АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период 15 – 21. 07. 2019. године
• Током седмице преовладавало је углавном сунчано вријеме.
• Први дио седмодневног периода било је угодно топло вријеме, са
температурама нижим од просјека а од четвртка температуре су биле у
постепеном порасту,тако да су у петак и у дане викенда достигле
просјечне вриједности.

• У четвртак и петак локално су забиљежени пљускова праћени
грмљавином и појачаним вјетром.

• Ниже температуре ваздуха уз појаву падавина погодовали су
прољећним усјевима кукурузу и соји. Временски услови током ове
седмице углавном су били повољни за радове на отвореном,само су
током четвртка и петка мјестимично накратко прекидани актуелни
пољопривредни радови, као што је жетва озиме пшенице која је при
крају.

• Температурни услови повољно утичу на активност инсеката. На
јабукама, бресквама и шљивама су уочена положена јаја јабукиног и
шљивиног смотавца. У засадима крушке утврђено је присуство ларви
треће генерације крушкине буве.

• У погледу биљних болести, винова лоза је и даље осјетљива на
инфекцију од стране проузроковача сиве трулежи грожђа, пламењаче и
пепелнице винове лозе, као и пепелнице код јабуке.

Минимална температура ваздуха у
планинским предјелима износила је
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 350С.

Доспјеле падавине у посљедње вријеме
донекле су побољшале залихе влаге у
површинском слоју, али и у дубљим
слојевима земљишта, што је од великог
значаја за прољећне усјеве, који су ушли у
генеративну фазу развоја, као и за воће и
винову
лозу.
Без обзира на ове падавине, неопходне су
нове количине воденог талога.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
период: 22-28.07.2019.
• Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српскеу
наредном седмодневном периоду очекује се сунчано, топло и спарно вријеме, само
су мјестимично у послијеподневним часовима крајем седмице локално могући
пљускови и грмљавина, док су мјестимично могуће и временске непогоде праћене
градом и појачаним вјетром.

• Минимална температура ваздуха у планинским предјелима износиће од 12 до 150С,

у нижим од 19 до 22, на југу до 240С, максимална дневна температура ваздуха од 23
до 270С, у планинским, у нижим крајевима од 29 до 33, на југу до 350С.

• Временске прилике током седмице одговараће за извођење радова у пољу и
препоручује се заштита биљака од штеточина и биљних болести, као и заштита од
јаког УВ зрачења приликом обављања радова на отвореном.

