РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период од 19.07.-25.07.2021. године
Почетак седмодневног периода преовладавало је свјежије и нестабилно са
чећшом појавом кише или локалних пљускова.
Мјестимично су забиљежене обилније падавине. У наставку седмице
преовладавало је сунчано и топло вријеме без врућина.

Високе температуре ваздуха изнад
просјека, већ неколико седмица уз
недостатак падавина, неповољно су
утицале на јаре културе које се
налазе у генеративним фазама
развоја, биљке у овом периоду имају
велике потребе за водом. Жетва
пшенице је завршена, а приноси и
квалитет зрна су неуједначени.
Крајем
прошле
и
почетком
посматране седмице на цијелом
простору Српске забиљежене су
падавине, које су локално биле
обилније. Највише кише пало је на
подручју Модриче, Приједора, Новог
Града, Вишеграда и Рудог, док је
најмање воденог талога измјерено у
Херцеговини.

• Доспјеле падавине добро су дошле свим
културама и у некој мјери ће поправити
залихе влаге, како у површинском, тако и у
дубљим слојевима земљишта, нарочито у
оним подручјима гдје су забиљежене
обилније падавине.

• Ипак,

ове падавине су стигле у
посљедњи час како би се јари усјеви
донекле опоравили и нешто лакше
наставили генеративне фазе развоја.

• Захлађење које је стигло крајем прошле и

почетком текуће седмице праћено обилним
падавинама и високом влажношћу ваздуха
створени су услови за развој појединих
биљних болести (пламењаче и трулежи).

• Од средине седмице преовладавало је
сунчано и топлије вријеме, што је условило
масовнију појаву инсеката штеточина.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА период:
26.07.-01.08. 2021.
• Према прогнози РХМЗ-а, током понедјељка очекује се промјенљиво облачно и топло уз
могућност пролазне киша или локланог пљуска мјестимично. У наставку седмице
преовладаваће сунчано уз промјенљиву облачност, вруће и спарно вријеме.

• Јутарња температура ваздуха имаће вриједности од 13 до 17 у планинским, у нижим
крајевима од 17 до 21, на југу до 24, максимална дневна температура од 25 до 32 у вишим, у
нижим од 29 до 37, на сјеверу и југу до 400С.

• Током седмице агрометеоролошке прилике ће одговарати за обављање радова у пољу. Због
високих температута и појачаног УВ зрачења предвиђене радове треба обављати у раним
јутарњим и касним послијеподневним часовима.

