РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период 13 – 19.12.2021. године
• Током седмице преовладавало је промјенљиво облачно са повременим

падавинама кише, сусњежице и снијега. У Херцеговини је преовладавало
сунчано уз промјенљиву облачност.

• По котлинама и уз ријечне токове у јутарњим и пријеподневним
часовима забиљежена је магла или ниска облачност.

• Јутарња температура ваздуха имала је вриједности од -10 до -6 у вишим, у

нижим од -3 до 40С. Максимална дневна температура кретала се у
интервалу од -3 до 2 у вишим крајевима, у нижим подручјима од 2 до 6,
на југу до 100С.

• Температурни услови у овом дијелу
децембра
одговарају
озимим
ујсевима да прођу неопходне фазе
каљења како би се добро
припремиле за зимско мировање.

• Захваљијући

падавинама
током
посматране седмице и падавинама из
досадашњег дијела 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 овог дијела године на парцелама
под пшеницом и другим озимим
житарицама проблем представљају
глодари, нарочито пољски мишеви,
чијем размножавању погодују благе
зиме. Поред озимих жита штете праве
и на њивама под крмним биљем, прије
свега на луцериштима и воћњаци у
којима оштећују корјење воћака.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
период: 20-26.12.2021.
• Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске, у првој

•
•
•
•

половини наредне седмице у већини предјела очекује се промјенљиво облачно са сунчаним
периодима. Током другог дијела седмодневног перода предвиђа се претежно до потпуно
облачно са повременим и углавном слабим падавинама, кише, сусњежице и снијега.
По котлинама и уз ријечне токове очекује се магла или ниска стратусна облачност. У
вишим планинским предјелима у већем дијелу седмице очекују се ледени дани.
Јутарња температура ваздуха имаће вриједности од -16 до -60С у вишим, у нижим од -4 до
20С.
Максимална дневна температура биће у интервалу од -5 до 10С у вишим крајевима, у нижим
подручјима од 3 до 90С.
Усљед ниских температура ваздуха током ноћи и јутра препоручује се заштита биљака, а
стакленике по потреби треба затварати и догријавати.

