РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период 02– 08.08.2021. године
• Почетак седмице карактерисало је топло и сунчано вријеме уз нешто
нижу температуру ваздуха, а понегдје локално је падала киша. Уторак и
сриједу је било топло вријеме са високим температурама ваздуха.

• У четвртак је забиљежено јако невријеме са кишом и снажним ударима
вјетра, које је највише захватило Бања Луку.

• У дане викенда дошло је до пораста дневне температуре ваздуха гдје су
вриједности у недјељу износиле око 35 степени Целзијуса, на југу и до 38
степени.

• Агрометеоролошки

услови
у
периоду
нису
пољопривредним

претходном
погодовали
културама.
• Изузетно топло и суво вријеме у
дужем временском интервалу не
погодује
пољопривредним
културама и усјевима, температуре
преко
35°С
прекидају
физиолошке процесе у биљкама и
изазивају топлотни стрес, то су
временске прилике када се биљка
бори против увенућа.
• Такође, високе температуре уз
високу инсолацију не пријају
воћним културама јер доводе до
ожеготина на плодовима.

• Топло

и
сунчано
вријеме
повољно је утицало на активност
инсеката. Отпочело је полагање
јаја треће генерације јабукиног
(бресквиног
и
шљивиног)
смотавца а пиљење ларви се
очекује наредних дана.

• У појединим засадима јабука се
региструје и присуство обичног
паучинара и црвеног воћног
паука. У току је и полагање јаја и
почетак пиљење ларви четврте
љетње генерације крушкине буве

• У засадима винове лозе региструје се присуство неколико штеточина
које могу да угрозе род и квалитет грожђа, а то је браон мрамораста
стјеница, азијска воћна мушица и пепељасти грожђани мољац.

• Код ратарских култура високе температуре ваздуха утицале су на
масован лет имага кукурузног пламенца, интезивно полагање јаја и
пиљење ларви.

• Започела је активност друге генерације ове штеточине. Најугроженији
су усјеви сјеменског кукуруза, кукуруза шећерца и паприке.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
период: 09-15.08. 2021.
• Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике
Српске, наредне седмице очекује нас и даље ведро, сунчано и веома
топло вријеме.

• Минимална јутарња температура ваздуха од 16°С до 20°С, на југу до 22°С.
Највиша дневна температура ваздуха од 29°С до 35°С, на југу до 38°С.

• Агрометеоролошки услови у већем дијелу седмице неће одговарати за
извођење актуелних радова у пољу.

• Због веома високих температура повећана је потрошња воде и за
квалитетан и добар принос усјева потребне су нове падавине.

• 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.

