АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период 04-10. 11. 2019. године
• Први дио седмице обиљежило је претежно до потпуно облачно са
повременом кишом слабог до умјереног интензитета, док су у
Херцеговини забиљежене интензивније и веома обилне падавине.

• У четвртак и петак дошло је до стабилизације времена.
• У суботу је преовладавало претежно до потпуно облачно са кишом и
пљусковима.

Минимална температура ваздуха у
планинским предјелима износила је од 4
до 9, у нижим од 10 до 12, а максимална
дневна температура ваздуха од 10 до 18 у
планинским, у нижим крајевима 20 од
260С.

Доспјеле падавине током седмице добро
су поправиле влажност земљишта, како у
површинском тако и у дубљим слојевима
земљишта, нарочито у Херцеговиније гдје
јe у досадашњем дијелу прве декаде пало
највише кише: Гацко 297; Чемерно 210;
Билећа 183;Требиње 120; Невесиње 88;
Калиновик 76, у осталом дијелу Српске
пало је између 15 и 45 l/m2. Тренутна
влажност
земљишта озимим усјевима
омогућава равномјерно клијање и ницање,
а касније и нормалан проток почетних
фаза развоја и припрема за зимско
мировање

• Јесењи третман у засадима воћа препоручује се уфази када опадне 70%
лисне масе препаратима на бази бакра у циљу смањења инфективног
потенцијала проузроковача биљних болести као што су сушења
цвјетова, гранчица, мрка трулеж плода, шупљикавост листа коштичавог
воћа, затим коврџавост лишћа брескве, проузроковача бактериозних
обољења и других.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
период: 11-17.11. 2019.
• Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске, у

наредном седмодневном периоду очекује се претежно до потпуно облачно и
нестабилно вријеме са честом појавом кише и пљускова. Обилније падавине се
прогнозирају у Херцеговини, гдје локално може пасти између 100 и 150 l/m2.

• У јутарњим и вечерњим часовима по котлинама и уз ријечне токове очекује се магла
или сумаглица.

• Минимална температура ваздуха у планинским предјелима износиће од 0 до 6, у

нижим од 8 до 11, на југу до 15, а максимална дневна температура ваздуха од 8 до 11
у планинским, у нижим крајевима од 11 до 170С.

• Током наредне седмице агрометеоролошки услови неће одговарати за извођење
предвиђених пољопривредних радова у пољу, због честе појаве кише и пљускова.

