АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период 17 – 23.06. 2019. године
• Током протеклих седам дана било је промјељиво облачно, топло и
спарно вријеме, нарочито у четвртак, петак и суботу.

• Током првог дијела дана преовладавало је сунчано уз промјељиву
облачност, у послијеподневним часовима уз развој облачности
мјестимично је било кише, локалних пљускова праћени грмљавином,
док су на појединим локалитетима регистроване временске непогоде
праће градом и појачаним вјетром.

• Топло вријеме и доста влаге омогућава прољећним усјевима

интензиван пораст. Озима жита се налазе у фазама од млијечне до
воштане зрелости.

• Послије преобилних падавина из претходног периода, суво вријеме

током протеклих седам дана погодовало је усјевима, а дошло је до
просушивања површинског слоја земљишта и обављање актуелних
радова у пољу као и примени адекватних мјера његе и заштите.

• 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 засадима јабуке и шљиве
примијећени су јабукин и шљивин смотавац. У погледу биљних
болести, на већини локалитета завршен је период примарних
инфекција чађаве краставости плодова јабуке, а повољни су били
услови за појаву пламењаче кромпира, винове лозе, као и пеплница код
винове лозе, пјегавост кромпира и друге болести

Минимална температура ваздуха у
планинским предјелима износила је око
14, у нижим од 18 до 20, на југу до 22, док
је максимална дневна температура ваздуха
имала вриједности од 21 до 25 у
планинским, у нижим крајевима од 27 до
340С.

Током ове седмице падавина је било
скоро у свим предјелима, али су ове
падавине биле слабог до умјереног
интензитета и неуједначене по количини
и интензитету и биле су пљусковитог
карактера.
Интензивније
падавине
забиљежене су на крајњем западу Српске.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
период: 24-30.06.2019.

• Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске,
понедјељак и уторак карактерисаће претежно до потпуно облачно са кишом и
пљусковим у већини крајева и свјежије вријеме.

• У наставку седмодневног периода очекује се сунчано, топлије и спарно
вријеме, само су мјестимично у послијеподневним часовима могући локални
пљускови праћени грмљавином.

• Минимална температура ваздуха у планинским предјелима износиће од 14 до
18, у нижим од 19 до 22,на југу до 24, максимална дневна температура ваздуха
од 18 до 28 у планинским, у нижим крајевима од 25 до 32, на југу до 360С.

• Временске прилике током већег дијела седмице одговараће за извођење
радова у пољу, осим почетка седмице када ће бити нестабилно вријеме.

