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АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период 19 – 25.04.2021. године
• Први дио седмодневног периода обиљежило је промјенљиво вријеме са
повременим падавинама.

• Већи дио петка и у дане викенда преовладавло је сунчано уз малу до
умјерену облачност.

• Температуре ваздуха биле су веће у односу на претходни период, када је
било хладније од уобичајеног за овај дио априла.

•

Током ове седмице у јутарњим часовима само
је у вишим предјелима регистрована појава
слабог мраза.
У претходним седмицама забиљежени су
мразеви који су напарвили штете на воћу које
је у фази цвјетања, прецвјетавања и заметања
плодова, кад слаби мразеви могу изазвати
оштећења.
Степен оштећења зависиће од врсте и сорте
воћа, тренутне фазе развоја у којем се биљка
налази, од јачине и дужине трајања мраза,
експозиције
терена
и
примијењене
агротехнике.
Умјерени мразеви у приземном слоју ваздуха
представљали су опасност за тек никле јаре
ратарске усјеве као и повртарске културе које
се гаје на отвореном.

.

• Досадашње

падавине
одржавају повољну влажност
површинског
и
дубљих
слојева обрадивог земљишта
што ће бити од великог
значаја за почетне фазе
развоја посијаних прољећних
усјева.

• Често нестабилно и хладно вријеме у протеклом периоду, могло је створити

повољне услове за инфекције различитим проузроковачима биљних болести. У
засадима коштичавог воћа (бресква, шљива, вишња, трешња) који се налазе у
фазама цвјетања могло је доћи до инфекције проузроковачем сушења цвјетова
грана и гранчица коштичавог воћа.
• У засадима јабука постојали су услови за појаву примарних инфекција
проузроковачем чађаве пјегавости листа и краставости плодова јабуке. У погледу
ратрских култура у усјевима јечма присутни су симптоми мрежасте пјегавости
листа јечма, а у усјевима озиме пшенице симптоми пепелнице жита и сиве
пјегавости листа пшенице.
• Са стабилизацијом времена и порсатом температуре ваздуха дошло је до
повећања бројности инсеката.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
период: 26.04-02.05. 2021.
• Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске, у понедјељак

ће преовладавати сунчано уз умјерену облачност, крајем дана повећање облачности, што ће
условити кишу мјестимично. Уторак, сриједу и четвртака карактерисаће промјељиво вријеме,
са појавом кише, пљускова и грмљавине. Петак и дане викенда обиљежиће сунчано уз
промјељиву облачност и знатан пораст дневне температуре ваздуха.

• Јутарња температура ваздуха имаће вриједности од 1 до 9 у планинским предјелима, у нижим
крајевима од 6 до 12, на југу до 15, док ће максимална дневна температура износити од 10 до
22, у вишим, у нижим подручјима од 10 до 270C.

• Средња дневна температура земљишта на дубини од 10 cm износиће око 120С.
• Временске прилике ће дјелимично одговарати за обављање предвиђених пољопривредних

радова на отвореном, средином седмице често ће бити прекидани усљед појаве кише или
локалних пљускова.

