АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период 23 – 29. 09. 2019. године
• Током првог дијела седмице преовладавало је промјељиво облачно са
кишом и пљусковима и нешто свјежије вријеме.

• Петак и дане викенда обиљежило је сунчано уз малу до умјерену
облачност и угодно топло вријеме.

Минимална температура ваздуха у
планинским предјелима износила је од 4
до 12, у нижим од 10 до 15, а максимална
дневна температура ваздуха од 15 до 21 у
планинским, у нижим крајевима од 18 до
260С.
Усљед пристиглих падавина влажност
земљишта се поправила, тако да према
вриједностима SPI-1 (стандардизовани
индекс падавина за један мјесец) у већем
дијелу Српске преовладавају нормални
услови влажности.
У наредном периоду неопходне су нове
падавине како би обрадиво земљиште у
површнском и дубљим слојевима имало
довољно влаге за квалитетну припрему за
јесењу сјетву озимих усјева.

Током седмице доспјеле падавине су биле
умјереног до појачаног инетензитета.
Највише воденог талога измјерено је у
Н.Граду 71; Приједору 63; Градишци 61;
Мраковици 54; Бањој Луци 46 и Билећи
45, осталом дијелу Српске пало је између
9 и 35 l/m2.

• Током већег дијела седмице агрометеоролошки услови погодовали су зрењу и
берби воћа, грожђа, кукуруза и жетва соје.

• Током протекле седмице регистрована је активност појединих инсеката. Код
воћарских култура потребно је заштитити плодове јабуке током складиштења.

• У зависности од степена заштите плодова у току вегетације, плодови су
подложни инфекцији микроорганизмима –проузроковачима болести и
развоју болести на њима током складиштења и транспорта до момента
употребе.
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• Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике
Српске, током понедјељка и уторка сунчано и угодно топло вријеме.

• Сриједа и четвртак облачно са кишом,пљусковима и грмљавином и хладније
за око десет степени.

• У четвртак у вишим планинама могућ је слаб пролазни снијег.
• Петак и дане викенда обиљежице сунчано уз промјељиву облачност и мало
топлије вријеме. У јутарњим часовима по котлинам и уз ријечне токове
очекује се магла или сумаглица.

• Минимална температура ваздуха у планинским предјелима износиће од
3 до 9, у нижим од 8 до 15, на југу до 18, а максимална дневна
температура ваздуха од 8 до 19 у планинским, у нижим крајевима од 10
до 26, на југу до 280С.

• Максималне вриједности температура биће забиљежене током
понедјељка и уторка.

• Почетком и крајем седмодневног периода агрометеролошки услови ће
одговарати за извођење актуелних пољопривредних радова у пољу.

