АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ИНФОРМАЦИЈА
(период: од 02.09.2019. до 08.09.2019.)
Почетак седмице обиљежило је веома топло и спарно вријеме. Крајем дана и током ноћи на уторак прво на
западу,касније и у већини осталих крајева уз повећање облачности падала је киша праћена јаком грмљавином.
Током већег дијела уторка падла је киша слабог до умјереног интензитета. Од сриједе је дошло до постепеног
пораста темпеартуре ваздуха, без врућина, тако да је преовладавало угодно топло вријеме са сунчаним временом у
сриједу и четвртак, у петак и суботу преовладавало је претежно до потпуно облачно са повеменом кишом или
локалним пљусковима.
Минимална температура ваздуха у планинским предјелима кретала се од 8 до 13, у нижим од 12 до 18, на југу до 21,
а максимална дневна температура ваздуха од 13 до 28, у планинским, у нижим крајевима од 23 до 340С.
Максималне вриједности температута ваздуха измјерене су током понедјељка.
Падавине забележене током седмице биле су неуједначене по количини и интензитету са доспелим количинама
између 10 и 40 l/m2, док је понегде било и до 60 l/m2, на крајњем западу Српске.
Временске прилике углавном 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.
Агрометеоролошки услови у протеклих седам дана одговарали су развоју биљних штеточина, као што су: јабукин
смотавац стадијум полагања јаја и пиљење ларви треће генерације, кромпиров мољац, памукова совица која напада
паприку и парадајз. Од биљних болести актуелне су болести у усјевима поврћа, као што су; трулеж плодова,
пјегавост листа мркве и друге биљне болести.
АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
(период: од 09.09.2019. до 15.09.2019.)
Према прогнози РХМЗ-а у понедјељак се очекује пролазна киша и пљускови праћени грмљавином. Према вечери и у
ноћи постепено разведравање. Уторак сунчано уз малу до умјерену облачност. Сриједу и четвртак ће обиљежити
промјељиво облачно са сунчаним периодима и топло вријеме,у другој половини дана су могући локални пљускови.
Патак и дане викенда карактерисаће сунчано и веома топло вријеме.
Минимална температура ваздуха у планинским предјелима износиће од 5 до 11, у нижим од 12 до 15, на југу до 19,
а максимална дневна температура ваздуха од 17 до 23, у планинским, у нижим крајевима од 23 до 28, на југу од 24
до 300С.
Укупна количина падавина током седмице износиће: на западу, сјеверу и југозападу од 20 до 30, на југу за неких
десетак литара више, док ће најмање кише бити у централном дијелу Посавине и Семберије гдје ће пасти између 10
и 20 l/m².
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