АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период 08-14. април 2019.године
• Већи дио протекле седмице обиљежило је углавном претежно до
потпуно облачно са кишом и пљусковима.

• Од петка је било хладније вријеме, тако да је у вишим планинским
предјелима забиљежена сусњежица или снијег уз формирање мањег
снијежног покривача.

• Мјестимично сусњежица је забиљежена и у нижим крајевима.
• Током првог дијела седмице било је и периода са сунчаним временом.

• Током већег дијела седмице температурни услови омогућавали су клијање и ницање
раније посијаних прољећних усјева. Са првом седмицом априла започео је
оптимални сјетвени рок главних прољећних усјева кукуруза, соје и других култура.

• У овој седмице врменеске прилике су одговарале за појаву биљних болести, а сада је и

критичан период од проузроковача болести. Са сваким падавинама, постоји висок
ризик од инфекције цвијета проузроковачем бактериозне пламењаче јабучастог воћа.
Такође, са првом кишом могуће је стварање повољних услова за остварење инфекције
проузроковачем чађаве пјегавости листа и краставости плодова јабуке.

• Код ратарских култура, на усјевима пшенице утврђено је присуство симптома сиве
пјегавости листа и рђе. У данима са сунчаним временом забиљежена је активност
инсеката. У засадима крушке 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.

Минимална температура ваздуха у
планинским предјелима износила је од 4
до 7, у нижим од 9 до 11, максимална
дневна
температура
ваздуха,
у
планинским предјелима кретала се од 9
до 15, у нижим крајевима од 15 до 210С.
У петак и дане викенда температуре су
биле у паду за пар степени,тако да је у
вишим предјелима у јутарњим часовима,
регистрован слаб мраз.

Доспјеле
падавине
у
овом
седмодневном периоду у знатној
мјери су побољшале залихе резерву
влаге у обрадивом слоју земљишту,
али у наредном периоду потребно је
да падне још кише, што би било од
великог
значаја
у
наставку
вегетациционог перода, а нарочито
за
прољећну
сјетву.
Према
прогнозираним вриједностима SPI-1
на
већем
дијелу
територије
Републике Српске преовладаваће
нормални услови влажности.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
период: 15 -21.04.2019.
• Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике
Српске, почетком седмодневног периода преовладаваће промјенљиво
облачно са кишом и пљусковима мјестимично и повремено.

• У наставку седмице предвиђа се сунчано и топлије вријеме са умјереном
облачношћу.

• Током четвртка и петка мјестимично су могући локални пљускови
праћени грмљавином

• Минимална температура ваздуха у планинским предјелима износиће од
-2 до 7, у нижим од 7 до 11, максимална дневна температура ваздуха, у
планинским предјелима кретаће се од 6 до 14, у нижим крајевима од 14
до 210С.

