РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период од 17.05.-23.05.2021. године
Протекли седмодневни период обиљежило је промјељиво и хладније
вријеме са чешћом појавом падавина у првој половини седмице, које су
биле интензивније у западном дијелу Српске. Више сунчаног времена било
је у Херцеговини.

Хладније и влажније вријеме није
погодовало усјевима, која се налазе у
интензивним фазама раста, као и раном
воћу коме су овакви временски услови
ометали зрење и бербу.

У протеклих седам дана забиљежене су
скоро свакодневне падавине кише на
већој територији Српске.

Доспjеле падавине наквасиле су површински слој
земљишта. У подручјима гдје је била обилнија
киша у доброј мјери поправљене су залихе влаге у
дубљим слојевима земљишта. Честа, обилна киша
и велика влага условиле су бујање корова, и
прекидања актуелних пољопривредних радова.
Нестабилне временске прилике у протеклом
седмодневном периоду створило је повољне
услове за развој биљних болести, како на
воћарским тако и на ратарским културама. Често
смјењивање падавина и високих температура су
повољни за инфекцију шљиве проузроковачем
шупљикавости листа коштичавог воћа и пламењаче
шљиве. Тренутно винова лоза је осјетљива на
пепелницу и црну пјегавости. Што се тиче биљних
штеточина у току је полагање јаја прве генерације
јабукиног смотавца, а код шљиве је почело
пиљење ларви прве генерације шљивиног
смотавца. Код крушке je забиљежено присуство
обичне крушкине буве.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА период:
24.05.-30.05. 2021.
• Према прогнози РХМЗ-а, током седмице очекује се промјенљиво облачно и у већини дана сунчано. Крајем радне
седмице и у дане викенда у западним, сјверним и сјевероисточним предјелима могућа је мјестимично пролазна
киша или локални пљусак праћен грмљавином. Први дио седмице биће нешто топлији, док се у Херцеговини
очекује стабилније и топлије вријеме.

• Јутарња температура ваздуха имаће вриједности од 4 до 10 у планинским предјелима, у нижим крајевима од 7 до 13,
на југу до 16, док ће максимална дневна температура износити од 13 до 22, у вишим, у нижим крајевима од 21 до 25,
на југу до 270C.

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

