АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период 21– 27. 10. 2019. године
• Протеклу седмицу у јутарњим часовима по котлинама и уз ријечне
токове регистрована је магла или сумаглица, током дана преовладавло
је сунчано и угодно топло вријеме са температурама изнад просјечних
вриједности .

• Лијепо вријеме, Михољско љето, је током протеклих дана омогућавало
привођење крају бербу кукуруза, воћа и поврћа као и најважнији посао
ове јесени -сјетву озиме пшенице.

• Друга половина октобра представља оптимални рок за сјетву озиме
пшенице.

Минимална температура ваздуха у
планинским предјелима износила је од -1
до 8, у нижим око 8, на југу до 13, а
максимална дневна температура ваздуха
од 22 до 26 у планинским, у нижим
крајевима од 22 до 280С.
Средње температуре ваздуха кретале су се
у интервалу од 10 у вишим до 16 у
нижим, на југу Херцеговине до 180С

Влажност
земљишта
у
површинском и дубљим слојевима
земљишта
је
веома
слаба,
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.

• 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: 28.10-03.11.2019.
• Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске,

током понедјељка и уторка очекује се сунчано уз промјељиву облачност са угодним
температурама ваздуха. Од сриједе се очекује осјетни пад температуре ваздуха за 15
степени и претежно до потпуно облачно са кишом и пљусковима. Интензивније
падавине се очекују у сриједу и четвртак, а у вишим планинским предјелима могућа
је сусњежица или слаб снијег.
• Минимална температура ваздуха у планинским предјелима износиће од -2 до 4, у
нижим од 5 до 11, а максимална дневна температура ваздуха од 6 до 18 у
планинским, у нижим крајевима од 10 до 22, на југу до 250С.
• Максималне вриједности температуре ваздуха очекују се у понедјељак.
• Током наредних седам дана агрометеролошки услови ће бити дјелимично повољни
за извођење предвиђених пољопривредних радова у пољу.

