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РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период 23 – 29.05.2022. године
• Понедјељак је обиљежило угодно топло уз мјестимично пролазне
падавине. У уторак и сриједу преовладавало је сунчано, веома топло и
спарно вријеме.

• Током четвртка било је промјенљиво облачно са сунчаним периодима и
угодно и топло вријеме. Петак је карактерисало сунчано и топло, у дане
викенда преовладавало је знатно хладније са кишом и пљусковима.

• Мјестимично су регистроване временске непогоде праћене градом и
појачаним вјетром.

• Минимална

температура ваздуха
имала је вриједности од 9 до 15 у
вишим, у нижим крајевима од 13 до
18, на југу до 20, а максимална дневна
од 21 до 26 у вишим, у нижим
предјелима од 27 до 340С.

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

• Доспјеле

падавине
у
овом
седмодневном периоду биле су мале
и
углавном
су
локалног
и
пљусковитог карактера, тако да је
површински слој земљишта исушен.

• Сви прољећни усјеви у ово вријеме
имају појачане потребе за водом, јер
се налазе у фазама интензивног
вегетативног пораста као и озима
жита која класају и наливају плод.

• Озима жита и сви прољећни усјеви
да би дали добар и квалитетан
принос потребно је да у наставку
вегетације буде редовних и обилних
падавина.

• 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.

• У погледу биљних болести на виновој лози примијећени су симптоми црне
пјегавости , код јабуке присутан је инфективни материјал који може створити
повољне услове за остварење инфекције проузроковачем чађаве пјегавости
листа и краставости плодова јабуке. Код озиме пшенице која је у фази
цвјетања уз присуство падавина и високе влажности, постоји ризик од
инфекције класа гљивом проузроковачем фузариозе класа.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
период: 30.05-05.06.2022.
• Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике
Српске, понедјељак ће обиљежити промјенљиво облачно уз могућност кише
мјестимично или локалних пљускова праћени грмљавином у првој половини
дана.

• У наредним данима биће сунчано и веома топло. У послијеподневним
часовима постојаће услови за локалне пљускове праћени грмљавином.

• Минимална температура у нижим предјелима од 13 до 17, на југу до 20, у
вишим предјелима од 7 до 130С. Максимална температура од 20 до 33,
локално и до 35, у вишим предјелима од 18 до 280С.

