АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период 08 – 14. 07. 2019. године
• Током понедјељка, уторка и сриједе преовладавало је умјерено до
потпуно облачно вријеме са кишом и пљусковима на цијелом простору
Српске.

• Мјестимично је било и обилнијих падавина, праћени градом и
појачаним вјетром.

• Четвртак, петак и суботу преовладавало је сунчано уз промјенљиву
облачност и мало топлије вријеме, само је мјестимично било локалних
пљускова праћени грмљавином.

• Температурни услови повољно утичу на активност инсеката. На
јабукама,бресквама и шљивама су уочена положена јаја и јаја пред
пиљење друге генерација смотавца. Утврђено је присуство свих
развојних стадијума крушкине буве.

• Код ратарских култура уочено је повећање бројности кромпировог
мољца, код кога је у току лет друге генерације. У погледу биљних
болести винова лоза је и даље је осјетљива на инфекцију од стране
проузроковача сиве трулежи грожђа, пламењаче и пепелнице винове
лозе.

Температуре током ове седмице биле
су ниже од просјечних вриједности,за
ово доба године и око 10 степени ниже
у односу на претходну седмицу.
Минимална температура ваздуха у
планинским предјелима износила је од
7 до 140С, у нижим од 10 до 170С, на
југу до 220С, док је максимална дневна
температура ваздуха имала вриједности
од 16 до 270С у планинским, у нижим
крајевима од 19 до 320С.
Температурни услови омогућавају
интензиван
развој
кукуруза,
сунцокрета, соје, шећерне репе и
других усјева. Жетва јечма је завршена,
а жетва озиме пшенице је у пуном јеку.

Због слабијег прилива падавина и високих
темепература ваздуха крајем јуна и у првој
седмици јула залиха влаге у дубљим
слојевима
земљишта
у
већини
производних подручја је нешто слабија.
Доспјеле падавине током ове семице
донекле су побољшале залихе влаге у
површинском слоју,али и у дубљим
слојевима земљишта, без обзира на ове
падавине, неопходне су нове количине
пред улазак јарих усјева у генеративну
фазу развоја.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
период: 15-21.07.2019.
• Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике
Српске, у овом седмодневном периоду очекује се сунчано уз промјенљиву
облачност, уз нешто ниже температуре од просјека за ово доба године.

• Током понедјељка, четвртка

и петка мјестимично се очекују локални
пљускови праћени грмљавином, док су локално могуће и временске непогоде
праћене градом и појачаним вјетром

• Минимална температура ваздуха у планинским предјелима износиће од 7 до
11, у нижим од 13 до 15, на југу до 19, максимална дневна температура ваздуха
од 18 до 25, у планинским, у нижим крајевима од 25 до 31, на југу до 340С.

• Временске прилике током већег дијела седмице одговараће за извођење
радова у пољу.

