АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период 07– 13. 10. 2019. године
• Протеклу седмицу обиљежило је сунчано и угодно топло вријеме, само
је током четвртка преовладавало претежно до потпуно облачно са
слабом кишом мјестимично и повремено

• Агрометеоролошки услови током протеклих дана били су погодни за
бербуку кукуруза и припрему земљишта за сјетву озимих усјева

Минимална температура ваздуха у
планинским предјелима износила је од -1
до 4, у нижим од 4 до 7, на југу до 16, а
максимална дневна температура ваздуха
од 15 до 22 у планинским, у нижим
крајевима од 18 до 260С.
Средње температуре ваздуха кретале су се
у интервалу од 8 у вишим до 14 у нижим
крајевима, а на југу Херцеговине до 160С.

Током седмице прилив падавина је веома слаб,
тако да су у наредном периоду неопходне нове
падавине како би обрадиво земљиште у
површнском и дубљим слојевима имало
довољно влаге за квалитетну припрему за
јесењу сјетву озимих усјева, као и за њихове

почетне

фазе

развоја.

Према досадашњим вриједностима SPI-1
(стандардизовани индекс падавина за један
мјесец) у већем дијелу Српске преовладавају
нормални услови влажности, док на југу
Херцеговине преовладава умјерена до јака
суша.

• У јесен, након завршене бербе, почиње припрема за наредну вегетацију.
Радови у воћњаку почињу са одржавањем хигијене. То обухвата:
сакупљање опалог лишћа, мумифицираних плодова, уклањање старих,
поломљених грана.

• Све ове биљне дијелове треба изнијети из воћњака и спалити. Њиховим
уништавањем смањује се популација патогена.

• Јесење прскање (плаво прскање) воћака и винограда је обавезна мјера
заштите. Најбоље вријеме за третирање је када са стабала опадне око 5060% лишћа

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
период: 14-20.10.2019.
• Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике
Српске, у наредних седам дана у јутарњим часовима по котлинама и уз
ријечне токове очекује се магла или сумаглица, која се мјестимично може и
дуже задржати. Током дана преовладаваће сунчано и угодно топло вријеме.

• Минимална температура ваздуха у планинским предјелима износиће од 4 до
7, у нижим око 13, на југу до 15, а максимална дневна температура ваздуха до
20 у планинским, у нижим крајевима од 21 до 260С.

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

