АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период 01-07. април 2019.године
• Већи дио протекле седмице обиљежило је сунчано уз промјенљиву
облачност.

• Током сриједе само је мјестимично у западним предјелима
регистрована врло слаба киша.

• Током четвртка у сјеверним предјелима било је сунчано, док је на
југозападу и југу регистрована мјестимично киша, гдје је забиљежен и
јак јужни вјетар, на моменте олујних удара.

• Петак је био облачан и кишовит, на југу је било лакалних пљускова праћени грмљавином
и јаким јужним вјетром. Суботу је обиљежило промјељиво облачно са сунчаним
периодима и топлије вријеме.

• Током већег дијела седмице били су повољни агрометеоролошки услови за актуелне
радове у пољу, као и у воћњацима и виноградима

• Током протекле седмице забележена је активност инсеката. Код воћарских култура
регистровано је присуство јаја и ларви обичне крушкине буве. У току је пиљење ларви
презимљујуће генерације ове штеточине. На коштичавом воћу које је у фази цвјетања
регистровано је присуство рутаве бубе.

• Што се тиче биљних биљних болести, у периоду цвјетања коштичавог воћа и у условима
влажности, може доћи до инфекције цвијета гљивом која проузрокује сушење цвјетова и
гранчица. Ова гљива у каснијим фазама развоја проузрокује и трулеж плодова. Код
озимих усјева пшенице и јечма могу се наћи симптоми пепелнице, лисне рђе, мрежасте
пјегавости.

Минимална температура ваздуха у
планинским предјелима износила је од -4
до 3 0С, у нижим од 4 до 8 0С, на југу од 8
до 10 0С, а
максимална дневна
температура ваздуха, у планинским
предјелима кретала се од 11 до 18 0С, у
нижим крајевима од 20 до 22, на југу
Херцеговине до 26 0С.
У петак и дане викенда температуре су
биле у паду за пар степени..

Доспјеле падавине у другој
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,
а
нарочито за прољећну сјетву.
Проценат падавина у последњих
мјесец дана у односу на просјек
је на целој територији Републике
Српске веома низак.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
период: 08 -14.04.2019.
• Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике
Српске, током овог седмодневног периода преовладаваће претежно до
потпуно облачно са кишом и пљусковима праћени грмљавином.

• Интензивније падавине се очекују у Херцеговини.
• Током петка и у дане викенда, у вишим планинским предјелима, могућа
је појава сусњежице или слабог снијега.

• Минимална температура ваздуха у планинским предјелима износиће од
4 до 7, у нижим од 9 до 13, максимална дневна температура ваздуха, у
планинским предјелима кретаће се од 7 до 15, у нижим крајевима од 17
до 210С. Од петка хладније за пар степени.

