АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период 15-21. април 2019.године
• Почетком седмодневног периода преовладавало је промјенљиво
облачно са кишом мјестимично, у пријеподневним часовима, да би у
другој половини дана дошло до постепеног разведравања.

• У наредним данима је било сунчано и топлије вријеме, само је током
четвртка било претежно до потпуно облачно са кишом и пљусковима
мјестимично.

• Током већег дијела седмице актуелни агрометеоролошки услови били су повољни за
клијање и ницање раније посијаних прољећних усјева. Стање озиме пшенице у
досадашњем периоду без кише било је углавном неповољно, али ће се са посљедњим
падавинама знатно поправити. Са првом половином априла започео је оптимални
сјетвени рок главних прољећних усјева кукуруза и соје.

• У овој седмице врменске 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. Током седмице забиљежена је активност појединих инсеката.

Минимална температура ваздуха у
планинским предјелима износила је од -3
до 4, у нижим од 1 до 90С, максимална
дневна температура, у планинским
предјелима кретала се од 6 до 140С, у
нижим крајевима од 14 до 210С.

Доспјеле падавине од 10 до 80 l/m2 у
другој декади априла у доброј мјери
су побољшале залихе резерву влаге у
обрадивом и у дубљим слојевима
земљишта, 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.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
период: 22 -28.04.2019.
• Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике
Српске, овај седмодневни период обиљежиће углавном промјенљиво
вријеме.

• Понедјељак ће карактерисати сунчано и топло, уторак облачно и мало
хладније, са кишом и пљусковима, праћених грмљавином.

• Сриједа у јутарњим часовима још понегдје је могућа слаба киша, током
дана постепено разведравање са сунчаним временом.

• Четвртак сунчано уз промјенљиву облачност и топлије вријеме, петак
пријеподне промјељиво облачно, а у другом дијелу дана пораст
облачности, што ће у ноћи на суботу условити кишу.

• Током суботе облачно уз пад температуре ваздуха са кишом и
пљусковима праћени грмљавином.

• Минимална температура ваздуха у планинским предјелима износиће од

5 до 90С, у нижим од 7 до 160С, максимална дневна температура ваздуха,
у планинским предјелима кретаће се од 15 до 210С, у нижим крајевима
од 23 до 290С.

• Током викенда хладније.
• Временске прилике ће дјелимично одговарати за извођење радова на
отвореном.

