РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период 15.02.2021. – 21.02.2021. године
• Током већег дијела седмодневног периода преовладавало је сунчано и
сваки дан топлије вријеме.

• Током сриједе било је облачно са слабом до умјереном кишом.
• У првој половини семице у јутарњим часовима забиљежени су умјерено
до јаки мразеви, у другом дијелу седмице мразеви су били слабијег
интензитета.

Крајем прошле седмице и у првој
половини овог периода дошло је до
наглог захлађења, при чему су
забељежене веома ниске температуре
ваздуха.
У јутарњим часовима измјерени су јаки
мразеви на 2 m висине са
интензитетима до -16°С.
У
приземном
слоју
ваздуха
температура ваздуха је најчешће била
између -8°С и -12°С, а понегдје је било
и -15°С. Овако јаки мразеви могли су
довести до измрзавања зимских
пупољака раноцвјетајућих воћних врста
и сорти,а евентуални степен оштећења
зависиће од интензитета и дужине
трајања мраза.

Залиха влаге у дубљим дијеловима обрадивог
земљишта је веома добра захваљујући досадашњим
падавинама, што ће бити од великог значаја у
наставку вегетације.
Током седмице пораст температура ваздуха
условио је почетак активности неких инсеката.
У засадима крушке уочено је присуство имага
обичне крушкине буве и положена јаја.
Код ратарских култура у усјевима уљане репице
регистровано је присуство имага мале репичине
пипе.
Што се тиче биљних болести, на усјевима
пшенице утврђени су симптоми сиве пјегавости
листа пшенице и пепелнице жита а на усјевима
јечма симптоми мрежасте пјегавости листа јечма.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
период: 22.02.-28.02. 2021.
• У наредном седмодневном периоду очекује се сунчано уз

малу до умјерену
облачност и топло за ово доба године, крајем седмице пад температуре ваздуха.

• Минимална релативна влажност ваздуха очекује се око 40%, максимална oкo 95%.
• Јутарња температура ваздуха имаће вриједности од -4 до 4 у планинским предјелима,
у нижим крајевима од -2 до 7, на југу Херцеговине до 11, максимална дневна
температура износиће од 6 до 15, у планинским, у нижим подручјима од 10 до 200С.

• Током овог седмодневног периода агрометеоролошке прилике ће одговарати за
обављање предвиђених пољопривредних радова на отвореном.

