АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ИНФОРМАЦИЈА
(период: од 29.07.2019. до 04.08.2019.)
Већи дио протекле седмице обиљежило је сунчано уз промјенљиву облачност и спарно вријеме уз повремену кишу
и локалне пљускове праћени грмљавином. У петак у другом дијелу дана и у суботу у пријеподневним часовима у
већини крајева било је облачно са кишом и пљусковима.
Минимална температура ваздуха у планинским предјелима износила је око 13, у нижим од 18 до 21, на југу до 24,
максимална дневна температура ваздуха од 24 до 28 у планинским, у нижим крајевима од 30 до 350С.
Топлотни услови током седмице погодовали су свим актуелним пољопривредним усјевима. Уобичајено топло
вријеме омогућавало је несметан проток свих генеративних процеса код ратарских култура, као и несметано
наливање и зрење плодова код воћа и грожђа.
Доспјеле падавине током ове седмице, мјестимично су биле и обилније, као на примјер, на југу и југозападу Српске,
и добро су дошле за све пољопривредне културе, а уједно су поправиле и влажност пољопривредног земљишта.
Усјеви су током седмог мјесеца имали повољне услове влажности за несметан раст и развој, али за висок принос и
квалитет свих пољопривредних култура неопходне су нове падавине.
Агрометеоролошки услови у протеклих седам дана одговарали су за развоју биљних штеточина. На појединим
усјевима кукуруза примијећена су положена јаја и почетак пиљења ларви друге генерације кукурузног пламенца, а у
засадима воћа присутни су сви стадијуми обичне крушкине буве, а у току је и пиљење ларви треће генерације
јабукиног, бресквиног и шљивиног смотавца.
Повремено нестабилно вријеме са падавинама погодовало је развоју и даљем ширењу пламењаче, пепелнице и
сиве трулежи грожђа.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
(период: од 05.08.2019. до 11.08.2019.)
Према прогнози РХМЗ-а, у наредном седмодневном периоду очекује се сунчано, веома топло и спарно вријеме.
Минимална температура ваздуха у планинским предјелима износиће од 12 до 17, у нижим од 16 до 22, на југу до 24,
максимална дневна температура ваздуха од 23 до 29, у планинским, у нижим крајевима од 30 до 380С.
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.
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