РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период 18 – 24.07.2022. године
• Током претходног седмодневног периода било је сунчано, веома топло и
спарно вријеме, нарочито у другом дијелу седмице.

• Било је јако вруће са максималном дневном температуром око 40
степени.

• У недјељу поподне понегдје је било локалних пљускова.

• Прољећним

пољопривредним
културама (кукурузу, сунцокрету, соји и
шећерној репи) које су у генеративним
фазама развоја не пријају тренутни
агрометеоролошки услови.
• Високе температуре ваздуха и недостатак
падавина и влаге у земљишту у
наредном периоду могу отежати развој
јарих усјева, што се може негативно
одразити на квалитет плода и коначан
принос.
На
повољнијим
и
квалитетнијим типовима земљишта, као
и на парцелама гдје је примјењена пуна
агротехника, усјеви су у бољем стању и
лакше подносе сушу и високе
температуре.
• Жетва озиме пшенице на највећем
дијелу површина је завршена.

• Топло

и суво вријеме
условљава низак ризик од
проузроковача
биљних
болести, док је при оваквим
временским
условима
повећана
бројност
и
активност инсеката.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
период: 25-31.07.2022.
• Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике
Српске и током овог седмодневног периода наставља се сунчано и јако
вруће вријеме.

• Средином седмице постојаће могућност за појаву локалних пљускова
праћени грмљавином, мјестимично су могуће и временске непогоде. У другој
половини седмодневног периода доћи ће до мањег пада температуре за 3 до
50С.

• Минимална температура ваздуха имаће вриједности у вишим

предјелима од 12 до 15 степени, док ће у нижим се кретати од 18 до 25
степени. Максимална дневна температура у вишим предјелима износиће
од 23 до 29, док се у нижим предјелима очекује од 30 до 38 степени.
Сушни период се и даље наставља, а у скоријем периоду се не виде
значајније падавине.

• Апелујемо на пољопривредне произвођаче да је приликом обављања

радова на отвореном потребна заштита од јаког УВ зрачења и да
актуелне пољопривредне радове обављају у раним јутарњим и касним
послијеподневним часовима.

