РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период од 29.03.-04.04.2021. године

Већи дио седмодневног периода преовладавало је сунчано и топлије уз
умјерену облачност.
Петак и дане викенда карактерисало је претежно до потпуно облачно и
хладније са кишом, сусњежицом и снијегом уз формирање снијежног
покривача у планинским предјелима.

Хладније вријеме у претходној седмици
успорило
је почетак вегетације што
одговара воћарским културама јер се одлаже
цвјетање а тиме и смањује ризик од
измрзавања.
Код појединих раноцвјетајућих врста воћа
могу се уочити оштећења од јачих мразева
који су били у претходном периоду.
Током
ове
седмице
са
порастом
температура ваздуха и земљишта, као и
примјеном одговарајућих агротехничких
мјера озими усјеви су се опоравили и
припремили за наставак вегетације.

Досадашње падавине одржавају залиху влаге у
дубљим слојевима и оптималну влажност у
сјетвеном слоју обрадивог земљишта.
У већем дијелу овог седмодневног периода стекли
су се углавном повољни агрометеоролошки услови
што је омогућило припрему земљишта и почетак
ране прољећне сјетве.
Топло и сунчано вријеме у већини дана повољно је
утицало на активност инсеката, као што су
репичина сјајника , која буши цвјетне пупољке, који
се на крају суше и отпадају. Код воћарских култура
у засадима крушке примијећено је присуство имага,
положених јаја и млађих ларвених стадијума
обичне крушкине буве.
У погледу биљних болести у усјевима озимог јечма
и пшенице регистровани су симптоми пјегавости
листа пшенице и мрежаста пјегавост листа јечма.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА период:
05.04.-11.04. 2021.
• Током већег дијела седмице предвиђа се сунчано уз промјенљиву облачност. Уторак мјестимично и
сриједу пријеподне, обиљежиће облачно и хладно са кишом и сусњежицом у нижим, снијегом у
вишим предјелима. Мјестимично и у низинама могуће је формирање мањег снијежног покривача.

• Минимална релативна влажност ваздуха очекује се око 50%, максимална oкo 95%.

• Јутарња температура ваздуха имаће вриједности од -10 до 4 у планинским предјелима, у нижим
крајевима од -5 до 8, на југу до 10, максимална дневна температура износиће од -3 до 12, у вишим, у
нижим подручјима од 5 до 200C.

• Средња дневна температура земљишта на дубини од 10 cm износиће око 110С.
• Агрометеоролошке прилике ће већини дана, одговарати за обављање предвиђених пољопривредних
радова на отвореном.

• Појава мраза, на два метра висине могу изазвати оштећења на
процвјеталим воћним врстама.

• Препоручује се прољопривредним произвођачима да 24 часа
прије појаве мраза ураде комбинацију препаратима на бази
аминокиселина и хормона.

• Поред ових мјера, потребно је обезбиједити материјал за
задимљавање.

