РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период 14 – 20.03.2022. године
• Током веће дијела седмице преовладавало је сунчано уз малу до умјерену
облачност, само је у сриједу мјестимично у источним предјелима
забиљежена веома слаба киша.

• У већини дана јутра су била хладна са умјереним до јаким мразом.
• Јутарња температура ваздуха имала је вриједности од -10 до 2 у вишим, у
нижим од -6 до 90С. Максимална дневна температура кретала се у
интервалу од 4 до 8 у вишим крајевима, у нижим подручјима од 15 до
200С.

• Појава јутарњих мразева за сада
још спречава нагло кретање
физиолошких
процесе
код
озимица и раноцветајућег воћа.

• Агрометеоролошки услови током
протеклог периода били су
повољни за прихрану озимих
усјева, резидбу, ђубрење, зимско
прскање и заштиту у воћњацима и
виноградима,
као
и
друге
припремне радове за прољећну
сјетву и садњу.

• Падавина у овом седмодневном

периоду
било
је
само
мјестимично у врло малим
количинама и оне могу да
послуже за растапање датих
минералних ђубрива.

• Падавине које су забиљежене у

претходном
периоду
и
захваљујући топљењу снијежног
покривача, одржавају повољну
влажност земљишта, што ће
бити од значаја за припрему и
рану прољећну сјетву као и за
почетак вегетације.

• Током посматране седмице забиљежено је присуство биљних болести
као што су: симптоми мрежасте пјегавости листа јечма, сива пјегавост
листа пшенице и пепелнице жита.

• У засадима воћа уочено је присуство активних рупа од глодара. Пољски
глодари могу нанијети штете у стрништима, луцериштима и
воћњацима.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
период: 21-27.03.2022.
• Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске,
током овог седмодневног периода очекује се сунчано уз малу до умјерену облачност
и топлије вријеме. Минимална температура ваздуха од -5 до 6, у вишим предјелима
од -10 до 00С.

• Максимална дневна температура ваздуха кретаће се од 10 до 20, у вишим предјелима
од 4 до 140С.

• Током понедјељка и уторка у ноћним и јутарњим часовима очекује се појава мраза у
нижим предјелима, који може причинити оштећења на брескви, кајсији и раним
сортама шљиве. Колика ће оштећења бити зависи од временског периода у ком се
мраз јавио, интензитета и трајања мраза, али и саме врсте и сорти воћа.

