АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период 10 - 16.06. 2019. године
• Током протеклих седам дана било је веома топло и спарно уз малу до
умјерену облачност.

• Само су средином седмице мјестимично забиљежене врло слабе
падавине у траговима.

• Топло и сунчано вријеме повољно утиче на активност инсеката. У току
је полагање јаја и пиљење ларви друге генерације крушкине буве и
присутни су скоро сви развојни стадијуми.

• У појединим засадима јабука, бресака и нектарина региструје се
присуство трипса.

• Штете од трипса настају услед исхране ларви и одраслих јединки као и
због процеса полагања јаја при чему долази до појаве некроза.

• Пиљење прве генерације јабукиног смотавца је још у току, а код
ратарских култура уочена су легла јаја кукурузног пламенца.

• У погледу биљних болести, на већини локалитета завршен је период
примарних инфекција чађаве краставости плодова јабуке, а повољни су
били услови и за развој различитих врста проузроковача трулежи
брескве и нектарине.

Минимална температура ваздуха у
планинским предјелима кретала се од 9
до 13, у нижим од 14 до 21, максимална
дневна температура ваздуха у планинским
предјелима од 25 до 29, у нижим
крајевима између 32 и 370С.

Веома топло вријеме и доста влаге
омогућава
прољећним
усјевима
интензиван пораст. Озима жита се налазе
у фазама од млијечне до воштане
зрелости.

Током ове седмице падавина није било,
захваљујући доспјелим падавинама из
претходног мјесеца залихе влаге у дубљим
слојевима земљишта су добре, а у
површинском
слоју
због
високих
температура дошло је до исушивања
земљишта.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
период: 17-23.06.2019.
• Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске,
током ових седам дана преовладаваће промјељиво вријеме.

• У првом дијелу дана биће сунчано, а у послијеподневним часовима уз
повећање облачности очекује се мјестимично киша или локални пљускови
праћени грмљавином. Локално су могуће временске непогоде праћене градом
и појачаним вјетром.

• Чешће нестабилности се очекују у првом дијелу седмице, када ће бити и
нешто свјежије вријеме.

• Више сунчаног времена прогнозира се на југу Херцеговине и у дане викенда.

• Минимална температура ваздуха у планинским предјелима износиће
око 140С, у нижим од 18 до 200С, на југу до 220С, максимална дневна
температура ваздуха од 21 до 250С у планинским, у нижим крајевима од
27 до 340С.

• Временске прилике током седмице углавном ће одговарати за извођење
радова у пољу, само ће мјестимично накратко бити прекидани усљед
појаве кише или локалних пљускова.

