РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период од 01.03.-07.03.2021. године

• Током седмодневног периода преовладавало је сунчано и топло за ово
доба године.

• У дане викенда дошло је до захлађења, што је условило падавине кише и
сусњежице у низинама, а снијега у вишим планинским предјелима.

• Краткотрајног снијега било је понегдје и у нижим предјелима. У
јутарњим часовима забиљежени су слаби до умјерени мразеви.

Температурни услови током протеклог
периода били су повољни за усјеве. Озими
јечам и пшеница углавном су добро
подносили јаке мразеве у претходном
периоду, док је код раноцвјетајућих воћних
врста могло доћи до оштећења пупољака и
младих изданака.
У овом периоду температурне осцилације
могу бити штетне за винову лозу која
постаје осјетљива на ниске температуре
када послије топлог и сунчаног времена
дођу хладнији дани.

У већем дијелу овог седмодневном периода
није било падавина. 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 температуре ваздуха
условио је активности инсеката. У усјевима
уљане репице почела је активност велике
репичине пипе, и установљен је и пораст
броја мале репичине пипе, што указује на
њену повећану активност.
Што се тиче биљних болести код пшенице
и јечма регистровани су симптоми мрежасте
пјегавости листа јечма, пепелнице жита и
сиве пјегавости листа пшенице.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА период:
08.03.-14.03. 2021.
• Током понедјељка и уторка преовладаваће промјенљиво облачно уз могућност кише у нижим,
сусњежице и снијега у вишим предјелима, углавном на истоку и југу. Сриједу и четвртак обиљежиће
промјељиво облачно уз сунчане интервале и суво вријеме. Петак и дане викенда карактерисаће
претежно до потпуно облачно са кишом у нижим, а у вишим предјелима са сусњежицом и снијегом.

• Минимална релативна влажност ваздуха очекује се око 40%, максимална око 90%.

• Јутарња температура ваздуха имаће вриједности од -8 до -2 у планинским предјелима, у нижим
крајевима од -3 до 3, на југу Херцеговине до 8, максимална дневна температура износиће од 1 до 9, у
планинским, у нижим подручјима од 7 до 17С. Средња дневна температура земљишта на дубини од 10
cm износиће око 8С.

• Током већег дијела седмодневног периода у западним и сјеверним крајевима агрометеоролошке
прилике ће одговарати за обављање предвиђених пољопривредних радова на отвореном, у осталим
крајевима због појаве падавина радови ће бити одлагани.

