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Преглед стања за период 28.02 – 06.03.2022. године
• Почетак и крај седмодневног перода обиљежило је претежно до потпуно
облачно са падавинама, кише,суњежице и снијега. Мањи снијежни
покривач формирао се понегдје и у нижим предјелима.

• Сриједу, четвртак и петак карактерисало је сунчано уз промјенљиву
облачност и прохладно вријеме.

• Јутарња температура ваздуха имала је вриједности од -12 до -5 у вишим, у
нижим од -5 до 0, на југу до 30С. Максимална дневна температура кретала
се у интервалу од -4 до 2 у вишим крајевима, у нижим подручјима од 4 до
120С.

• Температуре земљишта у зони
корјеновог система се крећу око
просјека, тако да нису испуњени
услови за покретање вегетације.

• Дневне температуре ваздуха које су
изнад просјека за овај зимски
период, за сада не изазвају
покретање физиолошких процеса
код раноцвјетајућих воћних врста,
што би довело до смањења
отпорности на мразеве који су
могући у наредном периоду.

• Повремене падавине које су
забиљежене у протеклој седмици
одржавају
повољну
влажност земљишта, што ће
бити од значаја за почетак
вегетације.

• Тренутне

временске

прилике
омогућавају
обављање
предвиђених пољопривредних
радова за ово доба године на
отвореном.

• Пораст температура ваздуха условио је почетак активности појединих

инсеката штеточина, као што су: симптоми мрежасте пјегавости листа
јечма, сива пјегавост листа пшенице и пепелнице жита.

• У погледу воћарских култура у засадима кајсије, прије отварања

пупољака, потребно је спровести превентивни третман са циљем
смањења инфективног потенцијала патогена проузроковача монилиоза
коштичавог
воћа,
шупљикавости
листа
коштичавог воћа, бактериозних обољења, као и презимљујућих форми
штеточина.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
период: 07-13.03.2022.
• Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике
Српске, први дио седмице обиљежиће претежно до потпуно облачно и
хладно уз слабе падавине кише, сусњежице и снијега. Другу половину
седмице карактерисаће промјенљиво облачно са сунчаним периодима и
углавном суво вријеме, уз благи пораст дневне температуре ваздуха.

• Минимална температура ваздуха од -7 до 2, на југу до 5, у вишим предјелима
од -12 до -50С. Максимална од 2 до 8, на југу до 10, у вишим предјелима од -4
до 20С.

