РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период од 26.07.-01.08.2021. године
Почетак седмодневног периода обиљежило је промјенљиво облачно и топло са
повременом кишом и локалним пљусковима. У наставку седмице било је сунчано, вруће и
спарно вријеме.

Јутарња температура ваздуха имале су вриједности од 16 у планинскимод до 24, на југу,
максимална дневна температура од 32 у вишим до 39 у нижим крајевима, локално и до
400С.

Свјежије и влажније вријеме
крајем прошле и почетком
посматране
седмице
погодовало је свим актуелним
пољопривредним културама.

Посљедње падавине, које су мјестимично биле и
обилније поправиле су влажност обрадивог
земљишта и у дубљим слојевима, тако да ће
јаре, а и друге културе имати повољније услове
за даљи развој.
Поред климатских услова на стање усјева утичу
и тип и квалитет земљишта, плодоред, избор
сорте или хибрида, као и примијењене
агротехничке мјере.
На квалитетнијим и плодинијм земљиштима,
може се очекивати бољи и квалитетнији род, док
се на плићим, пјесковитим земљиштима и тамо
гдје није примијењена коплетна агротехника
принос и квалитет рода ће вјероватно
подбацити.
Топло и суво вријеме погодовало је за развој
биљних штеточина код воћа: положена јаја
треће генерације јабукиног смотавца, пиљење
ларви треће генерације бресквиног
смотавца, сви стадијуми обичне крушкине буве.
Код ратарских култура региструју се легла
кукурузног пламенца.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА период:
02.08.-.08.08. 2021.
• Према прогнози РХМЗ-а, током понедјељка и четвртка мјестимично се очекује пролазна
киша или локални пљусак, у остатку седмице предвиђа се сунчано, веома топло и спарно
вријеме, нарочито на југу Херцеговине и у дане викенда.

• Температуре ваздуха ниже за пар степени у односу на претходну седмицу. Јутарња
температура ваздуха имаће вриједности од 11 до 18 у планинским, у нижим крајевима од 17
до 23, максимална дневна температура од 27 до 32 у вишим, у нижим од 31 до 35, на сјеверу
и југу до 370С.

• 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.

