РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период 25 – 31.10.2021. године
• Током седмице јутра су била хладна са слабим до умјереним мразом. По
котлинама и уз ријечне токове забиљежена је магла или ниска облачност.
Током дана преовладавало је сунчано уз малу до умјерену облачност и
постепени пораст дневне температурем ваздуха.

• Јутарња температура ваздуха имала је вриједности од -7 до 5 у вишим, у
нижим од -2 до 90С, док је максимална дневна била у интервалу од 7 до
18 у вишим крајевима, у нижим подручјима од 14 до 220С.

• Повољни временски услови у већини дана

омогућавали су да се обави берба кукуруза,
воћа, грожђа и поврћа. Такође, тренутно су
у току оптимални сјетвени рокови за озима
жита, јечам и пшеницу.

• У засадима јабука гдје није спроведена

адекватна хемијска заштита, регистровани
су симптоми трулежи плодова јабучастог
воћа. Овај патоген најчешће напада
плодове јабуке и крушке, а плодови могу
бити инфицирани од заметања до бербе и
касније за вријеме чувања у складиштима.

• Током протеклих седам дана у засадима

крушке
евидентирано
је
присуство
презимљујућих јединки обичне крушкине
буве.

• У овом седмодневном периоду
није било падавина, захваљујући
доспјелим
падавинама
из
претходног периода које су
значајно поправиле влажност
обрадивог
земљишта
у
сјетвеном слоју, тако да ће сјетва
и клијање озимих усјева бити
олакшано.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
период: 01-07.11.2021.
• Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске, у
већем дијелу седмице предвиђа се претежно до потпуно облачно са кишом или
локалним пљусковима, који ће бити чешћи у сриједу и четвртак. Обилније и
интензивније падавине очекују се у Херецеговини. Дане викенда обиљежиће
промјенљиво облачно са краћим сунчаним периодима и свјежије вријеме.

• Јутарња температура ваздуха имаће вриједности од -2 до 7 у вишим, у нижим од 3
до 120С.

• Максимална дневна температура биће у интервалу од 6 до 15 у вишим крајевима, у
нижим подручјима од 10 до 210С.

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

