РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период 07 – 13.02.2022. године
• Почетак седмице карактерисало је претежно до потпуно облачно са
кишом, сусњежицом и снијегом. Сриједу, четвртак и петак обиљежило је
сунчано и топло са температурама изнад просјека за ово доба године.

• Током викенда преовладавало уз промјенљиву облачност и хладније са
мјестимично слабим и повременим падавинама.

• Јутарња температура ваздуха имала је вриједности од -9 до -3 у вишим, у
нижим од -3 до 50С. Максимална дневна температура кретала се у
интервалу од -4 до 11 у вишим крајевима, у нижим подручјима од 8 до
180С.

• Температурни

услови
током
протеклих седам дана одговарали су
мировању
свих
презимљујућих
биљака.
• У
досадашњем
дијела
зиме
температуре земљишта су биле
углавном оптималне, тако да је стање
виталних органа озимих култура
задовољавајуће.
• Почетак фебруара је вријеме када је
потребно да се крене са припремом за
обављање прихране озимих култура
азотним ђубривима. Прво је потребно
да се прегледа стање усјева, као и
анализа земљишта како би се
утврдило колико храњива треба дати
озимим културама.

• Почетком седмице регистоване су
слабе повремене падавине кише, на
планинама сусњежице и снијега.

• Повољни

временски услови у
наредном периоду биће погодни за
обављање радова на заштити у
воћњацима
и
виноградима.
Отапање снијежног покривача и
нешто веће количине падавина
током јесењег и досадашњег
зимског периода утицале су на
скоро
веома
добре
резерве
земљишне влаге који ће бити од
великог значаја у предстојећем
наставку вегетације.

• У усјевима озиме пшенице уочено је присуство симптома сиве
пјегавости листа пшенице и пепелнице, а на усјевима озимог јечма
регистровано
присуство
симптома
мрежасте
пјегавости листа јечма.

• Прегледом усјева озимих жита регистровано је присуство активних
рупа од глодара.

• Поред болести у стрним житима су присутне и активне рупе од глодара:
пољског миша и пољске волухарице.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
период: 14-20.02.2022.
• Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике
Српске, понедјељак, уторак и сриједу обиљежиће промјенљиво облачно уз
могућност за мјестимично слабе и повремене падавине. Од четвртка до
недјеље очекује се сунчаније уз пораст температуре ваздуха.

• Јутарња температура ваздуха имаће вриједности од -4 до 3 у вишим, у нижим
од -1 до 7 , на југу до 110С.

• Максимална дневна температура биће у интервалу од 3 до 11 у вишим
крајевима, у нижим подручјима од 7 до 170С.

