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Преглед стања за период 28.03 – 03.04.2022. године
• Током првог дијела седмице преовладавало је сунчано уз малу до
умјерену облачност и топлије вријеме.

• У другој половини седмодневног периода дошло је до повећања
облачности што је условило кишу, локалне пљускове праћене
грмљавином.

• Током викенда уз захлађење падала је сусњежица или снијег, који су
забиљежени и у нижим предјелима

• Јутарња температура ваздуха имала је

вриједности од -3 до 5 у вишим, у нижим
од 1 до 8 на југу до 100С. Максимална
дневна температура кретала се у
интервалу од 2 до 15 у вишим крајевима, у
нижим подручјима од 5 до 240С.
• Повољне временске прилике током
претходне, и у првој половини ове
седмице, уз благи пораст температура
ваздуха довеле су до покретање
физиолошких процеса код озимих усјева,
воћа и винове лозе.
• Овакво вријеме омогућавало је прихрану
озимих усјева, резидбу, ђубрење, заштиту
у воћњацима и виноградима, као и друге
припремне радове за рану прољећну
сјетву и садњу.
• Са порастом температура ваздуха сјетвени
слој земљишта се загријава и достиже
оптималне
вриједности
што
ће
омогућити квалитетну сјетву.

• Доспјеле падавине у другој половини

седмодневног периода добро су дошле
да се поправи стање површинског слоја
земљишта, како би се лакше обавила
припрема земљишта за прољећну
сјетву, као и за почетак вегетације.

• Пораст температура ваздуха условио је

почетак
активности
инсеката
штеточина.
У
засадима
крушке
регистровано је присуство имага
обичне крушкине буве. Код ратарских
култура, пораст температуре земљишта
и ваздуха условио је излазак репине
пипе са мјеста презимљавања. Са даљим
порастом температуре очекује се
интензивнији излазак имага са мјеста
презимљавања.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
период: 04-10.04.2022.
• Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике
Српске, у понедељак претежно суво вријеме уз слаб до умјерен, у вишим
крајевима јак мраз.

• На југу и истоку још понегдје слаба киша. У уторак и сриједу топлије и
сунчаније вријеме.

• Током четвртка доћи ће до наоблачења, што ће условити краткотрајну кишу.
• Петак и већи дио суботе преовладаће сунчано и угодно топло.

• Крајем дана у суботу прво у западним касније и усталим крајевима
очекује се киша и пљускови. Током недјеље облачно са кишом и
пљусковима, интензивнијим у западним крајевима. У вишим предјелима
могућа је појава сусњежице и снијега.

• Минимална температура у нижим предјелима од -5°С до 9°С, у вишим
предјелима од -9°С до 4°С. Максимална температура од 12°С до 22°С, у
вишим предјелима од 5°С до 15°С.

