РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период 14 – 20.06.2021. године
• Током седмице преовладавало је сунчано, топло и спарно вријеме,
нарочито у дане викенда. Током седмице у источним предјелима
регистрована је киша углавном пљусковитог карактера, неравномјерно
распоређена по количини и интензитету.

• У посматраној седмици временски услови са дужим сунчаним
интервалима уз пораст дневне температуре, погодовали су актуелним
пољопривредним културама и усјевима, као и почетак зрења озимих
усјева.

• Током ове седмице била је појачана
активност биљних штеточина. У
усјевима кукуруза има јајних легала
кукурузног пламенца и лисних ваши.
Код озимих стрних жита има житних
стјеница, лисних ваши и житне
пијавице. Код воћа у току је
интензивно пиљење ларви прве
генерације јабуковог, бресквиног и
шљивиног смотавца.
• Код
воћарских
култура
период
примарних инфекција од стране
проузроковача чађаве пјегавости листа
и краставости плодова јабуке још увијек
је у току.

• Досадашње

падавине
колико-толико одржавају
површински слој влажним,
а за побољшање залихе
влаге у дубљим слојевима
обрадивог
земљишта
неопходне
су
нове
количине падавина.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
период: 21-27.06. 2021.
• Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске, током овог

седмодневно периода очекује се сучано, веома топло, вруће и спарно вријеме, нарочито у
првој половини седмице, у дане викнеда доћи ће до благог пада температуре ваздуха. У
послијеподневним часовима уз пораст дневне облачности, углавном на истоку
у
планинским предјелима могући су локлани пљускови праћени грмљавином, уз појаву града.

• Јутарња температура ваздуха имаће вриједности од 11 до 16 у планинским предјелима, у
нижим крајевима од 17 до 21, док ће максимална дневна температура износити од 28 до 33 у
вишим, у нижим крајевима од 34 до 400C.

• Средња дневна температура земљишта на дубини од 10 cm износиће око 280С.
• Временске прилике 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.

