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Преглед стања за период 01 – 07.11.2021. године
• Почетак седмице обиљежило је промјељиво облачно и углавном суво
вријеме.

• Сриједу, четвртак и петак карактерисало је претежно до потпуно облачно
са кишом и пљусковима, уз појачан вјетар јужних смјерова на момента
олујних удара.

• Обилније и интензивније падавине забиљежене су у Херцеговини.
• Дане викенда карактерисало је промјенљиво облачно са краћим
сунчаним периодима и мањи пад температуре ваздуха.

• Јутарња температура ваздуха имала је
вриједности од -6 до 5 у вишим, у
нижим од 0 до 110С, док је максимална
дневна била у интервалу од 6 до 17 у
вишим крајевима, у нижим подручјима
од 10 до 210С.
• Почетак седмице донекле је био
повољан за оваљање предвиђених
пољопривредних радова као што су:
берба кукуруза, воћа, грожђа и поврћа.
Такође, тренутно су у току оптимални
сјетвени рокови за озима жита, јечам и
пшеницу.
• Од сриједе је наступио период
нестабилног времена са честом,
мјестимично и обилнијом кишом, која
је прекинула поменуте радове.

• Ове

доспјеле падавине, у
значајној мјери су поправиле
влажност обрадивог земљишта у
сјетвеном слоју,као и у дубљим
слојевима земљишта, тако да ће
сјетва, клијање и почетне фазе
развоја озимих усјева бити
олакшано.

• Током протеклих седам дана забиљежена је активност инсеката
штеточина. У засадима крушке има презимљујућих имага обичне
крушкине буве, док код ратарских култура и у усјевима јечма,
регистровано је присуство лисних ваши и цикада.

• У погледу биљних болести у засаду јабуке регистровано је присуство
симптома трулежи плодова јабучастог воћа на појединим плодовима и
то у засадима гдје нису спроведене адекватне мјере заштите.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
период: 08-14.11.2021.
• Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске,
понедјељак ће обиљежити облачано са кишом у свим крајевима. У наредним
данима преовладаваће промјенљиво облачно са сунчаним периодима. Крајем
седмице ново наоблачење са кишом, сусњежицом и снијегом.

• Јутарња температура ваздуха имаће вриједности од -2 до 7 у вишим, у нижим од 5
до 10, на југу до 130С.

• Максимална дневна температура биће у интервалу од 5 до 16 у вишим крајевима, у
нижим подручјима од 11 до 18, на југу до 200С.

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

