РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период 09– 15.08.2021. године
• Током претходне седмице било је и даље ведро, сунчано и веома вруће
вријеме.

• Највиша дневна температура ваздуха од 30°С до 36°С, на југу и сјеверу
око 39 до 40°.

• Агрометеоролошки услови у претходном периоду нису погодовали
пољопривредним 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 ни воћним
културама јер доводе до ожеготина на
плодовима.

• Топло и сунчано вријеме

повољно утиче на активност
инсеката. На подручју Српске
региструје се активност треће
генерације
јабукиног
(шљивиног,
бресквиног
)
смотавца.

• Такође, у појединим засадима

јабука региструје се присуство
гриња. Временски услови у
којима се тренутно одвија
производња и који су пред
нама, веома су повољни за
развој ових штеточина.

• Код ратарских култура, у свим значајним регијама где се производи
кромпир, региструје се повећање улова одраслих јединки кромпировог
мољца .У току је развој четврте генерације ове штеточине.

• У погледу биљних болести, на шећерној репи уочено је повећање броја
пјега од проузроковача пјегавости листа шећерне репе. Пјеге су
присутне како на старијем, тако и на младом лишћу.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
период: 16-22.08. 2021.
• Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике
Српске, наредни седмодневни период карактерисаће и даље топло и сухо
вријеме.

• Очекују нас и даље високе температуре ваздуха, иако ће максимална
температура бити који степен нижа, те ће изности до 30 степени Целзијуса.

• Током већег дијела седмодневног периода агрометеоролошке прилике, због
високе температуре и високог УВ индекса неће бити повољне за обављање
радова на отвореном, изузев у раним јутарњим и касним вечерњим часовима.

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

