РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период 20 – 26.09.2021. године
• Почетак седмице, у већини крајева преовладавло је претежно до потпуно
облачно са кишом повремено, док је на југу Херцеговине забиљежено
сунчано и топлије вријеме. У наставку седмодневног периода било је
сунчано и топло, нарочито крајем радне семице и у дане викенда.

• Јутарња температура ваздуха имала је вриједности од 3 до 11 у вишим, у
нижим од 10 до 16, на југу до 180С, док је максимална дневна била у
интервалу од 11 до 23 у вишим крајевима, у нижим подручјима од 18 до
27, на југу од 23 до 290С.

• Повољни временски услови у већем

дијелу седмице омогућавали су
жетву
и
брање
пристиглих
ратарских, воћарских, повртарских
култура.

• Топло и суво вријеме повољно

утиче на активност инсеката. У
усјевима кукуруза пред бербу,
регистровано је присуство памукове
совице и кукурузног пламенца. Код
воћарских култура у засадима јабуке
се одвија пиљење ларви треће
генерације јабукиног смотавца. У
погледу биљних болести у усјевима
кукуруза, региструје се присуство
симптома мјехурасте гари кукуруза.

• Почетком седмице забиљежене

су падавине у већини предјела,
али са слабијом количином.

• Недостатак

већих количина
падавина у последње вријеме
условљава
слабу
влажност
површинског и слабу залиху
влаге у дубљим слојевима
обрадивог земљишта.

• Како би се квалитетно обавила

припрема
парцела
за
предстојећу јесењу сјетву у
наредном периоду су неопходне
нове, веће количине падавина.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
период: 27.09-03.10.2021.
• Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике
Српске, понедјељак, уторак и четвртак обиљежиће промјенљиво облачно уз
повремену и мјестимичну кишу или локалне пљускове праћени грмљавином.
У осталим данима очекује се сунчано уз промјељиву облачност.

• Јутарња температура ваздуха имаће вриједности од 6 до 12 у вишим, у нижим
од 11 до 17, на југу до 190С.

• Максимална дневна температура биће у интервалу од 13 до 23 у вишим
крајевима, у нижим подручјима од 17 до 28, на југу од 22 до 300С.

• Агрометеоролошке прилике дјелимично ће одговарати за извођење
предвиђених пољопривредних радова на отвореном.

