РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период од 12.07.-18.07.2021. године
Током већ дијела седмице преовладавало је вруће и спарно вријеме, нарочито у
уторак, када су максималне температуре локално достизале и до 400С.
Петак и дане викенда обиљежило је свјежије и претежно до потпуно облачно са
чешћом појавом кише и локланих пљускова. Локално су забиљежене и обилније
падавине.

Високе температуре ваздуха и недостатак
падавина утицали су на убрзано зрење озимих
усјева. Жетва пшенице је у току или је завршена,
а приноси и квалитет зрна се разликују од
подручја до подручја. Кукуруз, сунцокрет, соја,
шећерна репа се налазе у генеративној фази
развоја
и
тешко
подносе
тренутне
агрометеоролошке прилике.
Веома високе температуре ваздуха протеклих
седмица значајно су утицале на повећану
потрошњу воде пољопривредних култура, тако
да су залихе влаге у земљишту на минимуму.
Иначе, јарим културама кукурузу, сунцокрету,
соји, шећерној репи свако слабије снабдјевање
биљака водом може се негативно одразити на
стање, како на квалитет тако и на коначан
принос ових усјева.

Доспјеле падавине крајем радне седмице и у дане
викенда добро су дошле да у некој мјери поправе
залихе влаге, како у површинском, тако и у дубљим
слојевима земљишта.
Високе температуре ваздуха и недостатак падавина,
погодују развоју штеточина. Усљед јако високих
температура ваздуха, очекује се повећање
памукове совице и штетности у наредном периоду.
Најугроженији су усјеви паприке, парадајза и
кукуруза шећерца, који су у различитим фазама
интензивног пораста, цвјетања и плодоношења. У
току је пиљење ларви друге генерације јабукиног,
бресквиног и шљивиног смотавца а у засадима
крушака одвија се интензивно пиљење ларви треће
љетње генерације обичне крушкине буве. У току је
и полагање јаја и пиљење ларви друге генерације
пепељастог грожђаног мољца. Што се тиче биљних
болести овакве временске прилике погодују развоју
и ширењу проузроковача пепелнице винове лозе.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА период:
19.07.-25.07. 2021.
• Према прогнози РХМЗ-а, у понедјељак већи дио дана очекује се претежно до потпуно облачно са
кишом и пљусковима, локало су могуће обилније падавине.

• Крајем дана престанак падавина и постепено разведравање. Током уторка на сјевероистоку могућа је
пролазна киша или локални пљусак углавном у пријеподневним часовима.

• Мањи прилив падавина очекује се у Херцеговини. У наредним данима се предвиђа сунчано и топло
вријеме, без врућина већи дио седмице.

• Јутарња температура ваздуха имаће вриједности од 14 до 17 у планинским, у нижим крајевима од 16 до
21, на југу до 23, максимална дневна температура од 18 до 26 у вишим, у нижим од 22 до 360С. У
већини седмице агрометеоролошке прилике ће одговарати за обављање радова у пољу.

