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АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период 04 – 10.07.2022. године
• Током већег дијела протеклог седмодневног периода преовладавало је
сунчано, топло и спарно вријеме, нарочито у првој половини седмице. У
четртка у вечерњим и ноћним часовима дошло је до погорашања
времена са кишом и пљусковима, која је у петак у свим крајевима
условила јаче захлађење.

• Топло вријеме омогућавало је брже
зрење озимих усјева, па се тако жетва
јечма приводи крају, док је жетва
пшенице у току.

• Током првог дијела седмице
само су понегде забиљежене
локалне,
пљусковите
падавине,
праћене
временским непогодама.

• Захваљујући

падавинама,
које су регистроване у ноћи
четвртак на петак и током
петка, стање влажности
земљишта
се
донекле
поправило.

• За јаре културе, које се налазе на прелазу из вегетативне у генеративну
фазу развоја, наступа период када ови усјеви имају повећану потрошњу
и потребе за водом и не пријају им овако високе температуре. Свако
слабије снабдијевање биљака водом у наредном периоду може се
негативно одразити на стање, а и на коначан принос ових усјева.

• Сунчано и толо вријеме погодује интензивној појави инсектима. Код
крушке се одвија пиљење ларви треће генерације крушкине буве. У току
је појава друге генерације јабукиног смотавца и полагање јаја и пиљење
ларви друге генерације бресквиног и шљивиног смотавца.

• У погледу биљних болести код ратарских култура овакви временски
услови погодују за развој пјегавости лишћа репе па се у наредном
периоду може очекивати повећање броја биљака са симптомима.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
период: 11-17.07.2022.
• Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске у

•
•
•
•

првом дијела седмицe очекује се сунчано и угодно топло, а у другој половини
седмодневног периода преовладаваће веома топло и спарно вријеме.
Крајем седмице мјестимично је могућа појава локалних пљускова праћени
грмљавином.
Минимална температура ваздуха у нижим предјелима од 13 до 21, у вишим од 7 до
160С. Максимална температура ваздуха у нижим предјелима од 24 до 35, на југу до
37, у вишим од 21 до 290С.
Приликом обављања радова на отвореном потребна је заштита од јаког УВ зрачења.
Избјегавати радове на отвореном по највећој врућини. И даље, с обзиром на
временске прилике, апелујемо на пољопривредне произвођаче да гдје год је то
могуће,у раним јутарњим и касним вечерњим сатима врше наводњавање парцела.

