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• Током претходног седмодневног периода преовладавало је
веома топло и сунчано вријеме.

• Било је јако вруће са максималном дневном температуром од
33 до 380С, а понегдје са температуром и око 400С степени.

• Регистровано је и доста тропских ноћи, протекле седмице, са
минималном температуром ваздуха током ноћи око и изнад
200С.

• Током протекле седмице временски
услови у већини дана су били
повољни за почетак жетве озиме
пшенице.

• Биљкама из прољећне сјетве, које се
налазе на крају вегетативне и почетку
генеративне фазе, потребне су нове
падавине како би имале боље услове
за даљи развој.

• Средином

седмице
у
сјеверним подрчјима Српске
било
је
и
локалних
непогода.

• Тренутни услови у производњи, праћени високим температурама,
погодују развоју инсеката штеточина. У засадима бресака и шљива у
току је полагање јаја и почетак пиљења ларви друге генерације
бресквиног (шљивиног) смотавца.

• У засадима јабуке одвија се пиљење ларви прве генерације јабукиног
смотавца. Утврђено је присуство свих развојних стадијума обичне
крушкине буве код које је у току почетак лета имага и полагање јаја
треће љетње генерације ове штеточине.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
период: 04-10.07.2022.
• Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске и током

наредног седмодневног периода очекује нас сунчано и јако вруће вријеме са температуром
ваздуха око 350С.

• У уторак велика могућност појаве локалних пљускова са непогодама. У четвртак вече
наоблачење које у ноћним сатима доноси слабу кишу,
захлађење са кишом у свим предјелима.

које ће у петак условити јаче

• Минимална температура ваздуха имаће вриједности од 16 до 240С, док ће максимална
кретати се 32 до 390С. Прогнозни модели за сада, показују да ће у другом дијелу седмице
доћи до захлађења са максималном температуром ваздуха од 20 до 250С.

• И даље, с обзиром на временске прилике, апелујемо на пољопривредне произвођаче да гдје
год је то могуће,у раним јутарњим и касним вечерњим сатима врше наводњавање парцела.

