РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период 23 – 29.08.2021. године
• Понедјељак је обиљежило сунчано и веома топло вријеме.
• Од уторка је преовладавало претежно до потпуно облачно и свјеже за
ово доба године са кишом и пљусковима, који су били интензивнији
током сриједе, петка и суботе.

• Највиша

дневна
температура
ваздуха измјерена је у понедјељак
имала је вриједности од 28 у
планинским крајевима, до 400С на
крајњем истоку Српске.

• Од средине седмице температуре су
се кретале у интервалу од 15 до 22 у
вишим, а у нижим крајевима од 16
до 280С.

• Освјежење са падавинама које
је дошло током ове седмице
оптимално ће утицати на све
пољопривредне
културе,
нарочито на фазу дозријевања.

• Неповољни временски услови
из претходног периода, високе
температуре и недостатак влаге
оставиће мање или веће
посљедице на принос и
квалитет рода.

• У претходном периоду топло и суво вријеме повољно је утицало на активност
инсеката. Код јабуке регистрована су положена јаја треће генерације јабукиног
смотавца, а код крушке сви развојни стадијуми обичне крушкине буве. У
засадима винове лозе, уочена су положена јаја пепељастог грожђаног мољца.
Код кукуруза присутни су кукурузни пламенац и памукова совица.

• У погледу биљних болести на већини парцела под кукурузом присутни су
симптоми мјехурасте гари. Дужи период суше доводи до заостајања у порасту
клипа, са појавом кишног периода нагло се активира раст клипа. Ако на клипу
постоје оштећења од града или инсеката штета је већа.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
период: 30.08-05.09.2021.
• Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике
Српске, током седмице очекује се сунчано уз промјенљиву облачност и
угодно топло вријеме. Средином и крајем седмице мјестимично су могући
пљускови праћени грмљавином.

• Јутарња температура ваздуха имаће вриједности од 6 до 11 у вишим, у нижим
од 10 до 16, на југу до 18, док ће максимална дневне имати вриједност од 15
до 22 у вишим крајевима, у нижим подручјима од 21 до 27, на југу
Хрецеговине до 290С.

• Агрометеоролошке

прилике одговараће
пољопривредних радова на отвореном.
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