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Преглед стања за период 18 – 24.04.2022. године
• Понедјељак и уторак обиљежило је промјенљиво облачно са слабом
кишом мјестимично, а у вишим предјелима на истоку падала је сусежица
или снијег уз формирање мањег снијежног покривача.

• Сриједу и четвртак карактерисало је сунчано уз малу до умјерену
облачност и топлије вријеме. Током петка преовладавало је претежно до
потпуно облачно са кишом повремено.

• Први дан викенда био је сунчан и топлији уз промјенљиву облачност.

• Почетком седмице регистрована је
појава слабог до умјереног мраза,
који је могао изазвати оштећења на
отвореном цвијету код воћних
врста. У приземном слоју ваздуха
било је умјереног мраза који је
могао бити неповољни за тек
никле усјеве из ране прољећне
сјетве.

• Током седмице забиљежена је киша,
а у брдско-планинским предјелима
почетком
периода
било
је
снијежних падавина при чему је
дошло до формирања снијежног
покривача који се у другој
половини седмице због пораста
температура ваздуха истопио.

• Доспjеле

падавине
поправиће
влажност земљишта у површинском
и у дубљим слојевима, што ће бити
од значаја за озиме усјеве као и за
тек посијане и никле прољећне
културе.

• Нестабилно вријеме условило је појаву биљних болести, као што су:
бактериозна пламењача, чађаве пјегавости листа и краставост плодова
јабуке, пепелнице жита, сиве пјегавости листа пшенице и симптоми
жуто мрке пјегавости листа пшенице.

• Од биљних штеточина присутни су

на озимој пшеници и јечму
одрасле јединке имага и јаја житне пијавице. У засадима коштичавих
воћних врста примијећено је пиљење ларви презимљујуће гернерације
крушкине буве.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
период: 25.04-01.05.2022.
• Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике
Српске, понедјељак, уторак и сриједу карактерисаће се промјенљиво облачно
уз могућност слабе кише понегдје.

• У наставку седмице преовладаваће сунчано уз умјерену облачност и углавном
суво вријеме.

• Минимална температура у нижим предјелима од 8 до 13, у вишим предјелима
од 2 до 80С. Максимална температура од 17 до 23, у вишим предјелима од 8
до 180С.

