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Понедјељак је обиљежило промјенљиво облачно и суво, са повременим
сунчаним инетрвалима. Уторак и сриједу карактерисало је свјежe са кишом
и пљусковима. Од четвртка је дошло до стабилизације времена, тако да је
до краја седмице у већини крајева преовладавло сунчано и угодно топло
вријеме. Током суботе у сјеверними и у источним предјелима забиљежена
је киша или локални пљускови. У дане викенда дувао је појачан вјетар
јужних смјерова.

Температура
сјетвеног
слоја
земљишта
је
у
благом порасту и
тиме
се
стичу
оптимални услови
за
интензивнију
прољећну сјетву.

Током седмице забиљежене су слабе до умједрене падавине.
Ипак доспјеле падавине у досадашњем дијелу прољећа
одржавају повољну влажност површинског и дубљих слојева
обрадивог земљишта што је значајно за почетне фазе развоја
кукуруза, сунцокрета, соје и других култура.
Често нестабилно и хладно вријеме у протеклом периоду, у
засадима винове лозе на различитим локалитетима изазвало
је присуство симптома црне пјегавости винове лозе.
Прве падавине уз оптималне температуре и дуже периоде
влажења листа могу довести до инфекције јабуке
проузроковачем чађаве пјегавости листа и краставости
плодова јабуке. У периоду цјветања јабуке, падавине могу
довести и до инфекције цвијета проузроковачем бактериозне
пламењаче јабучастог воћа.
Током протеклих седам дана уочена је активност инсеката:
(сви стадијуми крушкине буве, рутава бува код јабуке,
шљивина оса и друге штеточине).

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА период:
03.05.-09.05. 2021.
• Према прогнози РХМЗ-а, овај седмодневни период карактерисаће сунчано и угодно топло вријеме са
умјереном облачношћу, осим понедјељка када ће преовладавати свјежије вријеме уз мјестимично
пролазну кишу или локални пљусак.

• Јутарња температура ваздуха имаће вриједности од 2 до 7 у планинским предјелима, у нижим крајевима
од 4 до 12, на југу до 15, док ће максимална дневна температура износити од 11 до 20, у вишим, у
нижим крајевима од 15 до 26C.

• Средња дневна температура земљишта на дубини од 10 cm износиће око 15С.
• Временске прилике ће одговарати за обављање предвиђених пољопривредних радова на отвореном.

