АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА
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• Почетак седмице обиљежило је сунчано уз умјерену облачност са
угодном температуром ваздуха.

• Од уторка је дошло до погоршања времена и пада температуре ваздуха
за 15 и више степени,овако вријеме се задржало током сриједе, четвртка
и петка.

• Дане викенда обиљежило је топлије уз промјенљиву облачност, само је
понегдје забиљежена пролазна киша мјестимично или пљусак.

Минимална температура ваздуха у
планинским предјелима износила је од -3
до 8, у нижим од 5 до 12, а максимална
дневна температура ваздуха од 6 до 18 у
планинским, у нижим крајевима 8 од
22,на југу од 18 до 250С.
Средње температуре ваздуха кретале су се
у интервалу од 10 у вишим до 16 у
нижим, на југу Херцеговине до 180С.

Лијепо вријеме, Михољско љето, је током
протекле седмице наставило се и почетко
овог седмодневног периода . у наставку
седмице хладно вријеме праћено кишом
и пљусковима успорило је предвиђене
пољопривредне радове у пољу.
Друга половина октобра представља
оптимални рок за сјетву озиме пшенице.

Влажност земљишта у површинском и дубљим
слојевима земљишта је слаба, посљедње
падавине су донекле поправиле влагу у
површинском слоју земљишта, а у наредном
периоду неопходне су веће количине падавина
како би се стање влаге поправило.Са добром
влажношћу земљишта озимим усјевима би се
омогућило равномјерно клијање и ницање, а
касније и нормалан проток почетних фаза
развоја и припрема за зимско мировање.
Током октобра потребно је млада стабла
воћака заштитити од зечева и других глодара
који својом исхраном могу направити велике
штете. Глодари највеће штете наносе у
периоду од ницања усјева до прољећа.
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• Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске, у
наредном седмодневном периоду очекује се топлије вријеме у односу на већи дио
протекле седмице. У јутарњим часовима по котлинама и уз ријечне токове очекује
се магла или сумаглица, током дана провладаваће промјељиво облачно са сунчаним
временом. Почетком и средином седмице очекује се киша и пљускови мјестимично.

• Минимална температура ваздуха у планинским предјелима износиће од 3 до 8, у
нижим од 9 до 14, а максимална дневна температура ваздуха од 10 до 14 у
планинским, у нижим крајевима од 17 до 240С.

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

