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• Ову седмицу обиљежиле су стабилне временске прилике.
• Јутра су била свјежа, а током дана је преовладавало сунчано и топло
вријеме за ово доба године, нарочито током четвртка.

• Током суботе мјестимично је било слабе кише, а у вишим крајевима
сусњежице или слабог снијега.

• У првом дијелу седмице углавном у планинским предјелима
регистрован је појачан вјетра сјеверних смјерова, а на југу умјерена бура.

• Са порастом температуре ваздуха на појединим локалитетима дошло је до активације
појединих имага, као на примјер обичне крушкине буве. Што се тиче биљних
болести сада је право вријеме за заштиту брескве и нектарине од проузроковача
коврџавости листа брескве. Коврџавост листа брескве је најопаснија и економски
најзначајнија болест брескве и нектарине. Осјетљивост на овај патоген показују све
сорте, подједнако угрожава како плод тако и само стабло. Сузбијање овог патогена се
мора обавити превентивно прије кретања вегетације и прије остваривања заразе.

• Минимална

температура
ваздуха
у
планинским
предјелима
имала
је
вриједности од -13 до -10С, у нижим од -4
до 10С, на југу од 1 до 90С, а максимална
дневна температура ваздуха, у планинским
предјелима кретала се од -1 до 110С, у
нижим крајевима од 15 до 240С.

• Овакви

температурни услови нису
негативно утицали на стање озимих усјева,
воћа и винове лозе.

• Повољни

агрометеоролошки
услови
погодовали су радовима у пољу, а у
воћњацима и виноградима обављала се
резидба, ђубрење као и примјена мјера
његе и заштите.

•

• Доспјеле падавине у
досадашњем
дијелу
зиме
значајно
су
побољшале
резерву
влаге у обрадивом
земљишту што ће бити
од великог значаја у
наставку вегетације.

.
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• Према посљедњим прогностичким моделима, у понедјељак топло и
вјетровито уз променљиву облачност.

• Уторак хладније са кишом, у вишим планинским предјелима могућа је
сусњежица или слаб снијег.

• У наредним данима очекује се сунчано уз промјељиву облачност и суво
вријеме, осим суботе када се очекује облачно са кишом или
пљусковима. У јутарњим часовима по котлинама и уз ријечне токове
очекује се магла или сумаглица.

• Минимална температура ваздуха имаће вриједности у планинским
предјелима од -5 до 50С, у нижим од 3 до 80С, на југу око 110С, а
максимална дневна температура ваздуха, у планинским предјелима
износиће од 6 до 100С, у нижим крајевима од 14 до 220С.

