АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период 22 – 28. 07. 2019. године
• Већи дио протекле седмице обиљежило је сунчано, веома топло и
спарно вријеме. Крајем седмице преовладавало је промјељиво облачно
и веома топло са локалним пљусковима и грмљавином.

• Временски услови током ове седмице углавном су били повољни за
прољећне усјеве, као и за обављање радова на отвореном, као што је
жетва озиме пшенице, која се приводи крају.

Минимална температура ваздуха у
планинским предјелима износила је
од 10 до 18, у нижим од 16 до 22,
максимална дневна температура
ваздуха од 22 до 28 у планинским, у
нижим крајевима од 30 до 350С.

Доспјеле падавине током ове седмице
биле су локалне и пљусковитог карактера,
тако да влажност земљишта у дубљим
слојевима
није
задовољавајућа
и
неопходне су нове падавине како би се
резерва
влаге
поправила.
Агрометеоролошки услови у протеклих
седам дана одговарали су за развоју
биљних
штеточина.
На
појединим
усјевима
кукуруза
примијећена су свјеже положена јаја
кукурузног пламенца, а код соје,
регистровано је присуство симптома
пламењаче и друге биљне штеточине.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
период: 29.07-04.08.2019.
• Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике
Српске, почетак седмице обиљежиће промјељиво облачно и угодно топло
вријеме без врућне уз повремену кушу или локалне пљускове са грмљавином.

• У наставку седмодневног периода очекује се сунчано уз малу до умјерену
облачност и пораст температуре ваздуха, тако да ће бити топлије и спарно
вријеме, у другом дијелу дана мјестимично су могући локални пљускови
праћени грмљавином.

• Минимална температура ваздуха у планинским предјелима износиће

око 13, у нижим од 18 до 210С, на југу до 240С, максимална дневна
температура ваздуха од 21 до 260С, у планинским, у нижим крајевима од
27 до 320С, на југу и сјеверу до 350С.

• Временске прилике током већег дијела седмице одговараће за извођење

радова у пољу и препоручује се заштита биљака од штеточина и
биљних болести.

• У другом дијелу седмице препоручује се заштита од јаког УВ зрачења
приликом обављања радова на отвореном.

