РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период 10 – 16.01.2022. године
• Први дио седмице преовладавало је облачно са сусњежицом и снијегом,
а на југу Херцеговине са кишом.

• У другој половини седмодневног периода било је сунчано уз
промјенљиву облачност. По котлинама и уз ријечне токове забиљежена
је магла или стратусна облачност.

• Јутра су била хладна са јаким мразом у вишим и планинским пердјелима,
а у нижим са слабим до умјерним мразом.

• Јутарња температура ваздуха имала је
вриједности од -15 до -3 у вишим, у
нижим од -7 до 0, на југу до 70С.
Максимална
дневна
температура
кретала се у интервалу од -4 до 9 у
вишим крајевима, у нижим подручјима
од 1 до 12, на југу до 170С.

• Ниске температуре забиљежене током

посматране седмице нису изазвале
штете на озимим усјевима. Воћарске
културе и винова лоза налазе се у
зимском мировању и лако подносе јаке
мразеве, док су озима жита била
заштићена снијежним покривачем

• Захваљујући

доспјелим
падавинама у јесењем дијелу и
почетком зиме залиха влаге у
дубљим слојевима земљишта је
максимална и добро ће доћи
свим усјевима током прољећа.

• Прегледом усјева озимих жита
регистровано
је
присуство
активних рупа од глодара.

• Највеће

штете
причињавају
зечеви у засадима младог воћа.
Оштећења настају глодањем коре
стабала младих воћака и винове
лозе.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
период: 17-23.01.2022.
• Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике

Српске, у већем дијелу седмице преовладаваће сунчано уз промјенљиву
облачност. Током уторка на истоку могуће су слабе снијежне падавине, а у
четвртак у већини крајева се очекује снијег уз формирање и повећање
снијежног покривача. На југу Херцеговине падаће киша. Крајем седмице
доћи ће до захлађења.

• Јутарња температура ваздуха имаће вриједности од -14 до -6 у вишим, у
нижим од -5 до 0, на југу до 50С.

• Максимална дневна температура биће у интервалу од -6 до 5 у вишим
крајевима, у нижим подручјима од 0 до 8, на југу до 120С.

