АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА
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• Први дио седмице обиљежило је сунчано и угодно топло вријеме.
• Током четвртка преовладавало је претежно до потпуно облачно са
кишом и пљусковима уз нагли пад температуре ваздуха, мјестимично је
било обилнијих падавина.

• Петак и дане викенда обиљежило је сунчано уз умјерену облачност и
благи пораст температуре ваздуха.

Минимална температура ваздуха у
планинским предјелима износила је од 3
до 10, у нижим од 8 до 15, а максимална
дневна температура ваздуха од 8 до 23 у
планинским, у нижим крајевима од 15 до
300С.
Током
већег
дијела
седмице
агрометеоролошки услови погодовали су
берби воћа, грожђа и кукуруза, као и за
припрему земљишта за сјетву озимих
усјева.

Током протекле седмице регистрована је
активност појединих инсеката, као што су
:ларви и имага повртне стјенице на
усјевима паприке, парадајза и кукуруза на
отвореном.

Током седмице доспјеле падавине су биле
слабог до умјереног инетензитета. Највише
воденог талога измјерено је у Билећи 37;
Дринићу 26; Мраковици 25; Приједору 22,
осталом дијелу Српске пало је између 3 и
14l/m2.

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.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
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• Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике
Српске, током понедјељка, уторка и сриједе
промјељиву облачност.

преовладаваће сунчано уз

• Четвртак ће обиљежити облачно са кишом и пљусковима, у петак и у дане
викенда поново се очекује суначано уз малу до умјерену облачност и топлије
вријеме.

• У јутарњим часовима по котлинам и уз ријечне токове очекује се магла или
сумаглица, која се мјестимично може и дуже задржати.

• Минимална температура ваздуха у планинским предјелима износиће од
0 до 9, у нижим од 5 до 13, на југу до 15, а максимална дневна
температура ваздуха од 9 до 20 у планинским, у нижим крајевима од 15
до 270С.

• Током седмице агрометеролошки услови ће одговарати за извођење
предвиђених пољопривредних радова у пољу.

