РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период од 15.03.-21.03.2021. године
Током већег дијела седмодневног периода преовладавало је претежно до потпуно облачно
и прохладно са кишом, сусњежицом и снијегом, током јутра забиљежени су мразеви
слабог до умјереног, у вишим предјелима јачег интензитета.

Снијег је углавном падао у вишим и планинским предјелима, гдје је дошло до формирања
снијежног покривача.
Краткотрајног слабог снијега било је понегдје и у нижим предјелима. Током петка било је
сунчано уз промјенљиву облачност.

Температурни услови током протеклих
дана омогућавали су да се обави прихрана
озимих усјева и да се они опораве послије
јаких мразева из претходног периода.
Послије појаве мразева у прошлој и
мјестимично у посматраној седмици код
раноцветајућих воћних врста дошло је до
оштећења пупољака и младих изданака,
док код каснијих врста и сорти, оштећења
нема, јер цвјетање још није кренуло.

У посљедње вријеме било је мање падавина него што
је уобичајено, али захваљујући доспјелим падавинама
у овом седмодневном периоду залиха влаге у дубљим
слојевима земљишта су се поправиле и још увијек су
оптималне, што ће бити од великог значаја пред
наступајући период вегетације
Агрометеоролошки
услови
дјелимично
су
погодовали резидби у воћњацима и виноградима као
и припреми земљишта за рану прољећну сјетву.
У погледу биљних болести у усјевима озимог јечма
регистровани су симптоми пепелнице жита и
мрежасте пјегавости листа јечма. Kод воћарских
култура са првим падавинама може доћи до
остварења инфекције од проузроковача сушења
цвјетова, грана и гранчица коштичавог воћа,
проузроковача чађаве пјегавости листа и краставости
плодова јабуке и крушке, проузроковача коврџавости
листа брескве.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА период:
22.03.-28.03. 2021.
• Понедјељак, уторак и сриједу карактерисаће промјенљиво вријеме, уз повремену појаву кише,
сусњежице и снијега. Снијег је могућ и у нижим предјелима. Од четвртка се очекује стабилизација и
сунчано вријеме уз постепени пораст дневне температуре ваздуха.

• Минимална релативна влажност ваздуха очекује се око 40%, максимална до 100%.
• Јутарња температура ваздуха имаће вриједности од -8 до -1 у планинским предјелима, у нижим
крајевима од 0 до 6, максимална дневна температура износиће од -2 до 9, у планинским, у нижим
подручјима од 7 до 180С.

• Средња дневна температура земљишта на дубини од 10 cm износиће око 70С.
• Током већег дијела седмодневног периода агрометеоролошке прилике ће одговарати за обављање
предвиђених пољопривредних радова на отвореном.

