РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период од 18-24.10.2021. године
• У већем дијела седмице јутра су била свјежа, а у вишим планинским
предјелима забиљежена је појава слабог мраза.

• Током дана преовладавало је сунчано уз малу до умјерену облачност и
угодно топло вријеме.

• Петак и први дио суботе обиљежило облачно са кишом или локалним
пљусковима.

➢ Јутарња температура ваздуха

имала је вриједности од -2 до
7 у вишим, у нижим од 3 до
140С, док је максимална
дневна била у интервалу од 8
до 18 у вишим крајевима, у
нижим подручјима од 15 до
240С.

➢ Доспјеле падавине у претходним
седмицама и крајем ове радне
седмице значајно су поправиле
стање влаге у сјетвеном и у
дубљим слојевима земљишта,
тако да ће припрема и сјетва
озимих усјева бити олакшана.

➢ Међутим,

како су тренутно
оптимални рокови за сјетву
озимих
усјева,
јечма
и пшенице, у наредном периоду
неопходно је суво вријеме без
падавина, како би ти радови
могли несметано да се одвијају.

➢ У засадима јабука уочено је присуство колонија крваве ваши. Ово је значајна

штеточина јабуке јер сисањем сокова ствара рак ране на гранама, деблу и
корјену. Због стварања рак рана стабла временом слабе и пропадају.

➢ 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.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
период: 25-31.10. 2021.
• Према прогнози РХМЗ-а, у овом седмодневном периоду јутра ће бити свјежа са
мразом, по котлинама и уз ријечне токове очекује се магла или ниска облачност,
која се мјестимично може задржати и у пријеподневним часовима. Током дана се
очекује сунчано уз малу до умјерену облачност.

• Јутарња температура ваздуха имаће вриједности од -5 до 5 у вишим, у нижим од -2
до 100С.

• Максимална дневна температура биће у интервалу од 9 до 14 у вишим крајевима, у
нижим подручјима од 11 до 16 на југу до 200С.

• Агрометеоролошке прилике одговараће за извођење предвиђених пољопривредних
радова на отвореном.

