АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период 11 - 17. март 2019.године
• Током већег дијела седмице провладавало је промјенљиво облачно са
повременим падавинама кише, сусњежице и снијега и осјетно хладније
вријеме.

• Од петка је дошло до постепеног пораста температуре ваздуха, тако да
је у дане викенда било сунчано и угодно топло вријеме.

• Топлије вријеме повољно утиче на активност инсеката штеточина.

• Поред инсеката у усјевима озиме пшенице регистровано је и присуство активних
рупа од глодара. У погледу биљних болести пораст температуре ваздуха убрзаће раст
и развој биљака и отварање пупољака бресака и нектарина, тако да прве падавине
могу створити повољне услове за остварење инфекција проузроковачем коврџавости
листа брескве.

• На усјевима озиме пшенице и јечма на појединим локалитетима регистровано је
присуство симптома пепелнице жита, рђе, сиве пјегавости листа пшенице и мрежасте
пјегавости листа јечма.

• Минимална

температура
ваздуха
у
планинским
предјелима
имала
је
вриједности од -12 до 0, у нижим од -3 до
6, а
максимална дневна температура
ваздуха, у планинским предјелима кретала
се од -3 до 8, у нижим крајевима од 6 до
140С, у дане викенда од 13 до 240С.

• И поред повремених падавина током
седмице
временске
прилике
су
углавном
погодовале за извођење
актуелних пољопривредних радова у
пољу, а у воћњацима и виноградима
могла је да се обавља резидба, ђубрење
као и примјена мјера његе и заштите.
Доспјеле падавине почетком седмице и
у досадашњем дијелу зиме значајно су
побољшале залихе резерву влаге у
обрадивом земљишту које су за сада
оптималне, што ће бити од великог
значаја у наставку вегетације.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
период: 18 - 24.03.2019.
• Према посљедњим прогностичким моделима, у понедјељак

у
пријеподневним часовима предвиђа се мало до умјерено облачно са
сунчаним периодима, у другој половини дана на сјеверу и сјеверозападу
уз јачи развој облачности постојаће услови за краћи пљусак праћен
грмљавином.

• Уторак и у сриједу у пријеподневним часовима обиљежиће облачно и

хладније са кишом, у вишим планинским предјелима могућа је
сусњежица или слаб снијег. У сриједу у другом дијелу дана доћи до
постепеног разведравања.

• До краја седмице преовладаваће сунчано уз промјенљиву облачност и
постепени пораст дневне температуре ваздуха.

• Минимална температура ваздуха у планинским предјелима износиће од
-2 до 4 0С, у нижим од 3 до 7 0С, на југу око 10 0С, а максимална дневна
температура ваздуха, у планинским предјелима кретаће се од 4 до 13 0С,
у нижим крајевима од 6 до 200С.

