АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период 24 – 30.06. 2019. године
• Током протеклих седам дана било је промјељиво облачно и топло
вријеме.

• Током првог дијела седмице преовладавало је сунчано уз промјељиву
облачност, у послијеподневним часовима уз развој облачности
мјестимично је било кише, локалних пљускова праћених грмљавином.

• Температурни услови у овом дијелу јуна омогућавају интезиван развој
прољећних усјева кукуруза, сунцокрета, соје.

• Озима пшеница је у завршним фазама зрења.
• У погледу воћарских култура нестабилно вријеме са падавинама
погодује остварењу секундарних инфекција гљивом проузроковачем
чађаве пјегавости листа и краставости плодова јабуке као и развоју
пепелнице јабуке.

• Нестабилно вријеме и повећана влажност ваздуха погодују развоју и
ширењу пламењаче и пепелнице винове лозе.

• У погледу инсеката високе температуре ваздуха су изузетно повољне за
развој гриња у усјевима лубеница, диња, краставаца, соје као и у
засадима јабуке,брескве и нектарине.

Јутарња температура ваздуха кретала се од
17°C до 23°C, на планинама око 15°C.
Највиша дневна температура имала је
вриједности од 24°C до 35°C, у
планинама око 23°C.

Током ове седмице падавина је било
скоро у свим предјелима, али су ове
падавине биле слабог до умјереног
интензитета, пљусковитог карактера и
неуједначене по количини и интензитету .
Послије ових падавина, залиха влаге у
скоро свим подручјима је добра што ће
бити од значаја за развој усјева из
прољећне сјетве у наредном периоду.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
период: 01-07.07.2019.
• Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике
Српске, у понедјељак и уторак нас очекује сунчано и стабилно вријеме
са дневним температурама између 25 и 36 степени, на планинама око 24.

• Од сриједе до краја седмице преко дана сунчано, у послијеподневним
часовима са условима за пљускове и грмљавину. Дневна температура ће
имати вриједности од 25 до 34°C, на планинама око 22 степена.

• Агрометеоролошки услови за извођење пољопривредних радова ће
бити неповољни, с обзиром да ће исти бити прекидани услијед појаве
кише у послијеподневним часовима, током цијеле седмице.

