РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период 10 – 16.05.2021. године
• Понедјељак и уторак обиљежило је сунчано у веома топло вријеме.
• У наредним данима било је промјељиво вријеме, са појавом кише или
локалних пљускова.

• Мјестимично је регистрована појава града или суградице.

Температуре у сјетвеном слоју земљишта
су оптималне и углавном су омогућавале
нормалан проток физиолошких процеса
код прољећних и озимих усјева.
.

• Повремене падавине током
седмице одржавају повољну
влажност површинског и
дубљих слојева обрадивог
земљишта, залихе влаге у
дубљим слојевима су у
опадању и у наредном
периоду потребне су веће
количине падавина како би
била на оптималном нивоу у
овом дијелу вегетације.

• У овом седмодневном периоду уочена је активност појединих инсеката. У

засадима крушке појавио се имаго старијих ларви крушкине буве. У
појединим засадима бресака и нектарина региструје се присуство лисних
ваши. Код шљивепримијећена су имага шљивиние осе.

• У погледу биљних болести засади јабука се налазе у осјетљивој фази
развоја, фази цјветања, тако да честа појава падавина, створила је услове
за појаву
инфекције проузроковачем чађаве пјегавости листа и
краставости плода јабуке.

• Поред тога у условима високе влажности постоји и висок ризик од
остварења инфекције проузроковачем бактериозне пламењаче јабучастог
воћа.

• Код ратарских култура у усјевима јечма регистровано је присуство
симптома различитих врста пјегавост листа јечма и пепелнице жита.

• У погледу биљних болести засади јабука се налазе у осјетљивој фази
развоја, фази цјветања, тако да прве падавине могу створити веома
повољне услове за остварење инфекције проузроковачем чађаве
пјегавости листа и краставости плода јабуке.

• Поред тога у условима високе влажности постоји и висок ризик од

остварења инфекције проузроковачем бактериозне пламењаче
јабучастог воћа. Код ратарских култура у усјевима јечма регистровано је
присуство симптома различитих врста пјегавост листа јечма и
пепелнице жита.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
период: 17-23.05. 2021.
• Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске, први дио
седмице карактерисаће промјенљиво облачно са повременом кишом, локалним пљусковима
праћени грмљавином.

• Други дио седмодневног периода обиљежиће стабилније вријеме са више сунчаних

интервала, али и у овим данима понегдје су могући локални пљускови, праћени
грмљавинским процесима.

• Јутарња температура ваздуха имаће вриједности од 4 до 9 у планинским предјелима, у нижим
крајевима од 9 до 13, на југу до 16, док ће максимална дневна температура износити од 12 до
18, у вишим, у нижим крајевима од 18 до 23, на југу до 250C.

• Средња дневна температура земљишта на дубини од 10 cm износиће око 190С.
• Временске прилике углавном ће одговарати за обављање актуелних пољопривредних радова
на отвореном, повремено ће бити прекидани усљед појаве кише или локалних пљускова.

