АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период 09 – 15. 09. 2019. године
• Почетак седмице обиљежило је претежно до потпуно облачно са
кишом и пљусковима, крајем дана дошло је до постепеног разверавања.

• Уторак је обиљежило сунчано и угодно топло уз малу до умјерену
облачност.

• Сриједу и четвртка карактерисало је умјерено до претежно облачно са
повременом и слабом кишом понегдје.

• Петак и дане викенда било је сунчано уз малу до умјерену облачност и
веома топло вријеме.

Минимална температура ваздуха у
планинским предјелима кретала се од 5
до 11, у нижим од 12 до 15, на југу до 19, а
максимална дневна температура ваздуха
од 17 до 23, у планинским, у нижим
крајевима од 23 до 28, на југу од 24 до
300С.
Агрометеоролошки
услови
током
протеклих седам дана погодовали су
зрењу воћа и грожђа. Жетва сунцокрета је
завршена, а почела је берба раних
хибрида кукуруза и жетва соје.
Током протекле седмице регистрована је
активност инсеката. У засадима винове
лозе регистроване су јединке пепељастог
грожђаног мољца, и у току је лет и
полагање јаја четврте генерације ове
штеточине.
Код ратарских култура уочено је
присуство јајних легала треће генерације
кукурузног пламенца.

Падавине забележене током седмице биле
су неуједначене по количини и
интензитету са доспјелим количинама
између
1
и
26
l/m2.
Према прогнозираним вриједностима SPI1 (стандардизовани индекс падавина) у
већем дијелу Републике Српске влада
умјерена до јака суша.
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• Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике

Српске, у овом седмодневном периоду очекује се углавном сунчано и топло,
нарочито у понедјељак и уторак, уз малу до умјерену облачност.

• Током сриједе у већини крајева очекује се киша слабог до умјереног

инетензитета или пљускови, у четвртак на истоку и југу у првом дијелу дана
преовладаваће облачно са кишом, у другој половини дана постепен
престанак падавина и разведравање. У осталом дијелу Српске биће
промјељиво облачно и углавном суво вријеме.

• Током сриједе и четвртка очекује се пад температуре ваздуха за око десет
степени .

• Петак и дане викенда карактерисаће сунчано уз малу до умјерену облачност и
мало топлије у односу на средину седмице.

• Минимална температура ваздуха у планинским предјелима износиће од 6 до
10, у нижим од 10 до 16, на југу до 20, а максимална дневна температура
ваздуха од 8 до 23, у планинским, у нижим крајевима од 19 до 320С.
Максималне температуре ваздуха очекују се у понедјељак и уторак.

• Временске прилике ће у овом седмодневном периоду одговарати за извођење
актуелних пољопривредних радова у пољу.

