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Преглед стања за период 16 – 22.05.2022. године
• Понедјељак је обиљежило сунчано и топло вријеме. Током уторка
преовладавало је
промјенљиво облачно и сунчано са локалним
пљусковима праћени грмљавином у другом дијелу дана.

• У сриједу у јутарњим часовима часовима само је понегдје у источним
предјелима забиљежена слаба киша или локални пљусак. Током дана у
свим предјелима дошло је до постепеног разведравања.

• Средином седмодневног периода преовладавало је сунчано уз малу до
умјерену облачност са угоднијим температурама ваздуха

• Петак и дане викенда карактерисало је
сунчано и топлије уз промјенљиву
облачност. У суботу вече и у ноћи на
недјељу регисторована је киша и
локални
пљускови
праћени
грмљавином.

• Минимална температура ваздуха имала

је вриједности од 1 до 12 у вишим, у
нижим крајевима од 5 до 18, на југу до
21, а максимална дневна од 15 до 25 у
вишим, у нижим предјелима од 23 до
320С.

• Топлотни

услови

омогућавали су
интензиван
пораст
свих
пољопривредних усјева, као и зрење
пристиглог поврћа и раног воћа.

• Доспјеле

падавине
у
овом
седмодневном периоду углавном су
биле локалног и пљусковитог
карактера, тако да је површински
слој земљишта исушен, тако да
услови влажности нису повољни и у
наредном периоду за нормално
одвијање како генеративних фаза
озимих жита, тако и за интензиван
вегетативни пораст јарих усјева
неопходне
су нове обилније
падавине.

• Мјесец мај је вријеме када озиме

биљке прелазе у фазу класања и
такође имају велике захтеве за водом,
као и сви повртарски усјеви који се
гаје на отвореном и ране врсте и
сорте воћа.

• Топло и сунчано вријеме повољно утиче на активност инсеката као што
су: полагање и пиљење ларви бресквиног смотавца, полијегање јаја
јабукиног смотавца, јајна легла кромпирове златице, пепељасти
грожђани мољац, репина пипа и друге штеточине.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
период: 23-29.05.2022.
• Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске,

понедјељак ће обиљежити угодно топло са пролазним падавинама. У наредним
данима очекује се сунчано и веома топло, уз могућност рјеђих локалних пљускова
праћени грмљавином.

• У дане викенда доћи ће до погоршања времена, локално су могуће обилније
падавине, праћене грмљавинским процесима и временским непогодама, уз знатан
пада температуре ваздуха.

• Минимална температура у нижим предјелима од 15 до 18, на југу до 20, у вишим

предјелима од 9 до 150С. Максимална температура од 26 до 32, локално и до 35, у
вишим предјелима од 21 до 260С. У дане викенда доћи ће до пада температуре за 10
до 150С.

