АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период 12 – 18. 08. 2019. године
• Током протеклог викенда и почетком ове седмице у Српској било је
веома топло вријеме са врућинама у свим предјелима Републике.

• У појединим мјестима биле су тропске ноћи (минимална температура
већа од 20 степени, а у већини крајева били су и тропски дани
(максимална температура већа од 30 степени).

• Током уторка и сриједе дошло је до дестабилизације атносфере уз
осјетно захлађење и пад температуре од 10 до 15 степени.

Током
четвртка
вријеме
се
стабилизовало и преовладавало је
сунчано уз локално малу или
умјерену облачност.

Почетком
седмице
минимална
температура ваздуха у планинским
предјелима износила је око 180С, у
нижим од 20 до 230С, на југу до 26,
максимална дневна температура
ваздуха од 29 до 320С у планинским,
у нижим крајевима од 33 до 380С,
локално на југу до 40 степени.
У сриједу и четвртак забиљежен је
осјетан пад температуре па је
минимална износила од 9 до 160С, на
југу до 19, а највиша дневна од 18 до
26 на југу до 29 0С.

• Топло вријеме омогућавало је несметан проток свих генеративних
процеса код ратарских култура, као и несметано наливање и зрење
плодова код воћа и грожђа.

• Топло и сунчано вријеме током протекле седмице повољно је утицало
на активност инсеката. Прегледом плодова јабуке регистрована су
положена јаја јабукиног смотавца. У току је полагање јаја треће
генерације. У засадима крушке одвија се пиљење ларви пете љетње
генерације обичне крушкине буве.

Доспјеле падавине током ове седмице
добро су дошле за све пољопривредне
културе, а уједно су поправиле и влажност
пољопривредног земљишта.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
период: 19-25.08.2019.
• Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске, у
наредном седмодневном периоду очекује се сунчано и поново топлије вријеме.
Извјесна дестабилизација атмосфере очекује се током сриједе, четвртка и петка уз
пролазну кишу и локалне пљускове са грмљавином.

• Минимална температура ваздуха у планинским предјелима износиће од 12 до 15 0С,
у нижим од 16 до 29 0С, на југу до 24 0С. Максимална дневна температура ваздуха од
24 до 29 0С у планинским, у нижим крајевима од 30 до 36 0С, од четвртка у паду.

• Агрометеоролошки услови у наредној седмици биће повољни у првој половинии
седмице за обављање актуелних пољопривредних радова.

