РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период од 07.06.-13.06.2021. године

Током седмице преовладавало је промјенљиво облачно, повремено
нестабилно и топло са пролазном кишом и локалним пљусковима, праћени
грмљавином. Стабилније и топлије вријеме забиљежено је током уторка и
сриједе.

У
досадашњем
дијелу
вегетационог периода у
већиних подручја било је
хладније, тј. акумулирано је
мање толлотних сума у
односу на вишегодишњи
просјек.
У посматраној седмици
временски услови са дужим
сунчаним интервалима уз
пораст дневне температуре,
погодовали су актуелним
пољопривредним културама
и усјевима.

Доспјеле падавине одржавају површински слој
земљишта са оптималном влажношћу, као и
залиху влаге у дубљим слојевима. Све
пољопривреде културе су током протеклог
периода имале повољне услове влажности. Озима
жита се налазе у фази цвјетања, а јаре културе, у
зависности од времена сјетве, у фазама од ницања
до фазе неколико листова.
Нестабилне временске прилике у претходним
седмицама створиле су повољне услове за развој
биљних болести, како на воћарским тако и на
ратарским културама, као што су:
(чађава пјегавост и краставост плодова јабуке,
пламењача и пепелница винове лозе и друге
биљне болести). Што се тиче биљних штеточина
у току је полагање јаја прве генерације јабукиног,
шљивиног и бресквиног смотавца, крушкина бува.
У усјевима пшенице примијећено је присуство
имага житне стјенице.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА период:
14.06.-20.06. 2021.
• Према прогнози РХМЗ-а, овај седмодневни период обиљежиће сучано, топло и спарно вријеме.

• Јутарња температура ваздуха имаће вриједности од 3 до 15 у планинским предјелима, у нижим
крајевима од 10 до 20, на југу до 22, док ће максимална дневна температура износити од 16 до 26 у
вишим, у нижим крајевима од 24 до 33, локално и до 35C.

• Средња дневна температура земљишта на дубини од 10 cm износиће око 26С.

• Временске прилике у овом седмодневном периоду одговараће за обављање актуелних пољопривредних
радова на отвореном. Ове послове треба обављати током јутра и касног послијеподнева због високих
температура, а такође и високог УВ индекаса.

