РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период 08 – 14.03.2021. године
• Током већег дијела седмодневног периода преовладавало је претежно до
потпуно облачно са кишом, сусњежицом и снијегом. У вишим
предјелима дошло је до формирања снијежног покривача.

• Краткотрајног слабог снијега било је понегдје и у нижим предјелима
Током сриједе, четвртка и суботе преовладавало је сунчано уз умјерену
облачност.

• У јутарњим часовима било је слабих до умерених мразева.

Озими усјеви су углавном добро
подносили јаке приземне мразеве, а у
појединим мјестима регистрована су
увенућа и сушења листова.
Пошто се температуре земљишта у зони
корјена нису спуштале испод -5°С, са
одговарајућом прихраном и топлијим
временом биљке ће се опоравити.
Код раноцвјетајућих воћних врста и
сорти
као
посљедица
ниских
температура дошло је до оштећења
пупољака и младих изданака.

• Агрометеоролошки услови у протеклом
периоду су погодовали прихрани озимих
усјева, резидби у воћњацима и
виноградима као и припреми земљишта
за рану прољећну сјетву.

• У већем дијелу овог седмодневном
периода било је падавина, више на
истоку и југу. Залиха влаге у дубљим
дијеловима обрадивог земљишта је веома
добра
захваљујући
досадашњим
падавинама, што ће бити од великог
значаја
пред
наступајући
период
вегетације.

• Током седмице пораст температуре
ваздуха условио је активности инсеката.

• У засадима крушке ту је примијећен презимљујући имаго крушкине буве. Што

се тиче биљних болести код пшенице и јечма регистровани су симптоми
мрежасте пјегавости листа јечма, пепелнице жита и сиве пјегавости листа
пшенице.

• Што се тиче воћарских култура у периоду цвјетања кајсије може доћи до

инфекције цвијета гљивом која проузрокује сушење цвјетова, грана и гранчица
коштичавог воћа, тако да прве падавине могу створити повољне услове за
остварење инфекција овим патогеном.

• Прве падавине могу створити и повољне услове за остварење инфекција
проузроковачем чађаве пјегавости листа и краставости плодова јабуке.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
период: 15-21.03. 2021.
• Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске,

Током већег дијела седмодневног периода очекује се промјенљиво вријеме, уз појаву
кише, сусњежице и снијега. Снијег ће углавном падати у вишим и планинским
предјелима уз формирање снијежног покривача. Снијежне падавине су могуће и у
нижим крајевима. Током петка се очекује промјељиво облачно и углавном суво
вријеме.

• Минимална релативна влажност ваздуха очекује се око 40%, максимална око 90%.
• Јутарња температура ваздуха имаће вриједности од -9 до 1 у планинским предјелима,

у нижим крајевима од 0 до 4, на југу Херцеговине до 6, максимална дневна
температура износиће од -2 до 4, у планинским, у нижим подручјима од 7 до 120С.
Средња дневна температура земљишта на дубини од 10 cm износиће око 70С.

• Током већег дијела седмодневног периода агрометеоролошке прилике
неће одговарати за обављање предвиђених пољопривредних радова на
отвореном.

• Пошто ће временске прилике бити углавном нестабилне, могу се
створити повољни услови за остварење биљних болести.

