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Преглед стања за период 03 – 09.05.2021. године
• Понедјељак је обиљежило промјенљиво облачно и свјежије вријеме.
Уторак и сриједу карактерисало је сунчано и мало топлије.

• Четвртак је био промјељив са слабом кишом у раним јутарњим часовима,
током дана промјељиво облачно са повременим сунчаним интервалима.

• Пeтак је био сунчан и топлији, навече и у ноћи на сувоту мјестимично је
било кише, док је у суботу преовладавало промјељиво облачно и суво
вријеме.

• Током седмице дувао је појачан вјетар јужних смјерова.

Током седмице временске прилике
погодовале су свим пољопривредним
културама и биле су повољне за завршетак
сјетве и ницање јарих усјева као и за зрење
раног воћа и повртарских култура.
.

• Протеклих

седам
дана
забиљежене су слабе падавине.
Захваљујући
доспјелим
падавинама из претходног
периода, залихе влаге у
дубљим слојевима су добрe и
сви усјеви, како озима жита,
тако и јаре културе и воће
имају
оптималне
услове
влажности
за
наставак
вегетације.

• У овом седмодневном периоду уочена је активност појединих инсеката.
На усеву кромпира присутан је имаго кромпирове златице.

• У засадима крушке појавио се имаго прве љетње генерације крушкине
буве. Са порастом температуре доћи ће до масовне појаве одраслих
јединки прве љетње генерације, као и почетка полагања јаја.

• У засадима шљива примијећена су имага шљивиние осе.

• У погледу биљних болести засади јабука се налазе у осјетљивој фази
развоја, фази цјветања, тако да прве падавине могу створити веома
повољне услове за остварење инфекције проузроковачем чађаве
пјегавости листа и краставости плода јабуке.

• Поред тога у условима високе влажности постоји и висок ризик од

остварења инфекције проузроковачем бактериозне пламењаче
јабучастог воћа. Код ратарских култура у усјевима јечма регистровано је
присуство симптома различитих врста пјегавост листа јечма и
пепелнице жита.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
период: 10-16.05. 2021.
• Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске,
понедјељак и уторак карактерисаће сунчано и веома топлo вријеме. У наредним
данима претежно до потпуно облачно и нестабилно са кишом и пљусковима
праћени грмљавином, нарочито током сриједе и четвртка.

• Јутарња температура ваздуха имаће вриједности од 5 до 7 у планинским предјелима,
у нижим крајевима од 10 до 13, на југу до 15, док ће максимална дневна температура
износити од 13 до 22, у вишим, у нижим крајевима од 22 до 290C.

• Средња дневна температура земљишта на дубини од 10 cm износиће око 180С.
• Временске прилике у првом дијелу седмице одговараће за обављање актуелних
пољопривредних радова на отвореном.

