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Преглед стања за период 13-19. мај 2019.године
• Понедјељак и уторак обиљежило је облачно и хладно вријеме са
честом кишом, која је била веома обилна у сјеверозападном дијелу
Републике Српске, усљед јаких падавина у овим крајевима, дошло је до
изливања ријека, као и пораста нивоа подземних вода, што је изазвало
плављење пољопривредних усјева, гдје се очекују велике штете.

• У вишим предјелима на западу мјестимично је падала сусњежица и
снијег уз формирање мањег снијежног покривача.

• У наредним данима преовладавло је промјељиво облачно са сунчаним периодима и
постепено топлије вријеме, али и у овим данима мјестимично је било локлних пљускова.

• Честе падавине, висока влажност ваздуха и влажење листа довели су до појаве инфекције

проузроковачем чађаве пјегавости листа и краставости плодова јабуке, затим
проузроковача пепелнице код јабуке и винове лозе, као и црне пјегавости, а код
коштичавог воћа шупљикавост листа и трулеж плодова. Код ратарских култура у периоду
цвјетања пшенице, у влажним условима, може доћи до инфекције класа гљивом која
проузрокује фузариозу класа, односно штурост класа.

Минимална температура ваздуха у
планинским
предјелима
имала
је
вриједности од -1 до 6, у нижим од 6 до
13, максимална дневна температура
ваздуха у вишим предјелима од 8 до 16, у
нижим од 14 до 250С.

Доспјеле падавине током прве
половине маја биле су обилне, а
највише је пало (Мраковица 242;
Крупа на Уни 225; Нови Град 206;
Бања Лука 199; Мљечаница 173, а у
осталом дијелу Српске пало је између
50 и 150l/m2,
што је значајно
побољшало залихе резервне влаге у
обрадивом и у дубљим слојевима
земљишта, нарочито у западним и
сјеверним
крајевима.
Према
досадашњим вриједностима SPI-1 на
већем делу територије Српске
преовладавају нормални до умјерено
влажни услови, осим на западу и
сјеверозападу
гдје
преовлађују
екстермно до изузетно влажни
услови.
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• Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике
Српске, у наредном седмодневном периоду очекује се углавном
промјенљиво облачно и сунчано, а у дргој половини дана предвиђају се
нестабилности са честом појавом пљускова праћени грмљавином и
топлије вријеме у односу на претходних седам дана.

• Током петка се очекује више сунчаног времена.

• Минимална температура ваздуха у планинским предјелима износиће од
4 до 6, у нижим од 10 до 15, максимална дневна температура ваздуха у
планинским предјелима кретаће се од 10 до 18, у нижим крајевима од 19
до 240С.

• Временске прилике током ове седмице дјелимично ће одговарати за
извођење радова у пољу.

