РЕПУБЛИКА СРПСКА
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АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период од 21.06.-27.06.2021. године
Током седмице преовладавало је сунчано,веома топло, вруће и спарно вријеме. У дане
викенда дошло је до мањег пада температуре ваздуха, тако да је било угодније вријеме.
Јутарње и максималне дневне температуре су биле изнад и знатно изнад просјечних
вриједности.
Током четвртка мјестимично су забиљежене пљусковите падавине, праћене градом и
појачаним вјетром.

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.

Захваљујући досадашњим падавинама колико-толико
површински слој земљишта одржава се са оптималном
влажношћу. За побљшање влаге у површиноском и
залихе у дубљим слојевима земљишта неопходне су
знатно веће количине падавина.
Све пољопривредне културе током протеклог периода
имале су углавном повољне услове за раст и развој.
Озима жита се налазе у фази зрења, кукуруз, сунцокрет,
соја, шећерна репа се, у зависности од хибрида и
времена сјетве, налазе у интензивном порасту.
Током ове седмице била је појачана активност биљних
штеточина, као што су: свјеже положена јаја кукурузног
пламенца, интензивно пиљење ларви прве генерације
јабукиног смотавца а код брескве јаја друге генерације
бресквиног смотавца.
У току је и интензивно пиљење ларви друге генерације
крушкине буве. Што се тиче биљних болести
примијећена је инфекција од стране проузроковача
чађаве пјегавости листа и краставости плодова јабуке,
затим пепелница јабуке.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА период:
28.06.-04.07. 2021.
• Према прогнози РХМЗ-а, и у првој половини овог седмодневног периода очекује се сучано, веома топло, вруће и
спарно вријеме. Прве дане седмог мјесеца карактерисаће угодније вријеме са нижим температурама за око 5 степени.
У овим данима очекују се локални пљускови праћени грмљавином, мјестимично су могуће временске непогоде.

• 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 27 до 32 у вишим, у нижим крајевима од 28 до 370C.

• Средња дневна температура земљишта на дубини од 10 cm износиће око 290С.

• 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, нарочито
у првој половини седмице. У раним јутарњим и касним вечерњим часовима потребно је извршити наводњавање
пољопривредних култура.

