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АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период 20 – 26.06.2022. године
• Током претходног седмодневног периода преовладавало је веома топло
вријеме поготово почетком седмице.

• Средином седмице температура ваздуха је имала нешто ниже
вриједности, те се максимална дневна температура кретала око 300С, уз
повремене локалне краткотрајне пљускове. Само понегдје је било и
локалних непогода.

• Петак и дане викенда било је поново сунчано и топло вријеме.
• Минимална температура ваздуха имала је вриједности од 8 до 140С у
вишим предјелима, у нижим крајевима од 12 до 220С, а максимална
дневна од 23 до 300С у вишим, у нижим предјелима од 28 до 370С.

• Иако су тренутно високе температуре
ваздуха, усјеви су у добром стању.
Стрна жита су у фази зрења, а
почела је и жетва јечма у Семберији
и Посавини.

• Кукуруз је такође у доброј кондицији
у фази интензивног пораста, те у
наредним сушним данима који су
пред нама кључно је да се врши
наводњавање за остваривање доброг
приноса.

• Током протеклих седам дана уочена је активност инсеката. У усјевима
пшенице, уочено је присуство ларви пшеничног трипса а у усјевима
кукуруза присуство цикаде, која је вектор фитоплазме која изазива
болест црвенила кукуруза.

• Прегледом усјева кромпира уочено је присуство јајних легала и ларви
кромпирове златице. У погледу воћарских култура тренутни услови у
производњи, праћени високим температурама, погодују развоју гриња
на јабучастом воћу. У току је и пиљење ларви прве генерације јабукиног
и бресквиног смотавца и друге генерације шљивиног смотавца.

• У усјевима пшенице и јечма, регистровано је присуство симптома
фузариозе. У усјевима кромпира владали су повољни услови за развој
пламењаче кромпира и црне пјегавости кромпира.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
период: 27.06-03.07.2022.
• Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике
Српске, током наредног седмодневног периода очекује нас веома топло и
сунчано вријеме. Биће јако вруће са максималном дневном температуром од
33 до 38, а понегдје са температуром и око 40 степени.

• Наредне седмице очекује нас и доста тропских ноћи са минималном
температуром ваздуха током ноћи око и изнад 20 степени.

• Апелујемо на пољопривредне произвођаче да гдје год је то могуће, да у
наредном сушном периоду, обавезно проводе наводњавање својих парцела,
уз рационалну потрошњу воде.

