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Преглед стања за период од 31.05.-06.06.2021. године

Крај маја и почетак јуна обиљежило је сунчано уз промјенљиву облачност и
углавном без падавина.
У досадашњем дијелу вегетационог периода у већини подручја било је
хладније, тј. акумулирано је мање топлотних сума у односу на
вишегодишњи просјек.

Релативно топло вријеме са дужим
сунчаним интервалима у протеклој
седмици погодовало је свим
пољопривредним културама.

У протеклих седам дана углавном је било суво вријеме,
само су почетком и крајем седмице регистроване падавине
које су биле пљусковитог карактера. Ове падавине, а и оне
које су доспјеле средином маја, наквасиле су површински
слој земљишта и дјелимично поправиле залихе влаге у
дубљим слојевима. Све пољопривреде културе су током
протеклог периода имале повољне услове влажности.
Озима жита се налазе у фази цјветања, а јаре културе, у
зависности од времена сјетве, у фазама од ницања до фазе
неколико листова.
Нестабилне временске прилике у протходним седмицама
створиле су повољне услове за развој биљних болести,
како на воћарским тако и на ратарским културама, као што
су: (фузариоза класа, чађава пјегавост и краставост плодова
јабуке, пламењача винове лозе и друге биљне болести).
Што се тиче биљних штеточина у току је полагање јаја
прве генерације јабукиног, шљивиног и бресквиног
смотавца. У усјевима пшенице примијећено је присуство
имага житне стјенице.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА период:
07.06.-13.06. 2021.
• Према прогнози РХМЗ-а, током седмице очекује се промјенљиво и нестабилно вријеме. Понедјељак у првој
половини дана карактерисаће претежно до потпуно облачно са кишом и локалним пљусковима праћени
грмљавином, у послијеподневним часовима доћи ће до разведравања. Уторак и сриједу карактерисаће сунчано уз
промјељиву облачност и углавном суво вријеме.

• У наредним

данима преовладаваће промјенљиво вријеме уз честу појаву

локалних пљускова праћених

грмљавином.

• Јутарња температура ваздуха имаће вриједности од 8 до 12 у планинским предјелима, у нижим крајевима од 11 до 16,
на југу до 18, док ће максимална дневна температура износити од 16 до 22 у вишим, у нижим крајевима од 23 до 30C.

• Средња дневна температура земљишта на дубини од 10 cm износиће око 20С.

• Извођење актуелних пољопривредних радова у пољу често ће ометати локални пљускови.

