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АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ИНФОРМАЦИЈА
(период: од 02.05.2022 до 08.05.2022.)
Понедјељак је обиљежило претежно до потпуно облачно са повременом кишом или
локалним пљусковима. Уторак, сриједу и четвртак карактерисало је сунчано и угодно топло
вријеме. Током петка и суботе било је промјенљиво облачно са повременом кишом
локалним пљусковима праћени грмљавином.
Минимална температура ваздуха имала је вриједности од 3 до 9 у вишим, у нижим крајевима
од 10 до 14, а максимална дневна од 12 до 18 у вишим, у нижим предјелима од 17 до 290С
У протеклим данима доспјеле падавине углавном су биле пљусковитог карактера. Ове
падавине одржавају оптималну влажност земљишта у површинском и дубљим слојевима,
што ће бити од великог значаја за озиме усјеве који су у интензивном порасту, као и за тек
посијане и никле усјеве.
Повремено нестабилно вријеме условило је појаву биљних болести, као што су: бактериозна
пламењача, пепелнице жита, сиве пјегавости листа пшенице и симптоми жуто мрке
пјегавости листа пшенице, мрежаста пјегавост листа јечма. Од биљних штеточина присутни
су на озимој пшеници и јечму одрасле јединке имага и јаја житне пијавице, у засадима
кромпира примијећен је имаго кромпирове златице. У засадима коштичавих воћних врста
примијећено је пиљење ларви презимљујуће гернерације крушкине буве.
АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
(период: од 09.05.2022. до 15.05.2022.)
Према прогнози РХМЗ-а, понедјељак ће обиљежити промјенљиво облачно уз
могућност за појаву локалних пљускова праћени грмљавином углавном на истоку и југу
Српске. Средином седмодневног периода очекује се сунчано уз малу до умјерену облачност
и пораст дневне температуре ваздуха. У петак и у дане викенда у послијеподневним
часовима могућа је појава за локалне пљускове праћени грмљавином. Мјестимично су
могуће временске непогоде праћене градом и појачаним вјетром. Минимална температура
у нижим предјелима од 10 до 16, у вишим предјелима од 5 до 100С. Максимална температура
од 24 до 32, у вишим предјелима од 15 до 230С.

