РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период 11 – 17.10.2021. године
• Прву половину седмице обиљежило је углавном облачно са кишом, која
је била интензивнија током понедјељка.

• Од четвртка је преовладавало промјенљиво облачно са суначним
интервалима уз мањи пораста дневне температуре ваздуха.

• Јутарња температура ваздуха имала је вриједности од -1 до 6 у вишим, у
нижим од 4 до 100С, док је максимална дневна била у интервалу од 5 до
10 у вишим крајевима, у нижим подручјима од 9 до 15, на југу до 200С.

• Хладно и влажно вријеме прекидало је и

ометало обављање актуелних радова на
бербама воћа, поврћа и грожђа, као и
припреми земљишта за сјетву, као и сјетву
озимих жита.

• 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. Усјеве оштећују прегризањем
младог лишћа. Прскање воћа у јесен је
неопходна мјера контроле гљивичних
обољења.

• Примјеном бакарних препарата сузбијају се
патогени који презимљавају у кори дрвећа,
гранама
и
на
пупољцима.

• Честа и обилна киша у другој
половини прошле и у првој
половини ове седмице значајно су
поправиле стање влаге у сјетвеном
и у дубљим слојевима земљишта,
тако да ће припрема и сјетва
озимих усјева бити олакшана.

• У посматраном периоду тј. у
досадашњем дијелу друге декаде
октобра
највише
кише
је
забиљежено у западном дијелу
Српске, гдје је пало 45 до 60, док је
у осталом дијелу пало између 20 и
45 l/m2.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
период: 18-24.10.2021.
• Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске, већи

дио седмице обиљежиће сунчано уз малу до умјерену облачност и угодно топло
вријеме. Крајем радне седмице и у дане викенда очекује се промјенљиво облачно са
пролазнoм кишом мјестимично или локалним пљусковима. Током ових дана
очекују се мало ниже температуре у односу на прву половину седмодневног
периода.
• Јутарња температура ваздуха имаће вриједности од -1 до 7 у вишим, у нижим од 7
до 120С.
• Максимална дневна температура биће у интервалу од 8 до 17 у вишим крајевима, у
нижим подручјима од 14 до 220С.
• Агрометеоролошке прилике углавном ће одговарати за извођење предвиђених
пољопривредних радова на отвореном.

