РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период 05 – 11.04.2021. године
• Почетак седмодневног периода преовладавало је сунчано и топлије уз
умјерену облачност.

• Уторак уз нагли пад температуре ваздуха, прво у западним , касније и у
осталим крајевима падао је снијег уз формирање снијежног покривача и у
нижим предјелима.

• Сриједу је обиљежило мало толије уз промјенљиво вријеме са
повременом појавом сусњежице и снијега.

• Четвртак, петак и дане викенда карактерисало је сунчано и топлије
вријеме.

Током седмице у јутарњим часовима
забиљежени су мразеви слабог до умјереног
интензитета у нижим, јаког у вишим
подручјима. Ове ниске температуре ваздуха
могле су да проузрокују значајне штете у
воћњацима бресака, кајсија, крушака и
јабука. Оштећења на цвјетовима, зависиће
од интезитета и дужине трајања мраза.
Од четвртка владали су повољни
агрометеоролошки
услови
који
су
омогућавали радове на отвореном, као што
је рана прољећна сјетва, припрема
земљишта за сјетву главних јарих усјева
кукуруза, сунцокрета, сојe и других култура.

• Захваљујући

доспјелим
падавина у првој половини
посматране
седмице,
и
падавинама из претходног
периода
одржавају залиху
влаге у дубљим слојевима и
оптималну
влажносту
сјетвеном слоју обрадивог
земљишта.

• Пораст температуре ваздуха у другој пловни седмице повољно је утицао
на активност инсеката, као што су бресквин смотавац, шљивина оса,
сива репина пипа и др.

• У погледу биљних болести у усјевима озиме пшенице и

јечма
регистровани су симптоми пјегавости листа пшенице, пепелница жита,
рђа и мрежаста пјегавост листа јечма.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
период: 19-25.04. 2021.
• Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике
Српске, понедјељак ће обиљежити сунчано уз промјељиву облачност. Уторак
облачно и свјежије са кишом, сусњежицом и снијегом, у сриједу претежно до
потпуно облачно са повременим падавинама. Од четвртка до недјеље
преовладаваће сунчано уз малу до умјерену облачност и постепени пораст
дневне температуре ваздуха.

• Јутарња температура ваздуха имаће вриједности од -5 до 5 у планинским
предјелима, у нижим крајевима од -1 до 5, на југу до 12, максимална дневна
температура износиће од 0 до 15, у вишим, у нижим подручјима од 4 до 230C.

• Средња дневна температура земљишта на дубини од 10 cm износиће
око 100С.

• Агрометеоролошке прилике дјелимично ће одговарати за обављање
предвиђених пољопривредних радова на отвореном.

