РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период 13 – 19.06.2022. године
• Током овог седмодневног периода преовладавало је сунчано уз малу до
умјерену облачност и угодно топло вријеме, без врућине. Само је
мјестимично, углавном у брдско-планинским предјелима било локалних
пљускова праћених грмљавином.

• Минимална температура ваздуха имала је вриједности од 8 до 15 у
вишим, у нижим крајевима од 15 до 180С, на југу до 210С а максимална
дневна од 21 до 260С у вишим, у нижим предјелима од 25 до 300С, на југу
до 330С.

• Температуре

ваздуха
биле
су
оптималне за зрење озимих усјева
као и за интензиван развој
прољећних култура.

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

• Доспјеле

падавине
током
посматране седмице биле су
локалног карактера. Захваљујући
падавинама из претходне седмице,
које су стигле у прави час, освјежени
су усјеви и поправиљена влажност
земљишта.

• У наредном периоду у већини
подручја пожељне су нове количине
падавина како би озими усјеви
имали оптималне услове за коначно
зрење, а јаре пољопривредне
културе квалитетан вегетативни
развој.

• 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, кукурузни
пламенац, друга генерација крушкине буве, лисне ваши и друге
штеточне.

• Повремене 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, трулеж воћа, као и пламењача и пепелница винове лозе.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
период: 20-26.06.2022.
• Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике
Српске, током наредног седмодневног периода очекује се сунчано, веома
топло и спарно вријеме, нарочито у првој половини седмице. Мјестимично
је могућа појава локалних пљускова праћених грмљавином, углавном у
брдско-планинским предјелима.

• Минимална температура ваздуха у нижим предјелима од 16 до 220С, у вишим
од 10 до 160С.

• Максимална температура ваздуха у вишим предјелима кретаће се од 23 до
300С, у нижим предјелима од 29 до 370С.

