РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период од 27.09.-03.10.2021. године
Већи дио седмице, преовладавло је сунчано и угодно топло вријеме, осим
уторка и четвртка када је преовладавало облачно са кишом и пљусковима,
које су биле интензивније током четвртка.

Јутарња температура ваздуха имала је
вриједности од 5 до 12 у вишим, у
нижим од 11 до 17, на југу до 190С, док
је максимална дневна била у
интервалу од 13 до 23 у вишим
крајевима, у нижим подручјима од 17
до 28, на југу од 22 до 300С.

Агрометеоролошки услови
током
седмице углавном су омогућавали
радове на пољима, бербу и жетву
јарих усјева, пристиглог воћа, поврћа,
грожђа.

• Током седмице забиљежене су падавине,

које су добро дошле, али недовољне да би
се у значајној мјери поправило стање влаге
у сјетвеном и у дубљим слојевима
земљишта.

• Како би се квалитетно обавила припрема

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

• Топло и суво вријеме повољно утиче на

активност појединих инсеката. Код
воћарских култура, у појединим засадима
јабуке се региструје присуство колонија
крваве ваши. До њене експанзије долази
крајем љета, када се заврши са примјеном
инсектицида, а временски услови погодују
њеном размножавању а то је топло и суво
вријеме. Поред ваши у засадима јабука,
уочене су ларве и одрасле јединке браон
мраморасте и зелене повртне стјенице

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
период: 04.10.-10.09. 2021.
• Према прогнози РХМЗ-а, понедјељак и уторак обиљежиће сунчано уз
промјенљиву облачност и угодно топло вријеме. Наредне дане карактерисаће
претежно до потпуно облачно са кишом или локалним пљусковима и знатно
свјежије вријеме.

• Јутарња температура ваздуха имаће вриједности од 5 до 10 у вишим, у нижим
од 10 до 170С.

• Максимална дневна температура биће у интервалу од 8 до 21 у вишим
крајевима, у нижим подручјима од 13 до 280С.

