РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период 06 – 12.12.2021. године
• Послије повремених падавина током понедјељка, уторак и сриједу је
карактерисало промјељиво облачно са сунчаним периодима и свјежије
вријеме.

• Четвртак доноси нестабилно вријеме са кишом, сусњежицом и снијегом,
слично вријеме задржало се и у петак на истоку и југу, док је у осталим
предјелима преовладавало промјенљиво облачно са сунчаним временом.

• Први дан викенда био је нестабилан са падавинама кише, сусњежице и
снијега уз формирање и повећање снијежног покривача.

• Јутарња температура ваздуха имала
је вриједности од - 8 до 5 у вишим,
у нижим од -4 до 100С, док је
максимална
дневна
била
у
интервалу од -2 до 6 у вишим
крајевима, у нижим подручјима од 4
до 7 на југу до 100С.

•
• Агрометеоролошки

услови
средином седмице накратко су
одговарали да се приведу крају
актуелни пољопривредни радови.

• Захваљујући

падавинама
у
досадашњем дијелу јесени влажност
земљишта како у површинском тако
и у дубљим слојевима обрадивог
земљишта је добра што уз
оптималне температуре ваздуха и
земљишта
омогућава
озимим
ујсевима да се добро развију и
припреме за предстојећи период
мировања.
• Током протеклих седам дана
забиљежена је активност лисни
ваши на усјевима пшенице и јечма.
Озиме усјеве и воћњаке потребно је
прегледати на могуће присуство
глодара и срна, који причињавају
велике штете током зимског
периода.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
период: 13-19.12.2021.
• Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске,

током седмице у већини предјела очекује се претежно до потпуно облачно са
повремено слабим снијегом у вишим планински предјелима. У дане викенда уз
повећање облачности очекује се киша, сусњежица и снијег. У Херцеговини током
цијеле седмице очекује се углавном суво и стабилно вријеме са више сунчаних
периода.
• Јутарња температура ваздуха имаће вриједности од -10 до -6 у вишим, у нижим од -3
до 40С.
• Максимална дневна температура биће у интервалу од -3 до 2 у вишим крајевима, у
нижим подручјима од 2 до 6, на југу до 90С.
• Усљед ниских температура ваздуха током ноћи и јутра препоручује се заштита
биљака, а стакленике по потреби треба затварати и догријавати.

