АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период 19 – 25. 08. 2019. године
• Током седмице преовладавало је сунчано, веома топло и спарно
вријеме.

• У петак и суботу мјестимично су послијеподневним часовима
забиљежени локални пљускови праћени грмљавином.

Минимална температура ваздуха у
планинским предјелима износила је од 10
до 15 , у нижим од 15 до 22, максимална
дневна температура ваздуха од 26 до 32 у
планинским, у нижим крајевима од 31 до
370С.

• Агрометеоролошки услови у протеклих седам дана одговарали су за
развоју биљних штеточина, као што су: јабукин смотавац стадијум
полагања јаја и пиљење ларви треће генерације, крушкина бува сви
стадијуми, кромпиров мољац и друге биљне штеточине.

• Од биљних

болести актуелна је сива трулеж плодова у воћњаку,
пепелница винове лозе, пјегавост писта шећерне репе и друге биљне
болести.

Захваљујући падавинама средином прве и
средином друге декаде августа биљке
лакше подносе ове високе температуре
ваздуха. Топло и углавном суво вријеме
погодује зрењу сунцокрета и соје, као и
кукурузу који се, у зависности од хибрида,
налази у фенофазама од млијечног до
воштаног зрења. Сунчано вријеме
одговара и зрењу воћа и грожђа,
омогућава несметану синтезу шећера и
добру обојеност плода

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
период: 26.08-01.09.2019.
• Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске,

током седмице преовладаваће сунчано и топло вријеме уз малу до умјерену
облачност, само ће у понедјељак и уторак у другој половини дана уз дневни развој
облачности мјестимично постојати услови за појаву кише или локалних пљускова
праћени грмљавином.

• Минимална температура ваздуха у планинским предјелима износиће од 13 до 15, у

нижим од 19 до 22, а максимална дневна температура ваздуха од 23 до 27, у
планинским, у нижим крајевима од 30 до 33, на југу 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.

