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АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период 04 – 10.10.2021. године
• Понедјељак и уторак обиљежило је сунчано и угодно топло вријеме. Од
сриједе је преовладавало облачно са честом појавом кише, која је
повремено била и обилнија уз постепени пад дневне температуре
ваздуха. У вишим планинским предјелима регистроване су снијежне
падавине.

• Јутарња температура ваздуха имала је вриједности од 1 до 10 у вишим, у
нижим од 7 до 180С, док је максимална дневна била у интервалу од 3 до
20 у вишим крајевима, у нижим подручјима од 12 до 28, на југу од 15 до
300С.

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

• Током протеклих дана забиљежено је
присуство гусјеница репичине лисне
осе. Oвa штеточинa на младим
биљкама уљане репице може за кратко
вријеме да направи велика оштећења.
Поред ове штеточине регистровано је
и присуство ларви памукове совице,
која се храни лисном масом уљане
репице и може нанијети значајне
штете.

• У другој половини седмице
забиљежене
су
значајне
падавине, које су у доброј мјери
поправиле стање влаге у
сјетвеном и у дубљим слојевима
земљишта,тако да ће припрема
и сјетва озимих усјева бити
олакшана.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
период: 11-17.10.2021.
• Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике
Српске, први дио седмице обиљежиће облачно са кишом која ће бити
интензивнија током понедјељка и сриједе.

• У вишим планинским предјелима могућа је сусњежица или слаб снијег.
• У другој поливини седмодневног периода преовладаваће сунчано уз
промјенљиву облачност и углавном суво вријеме.

• Више сунчаног времена очекује се у Херцеговини.

• Јутарња ваздуха имаће вриједности од -1 до 70С у вишим, у нижим од 4
до 80С, на југу до 120С.

• Максимална дневна температура биће у интервалу од 2 до 120С у вишим
крајевима, у нижим подручјима од 10 до 180С.

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

