приведе
крају сјетва озиме пшенице. Усјеви који
су посијани у оптималним роковима
сјетве имају добре стартне услове за
почетне фазе развоја, припрему за
предстојећи период мировања.

• Током

посматране
седмице
забиљежене су падавине, које су
биле интензивније у Херцеговини.
Захваљујући овим и
доспјелим
падавинама из претходог периода
влажност обрадивог земљишта у
сјетвеном и дубљим слојевима је
прилично добра.

• Током

протеклих седам дана
забиљежена је активност ваши и
цикада на усјевима пшенице и
јечма, такође, уочене су и активне
рупе од глодара.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
период: 29.11-05.12.2021.
• Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске,

понедјељак, четвртак и петак обиљежиће претежно до потпуно облачно са кишом,
сусњежицом и снијегом уз формирање мањег снијежног покривача и у нужим
предјелима. Интензивније падавине се предвиђаују на западу Српске и у
Херцеговини. Уторак, сриједу и суботу карактерисаће углавном суво вријеме са
сунчаним периодима.
• Јутарња температура ваздуха имаће вриједности од -10 до 1 у вишим, у нижим од -5
до 3, на југу до 50С.
• Максимална дневна температура биће у интервалу од -2 до 5 у вишим крајевима, у
нижим подручјима од 3 до 13, на југу до 150С.
• Агрометеоролошке прилике током седмице само ће дјелимично одговарати за
извођење предвиђених пољопривредних радова на отвореном.

