АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период 25-31. март 2019.године
• Током првог дијела понедјељка било је мало до умјерено облачно са
сунчаним периодима и топло вријеме, послијеподневним и вечерњим
часовима у већини крајева је дошло до погоршања времена и пада
температуре ваздуха, што је условило кишу и пљускове, у вишим
планинским предјелима регистрована је сусњежица или снијег.

• Уторак у јутарњим часовима још је понегдје било слабих падавина, да
би током дана дошло до постепеног развердавања уз појаву краћих
сунчаних инетрвала.

• У наредним данима било је углавном сунчано и сваким даном топлије вријеме. Током

сриједе, четвртка и петка забиљежен је у вишим умјерен, у нижим предјелима слаб мраз,
које је могао да причини оштећења на повртаским културама и на раноцвјетајућим воћним
врстама

• Током већег дијела седмице били су повољни агрометеоролошки услови за актуелне
радове у пољу, резидбу у воћњацима и виноградима, ђубрење као и примјену
одговарајућих мјера његе и заштите.

• Топлије вријеме повољно утиче на активност инсеката штеточина, као што су имага и јаја

обичне крушкине буве, затим имага репине пипе,у засадима кајсије уочена је појава рутаве
бубе на отвореним цвјетовима,a прегледом засада брескве и нектарине утврђено је
присуство трипса у отвореним цвјетовима.

• Код воћарских култура које су у фази бубрења и пуцања пупољака потребно је обавити

третман препаратима на бази бакра у циљу дезинфекције стабала и смањења
инфекционог потенцијала проузроковача бактериозне пламењаче јабучастог воћа,
монилиоза коштичавог воћа, шупљикавости листа коштичавог воћа, пјегавости листа
вишње и трешње.

Минимална температура ваздуха у
планинским предјелима износила је од -5
до 2, у нижим од -1 до 5, на југу до 10, а
максимална дневна температура ваздуха, у
планинским предјелима од 5 до 19, у
нижим крајевима од 12 до 240С.

Доспјеле падавине у првој
половини седмице, донекле
су
побољшале залихе
резерву влаге у обрадивом
слоју
земљишту, али у
наредном периоду потребно
је да падне што већа
количина кише, што би
било од великог значаја у
наставку
вегетациционог
перода.
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• Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике
Српске, у већем дијелу седмице преовладаваће сунчано уз промјељиву
облачност.

• Током сриједе и петка очекује се облачно и хладније са кишом или
локалним пљусковима, док је у вишим планинским предјелима могућа
појава сусњежице или слабог снијега.

• Минимална температура ваздуха у планинским предјелима износиће од
-2 до 5, у нижим од 4 до 8, на југу од 8 до 10, а максимална дневна
температура ваздуха, у планинским предјелима кретаће се од 5 до 14, у
нижим крајевима од 12 до 220С

