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Преглед стања за период 06 – 12.06.2022. године
• Први дио седмодневног периода обиљежило је промјенљиво облачно са
повременом и мјестимичном кишом или локалним пљусковима. Од
четвртака до недјеље провладавало је облачно са кишом и пљусковима
праћених грмљавином. Мјестимично су регистроване временске
непогоде праћене градом и појачаним вјетром.

• Минимална температура ваздуха имала је вриједности од 12 до 150С у
вишим, у нижим крајевима од 16 до 200С, а максимална дневна од 16 до
260С у вишим, у нижим предјелима од 22 до 290С, локално до 330С.

• Топлотни услови у протеклих седам
дана
одговарали
су
већини
пољопривредних култура, док је
озимом јечму и пшеници, који се
тренутно налазе у различитим
фазама
формирања
зрна,
температуре
преко
30°С
не
одговарају јер убрзавају зрење па
зрно остаје штуро, што ће на крају
довести до мањег приноса.

• Културе из прољећне сјетве се налазе
у интензивном вегетативном развоју.

• Падавине у првој половини седмице
биле су локалног карактера. Током
четвртка и петка падавине су биле
честа појава у свим мјестима, док су
мјестимично
забиљежене
и
обилније падавине.

• Ова киша прекинула изузетно сув и
неповољан период и добро су
дошле прољећним усјевима који се
налазе у интензивним процесима
вегетативног пораста и у већини
мјеста нису им подмирене потребе
за водом.

• Озима жита су у фазама класања и наливања плода и од довољних и
благовремених падавина у великој мјери им зависи висина и квалитет
приноса. Како стање усјева не зависи само од климатских чинилаца,
него и од квалитета земљишта и примијењене агротехнике, тамо где су
поштоване агротехничке мјере, усјеви су углавном у добром стању.

• Тренутне временске прилике повољно утичу на активност инсеката као
што су: лисне ваши на паприци и воћу, а присутни су и шљивин и
бресквин смотавац који проузрокују црвљивост плодова. Падавине
забиљежене током посматране седмице створиле су повољне услове за
развој биљних болести, као што су: чађава пјегавост и краставост плода
јабуке, шупљикавости лишћа коштичавог воћа, пјегавости листа
трешње и вишње и трулежи плодова, пламењача, пепелница, црне
пјегавости листа винове лозе и друге биљне болести.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
период: 13-19.06.2022.
• Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике
Српске, током овог седмодневног периода очекује се сунчано и топло
вријеме уз могућност за појаву локалних пљускова праћени грмљавином.

• Минимална температура ваздуха у нижим предјелима од 15 до 19, на југу до
21, у вишим предјелима од 8 до 150С. Максимална температура ваздуха од 25
до 31, на југу до 33, у вишим предјелима од 21 до 250С.

