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АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период 05– 11.07.2021. године
• У понедјељак је било нешто угодније вријеме, са нешто нижом
температуром ваздуха у односу на претходни период.

• Од уторка је дошло до стабилизације временских услова уз постепено
повећање максималне температуре ваздуха, са максимално температуром
ваздуха од око 40 степени Целзијуса.

• Локални пљускови су регистровани у дане викенда, кад је било и више
облачности у односу на претходни период.

• Овако топло вријеме омогућавало је
да се брже одвија зрење озимих
усјева, па је тако жетва јечма
приведена крају а жетва пшенице у
току.

• Кукуруз, сунцокрет, соја, шећерна
репа су тешко подносили високе
температуре и недостатак падавина.

• Јари усјеви се налазе на прелазу из
вегетативног у генеративни период,
тако да су им свјежије вријеме и влага
неопходни

• С обзиром на веома високе

температуре ваздуха и значајно
повећану
потрошњу
воде
пољопривредних
култура из
прољећне сјетве, залихе влаге у
земљишту су се убрзано трошиле.

• За

јаре
културе
кукуруз,
сунцокрет, соју и шећерну репу
наступа период када ови усјеви
имају повећану потрошњу и
потребе за водом. Свако слабије
снабдјевање биљака водом у
наредном периоду негативно ће
се одразити на стање, а и на
коначан принос ових усјева.

• Високе температуре ваздуха и одсуство падавина, погодују развоју
штеточина. У току је полагање јаја и почетак пиљења ларви друге
генерације јабукиног смотавца. Такође, у току је полагање јаја и пиљење
ларви друге генерације шљивиног и бресквиног смотавца. У засадима
крушке одвија се полијегање јаја треће љетње генерације крушкине буве.

• У погледу биљних болести прегледом усјева шећерне репе
регистровано је присуство симптома пјегавости лишћа шећерне репе а у
усјевима кромпира присуство симптома црне пјегавости и пламењаче
кромпира.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
период: 12-18.07. 2021.
• Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске, У
понедјељак нас очекује стабилизација времена уз поновни раст температура ваздуха,
који ће се продужити и у уторак. Очекује нас највиша дневна температура ваздуха од
31°С до 36°С, на сјеверу и југу до 38°С.

• У сриједу утицај фронта са запада уз пљускове и грмљавину, у сјеверној половини
земље, а на југу претежно суво уз пад температуре али и даље у границама љетњих
вриједности.

• Од четвртка уз западно висинско струјање, очекује нас суво вријеме и са угоднијим
температурама ваздуха од 25°С до 30°С, а постоје услови да у суботу буде пролазно
на сјеверу мало кише, да би за дане викенда опет порасла температура ваздуха.

• Без обзира на ове падавине, оне ће бити спорадичне и локалне тако да ће се за многа
мјеста наставити сушно раздобље. Дефицит падавина је екстреман у сјеверној
половини земље и на југу. Једино у планинама дефицит је нешто мање изражен.

• Тропски дани какви су били током цијеле седмице нису прекинули радове у

пољопривреди. И док се неки послови могу прекинути или одгодити, радови на
пољима углавном не трпе одгађања, без обзира на временске прилике.

• Дневна температура ваздуха између 30 и 40 степени Целзијуса није спријечила
жетеоце да раде на пољима.

• Ипак, препорука је да се ови послови обављају током јутра и касног послијеподнева

због високих температура ваздуха, али и високог УВ индекса. Такође, неопходно је
извршити наводњавање пољопривредних култура, у раним јутарњим и касним
вечерњим сатима.

