РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период 12 – 18.04.2021. године
• Понедјељак је обиљежило сунчано уз промјенљиву облачност. Уторак и

сриједу је каратрисало облачно и хладно за ово доба године са кишом,
сусњежицом и снијегом.

• У вишим предјелима дошло је до формирања мањег снијежног
покривача. Током четвртка и петка преовладавало је сунчано уз
умјеререну облачност и мало топлије вријеме.

• У дане викенда преовладавло је претежно до потпуно облачно са кишом,

док је у вишим планинским предјелима падала сусњежица или слаб
снијег.

Због временских прилика припрема
земљишта и прољећна сјетва морали су
бити прекинути. Средином седмице дошло
је накратко до стабилизације времана, тако
да је најважнији посао овог прољлећа могао
да се настави.
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Влажност земљишта и температура сјетвеног
слоја земљишта су оптимални, само се чека
да се временске прилике устабиле и да се
крене са сјетвом кукуруза, сунцокрета и соје.
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Максималне температуре ваздуха
Средње температуре ваздуха
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Минималне температуре ваздуха

• 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.

• Током четвртка и петка у јутарњим часовима забиљежени су мразеви
слабог у нижим, умјереног интензитета у вишим подручјима. Ове ниске
температуре ваздуха могле су да проузрокују штете у воћњацима.

• Најосjетљивије на мразеве су воћне културе које су у фази цвјетања и
заметања плодова као што су кајсија и ране сорте брескве, па ће код њих
и оштећења бити изразита а приноси мањи. Оштећења ће зависити од
интезитета и дужине трајања мраза

• У погледу биљних болести на усјевима пшенице присутни су симптоми сиве
пјегавости листа пшенице, пепелнице жита и рђе.

• На појединим парцелама регистровано је присуство имага житне пијавице код
које је у току излазак имага са мјеста презимљавања. Код воћарских култура са
првим падавинама може доћи до остварење примарних инфекција чађавом
краставошћу јабуке и бактериозном пламењачом јабучастог воћа.

• У засадима шљиве регистровано је присуство шљивиног смотавца, имага жуте
и црне шљивине осе.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
период: 19-25.04. 2021.
• Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске,

током већег дијела седмодневног периода очекује се промјенљиво и топлије вријеме
у односу на претходних седам дана са повременим падавинама. У вишим
планинским предјелима могућа је појава сусњежице или слабог снијега. У дане
викенда преовладаваће сунчано и топлије вријеме.

• Јутарња температура ваздуха имаће вриједности од -2 до 5 у планинским предјелима,

у нижим крајевима од 4 до 10, на југу до 12, максимална дневна температура
износиће од 7 до 14, у вишим, у нижим подручјима од 12 до 210C.

• Средња дневна температура земљишта на дубини од 10 cm износиће око 100С.
• Агрометеоролошке прилике дјелимично ће одговарати за обављање предвиђених
пољопривредних радова на отвореном.

