АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период 20-26. мај 2019.године
• Током протеклог седмодневног периода било је умерено топло, прије
подне претежно сунчано вријеме, док је у послијеподневним часовима
било мјестимичне кише и локалних пљускова праћени грмљавином.

• Топлије вријеме са више сунчаног времена забиљежено је током петка
и суботе.

• По котлинама и уз ријечне токове забиљежена је магла или ниска
облачност.

• Током ове седмице дошло је до пораста температуре ваздуха на вриједности
уобичајене за овај дио маја, али се и даље задржало кишно и влажно вријеме.

• Топлије вријеме добро је дошло свим пољопривредним усјевима, како

озимим житима тако и младим јарим усјевима за несметан проток актуелних
фенофаза раста и развића. Топлије вријеме погодује и раностасном воћу и
повртарским културама, омогућава нормално зрење и бољи квалитет плодова.

• 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, a поврће од проузроковача различитих врста
пламењаче, пjегавости и трулежи. Што се тиче биљних штеточина у току је
почетак пиљења ларви прве генерације јабукиног смотавца,а у засадима
крушке пиљење ларви прве генерације обичне крушкине буве.

Минимална температура ваздуха у
планинским
предјелима
имала
је
вриједности од 4 до 6 0С, у нижим од 10
до 16, максимална дневна температура
ваздуха у вишим предјелима од 12 до 19
0С, у нижим од 21 до 250С.

Доспјеле
падавине
битно
су
поправиле стање влаге у дубљим
слојевима земљишта и тиме створиле
резерву за престојећи топао период
вегетације. Међутим, свакодневне
падавине и велика влажност ваздуха
не
одговарају
пољопривредним
усјевима, ометају сазријевање и бербу
пристиглих воћарских и повртарских
култура, поспјешују раст и ширење
корова.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
период: 27.05-02.06.2019.
• Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике
Српске, током седмице очекује се углавном претежно до потпуно
облачно вријеме са честом појавом кише и пљускова праћени
грмљавином, нарочито у првој половини седмице, када су мјестимично
могуће обилније падавине.

• У другом дијелу седмице прогнозира се нешто више сунчаног времена,
али у овим данима биће нестабилно вријеме са појавом кише или
локалних пљускова праћени грмљавином.

• Минимална температура ваздуха у планинским предјелима износиће од
9 до 11, у нижим од 13 до 16, максимална дневна температура ваздуха у
планинским предјелима кретаће се од 11 до 17, у нижим крајевима од 17
до 230С.

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

