АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ИНФОРМАЦИЈА
(период: од 05.08.2019. до 11.08.2019.)
Прве дане у седмици обиљежило је сунчано и топло вријеме. Од сриједе је дошло до пораста температуре ваздуха,
тако да је до краја седмице преовладавало веома топло и спарно вријеме.
Минимална температура ваздуха у планинским предјелима износила је од 7 до 17 , у нижим од 16 до 23, на југу до
26, максимална дневна температура ваздуха од 28 до 31 у планинским, у нижим крајевима од 33 до 380С.
Топлотни услови током ове седмице били су повољни за раст и развој ратарских усјева. Топло и сунчано вријеме уз
довољно влаге погодује воћу и виновој лози за несметан пораст плодова позних, као и за зрење и бербу пристиглих
сорти.
Током седмице није било падавина, али захваљујући пристиглим падавинама из претходног периода које су дошле у
прави час и драгоцене су за све пољопривредне културе, јер поред повољних топлотних услова обезбеђују и
оптималне услове влажности.
Повољни агрометеоролошки услови омогућавају свим усјевима несметан проток актуелних фенофаза, а
најзначајнија култура, кукуруз, налази се у фази наливања зрна и довољно земљишне и ваздушне влаге
обезбиједиће му оптималне услове за висок и квалитетан род.
Агрометеоролошки услови у протеклих седам дана одговарали су за развоју биљних штеточина. На појединим
усјевима кукуруза примијећена су положена јаја и тренутно је активна друга генерација 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, а код кромпира активан је кромпиров мољац.
Од биљних болести актуелна је трулеж плодова у воћњаку, а касније и у складиштима.
АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
(период: од 12.08.2019. до 18.08.2019.)
Према прогнози РХМЗ-а, понедјељак и уторак обиљежиће сунчано, веома топло и спарно вријеме. Од сриједе се
очекује такође сунчано,али угдоно топло вријеме, без врућине, стим што би накратко у сриједу дошло до краћег
освјежења са кишом или локалним пљусковима праћени грмљавином. Минимална температура ваздуха у
планинским предјелима износиће од 10 до 16, у нижим од 16 до 21, на југу до 25, максимална дневна температура
ваздуха од 19 до 31, у планинским, у нижим крајевима од 25 до 36, на југу од 31 до 380С. Максималне температуре
за ову седмице биће измјерене током понедјељка и уторка.
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,
нарочито почетком седмодневног периода.
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