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АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период 20 – 26.12.2021. године
• Током већег дијела седмице преовладавало је промјенљиво облачно са

сунчаним периодима и хладније вријеме. Крајем радне седмице и у дане
викенда, усљед прилива топлијег ваздуха преовладавало је топло вријеме
за ово доба године са повременом кишом.

• Јутарња температура ваздуха имала је вриједности од -16 до -6 у вишим, у
нижим од -6 до 20С.

• Максимална дневна температура кретала се у интервалу од -4 до 1 у

вишим крајевима, у нижим подручјима од 3 до 90С. Током викенда
температуре су били веће за око 30С.

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

• Захваљујући

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 усjевима да се
добро развију и припреме за
предстојећи период мировања.

• У

вишим
планинским
предјелима и даље има снијежног
покривача, док се у нижим
подручјима
са
порастом
температура ваздуха истопио.

• Током протеклих седам дана на појединим усјевима јечма, регистровано је
присуство симптома мрежасте пјегавости листа јечма. Предстојећи зимски
период и ниске температуре утицаће на умањено присуство и развој патогена
и штеточина.

• Током овог дијела године на парцелама под озимим житарицама поблем
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: 27.12.2021-02.01.2022.
• Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске, у првој

половини седмице очекује се претежно до потпуно облачно са кишом повремено, у вишим
планинским предјелима, a понегдје и у низинама, могућа је појава сусњежице или слабог
снијега, уз формирање мањег снијежног покривача. У другом дијелу седмодневног перода
предвиђа се промјенљиво облачно са сунчаним периодима и углавном суво вријеме.

• Током цијеле седмице и јутарње и максималне дневне температуре ваздуха биће знатно
изнад просјека. По котлинама и уз ријечне токове очекује се магла или ниска стратусна
облачност, која се понегдје може и дуже задржати.

• Јутарња температура ваздуха имаће вриједности од -3 до 4 у вишим, у нижим од 3 до 9, на
југу до 120С.

• Максимална дневна температура биће у интервалу од 4 до 10 у вишим крајевима, у нижим
подручјима од 7 до 160С.

