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АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ИНФОРМАЦИЈА
(период: од 15.11. до 21.11.2021.)
Већи дио седмице обиљежило је промјенљиво облачно са маглом или стратусном
облачношћу, која се у нижим крајевима задржавала током цијелог дана. У ноћи сриједу на
четвртак мјестимично је регистрована слаба киша. Петак и дане викенда у већини предјела
обиљежило је сунчано и топлије, осим по котлинама и уз ријечне токове, гдје се магла или
ниска облачност дуже задржала и у овим крајевима забиљежене су ниже температуре
ваздуха.
Јутарња температура ваздуха имала је вриједности од -2 до 6 у вишим, у нижим од 1 до 8, на
југу до 130С, док је максимална дневна била у интервалу од 2 до 10 у вишим крајевима, у
нижим подручјима због магле и ниске облачност температуре су имале вриједности од 7 до
11, на југу до 190С.
Током посматране седмице забиљежене су веома слабе падавине. Захваљујући доспјелим
падавинама из претходог периода влажност обрадивог земљишта у сјетвеном и дубљим
слојевима је прилично добра. У већем дијелу посматране седмице владали су повољнији
временски услови, што је омогућило да се сјетва озиме пшенице приведе крају. Усјеви који
су посијани у оптималним роковима сјетве имају добре услове да се квалитетно развију и
припреме за предстојећи период мировања.
Током протеклих седам дана забиљежена је активност појединих инсеката штеточина. У
засадима крушке има презимљујућих имага обичне крушкине буве, а код јабуке запажени су
симптоми бактериозне пламењаче јабучастог воћа.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
(период: од 22.11.2021. до 28.11.2021.)
Према прогнози, већи дио седмодневног периода обиљежиће претежно до потпуно облачно
са повременом кишом, а у вишим планинским предјелима са слабим снијегом. Крајем
седмице очекују се јаче снијежне падавине. Почетком седмице интезивнија киша предвиђа
се у Херцеговини.
Јутарња температура ваздуха имаће вриједности од -2 до 5 у вишим, у нижим од 4 до 7, на
југу до 130С.
Максимална дневна температура биће у интервалу од 1 до 8 у вишим крајевима, у нижим
подручјима од 6 до 10, на југу до 150С.
Агрометеоролошке прилике током седмице неће одговарати за извођење предвиђених
пољопривредних радова на отвореном.

