РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период 24 – 30.05.2021. године
• Претходни седмодневни период обиљежило је промјенљиво облачно и у
већини дана сунчано.

• Крајем радне седмице и у дане викенда у западним,

сјверним и
сјевероисточним предјелима забиљежена је мјестимично пролазна киша
или локални пљусак праћен грмљавином.

• На југу Херцеговине било је сунчаније и топлије вријеме.

.

• У

протеклих
седам
дана
забиљежена је појава кише која је
углавном била пљусковитог
карактера.

• Доспеле 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 је пиљење ларви прве генерације
шљивиног смотавца. Код крушке забиљежено је присуство обичне крушкине
буве.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
период: 31.05.-06.06. 2021.
• Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске,
током већег дијела седмице очекује се сунчано уз промјељиву облачност, и
постепени пораст дневне температуре ваздуха. У понедјељак у истoчним и
сјевероисточним крајевима очекује се пролазна киша или локални пљусак.

• Јутарња температура ваздуха имаће вриједности од 5 до 10 у планинским
предјелима, у нижим крајевима од 7 до 15, на југу до 18, док ће максимална дневна
температура износити од 10 до 23 у вишим, у нижим крајевима од 15 до 270C.

• Средња дневна температура земљишта на дубини од 10 cm износиће око 180С.
• Временске прилике за обављање пољопривредних радова на отвореном биће
повољни.

