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АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период 28.06 – 04.07.2021. године
• Током седмице преовладавало је сунчано, веома топло, вруће и спарно
вријеме, са максималним температурама од 35 до 38 степени Целзијуса.

• Јутарње и максималне дневне температуре су биле изнад и знатно изнад
просјечних вриједности. Током четвртка мјестимично су забиљежене
пљусковите падавине.

• До краја посматраног периода дошло је до малог пада температуре
ваздуха па су максималне вриједности биле до 30°С уз променљиву
облачност и спорадичну појаву краткотрајних пљускова са грмљавином.

• Топло и претежно суво вријеме
омогућавало је да се брже одвија зрење
озимих усјева. На парцелама под
јечмом жетва је току, док је у Семберији
почела жетва ранијих сората пшенице.
• Пшеница се изборила са кишним
прољећем, априлским снијегом и
високим јунским температурама. На
већини парцела високи приноси по
хектару, од 6 до 8 тона/ха у зависности
од квалитета земљишта и примјењене
агротехнике, а зрно је доброг
квалитета.

• С

обзиром на веома високе
температуре ваздуха и значајно
повећану
потрошњу
воде
пољопривредних
култура
из
прољећне сјетве, залихе влаге у
земљишту се убрзано троше.

• За јаре културе кукуруз, сунцокрет,

соју и шећерну репу неопходне су
нове, обилне падавине јер наступа
период када ови усјеви имају
повећану потрошњу и потребе за
водом. Свако слабије снабдевање
биљака водом у наредном периоду,
може се негативно одразити на
укупно стање, а и на коначан
принос.

• Током протеклих седам дана тропске температуре ваздуха повољно су утицале на

активност инсеката. У појединим засадима и усjевима регистровано је присуство
гриња: обичног паучинара и црвеног воћног паука.
• У усjевима кукуруза уочено је присуство положених јајних легала кукурузног
пламенца, а у усjевима паприке положена јаја памукове совице. На пшеници и јечму
на више локација, регистровано је присуство ваши и имага житне стјенице.
• Код воћарских култура, у засадима јабуке, у посљедњих пар дана, региструје се
повећање бројности јабукиног смотавца. У току је лет друге генерације ове штеточине.
• Такође, у току је лет и полагање јаја друге генерације бресквиног и шљивиног
смотавца. У засаду крушке регистровано је присуство млађих и старијих ларвених
ступњева обичне крушкине буве код које је у току интензивно пиљење ларви друге
љетње генерације .

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
период: 05-11.07. 2021.
• Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске, због падавина
у претходном периоду, у понедјељак нас очекује нешто угодније вријеме, са нешто нижом
температуром ваздуха у односу на претходни период.

• Од уторка стабилизација временских услова уз постепено повећање максималне

температуре ваздуха, а максимум од око 38°С нас очекује у четвртак. Од петка мали пад
дневне температуре до недеље ( Тмакс до 35°С) . Од уторка до недеље суво и без значајних
падавина.

• 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 другој половини седмице.

• У раним јутарњим и касним вечерњим часовима потребно је извршити наводњавање
пољопривредних култура.

