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• Током првог дијела понедјељка било је мало до умјерено облачно са
сунчаним периодима, да би у другом дијелу дана дошло је до
наоблачења и наглог пада температуре ваздуха, што је условило кишу у
нижим сусњежицу или слаб снијег у вишим планинским предјелима.

• Уторак и сриједу је карактерисало је хладније и нестабилно са кишом у
низинама, сусњежицом и слабим снијегом у вишим планинским
предјелима.

•

Од четвртка је дошло до стабилизације времена, тако да је до краја седмице преовладавало сунчано уз
постепени пораст температуре ваздуха, а у дане викенда било сунчано и угодно топло вријеме.

•

У другој половини седмице временске прилике су погодовале за извођење актуелних пољопривредних
радова у пољу, а у воћњацима и виноградима могла је да се обавља резидба, ђубрење као и примјена мјера
његе и заштите.

•

Топлије вријеме повољно утиче на активност инсеката штеточина, као што су имага и јаја обичне
крушкине буве, затим имага репине пипе. Код воћарских култура које су у фази бубрења и пуцања
пупољака потребно је обавити третман препаратима на бази бакра у циљу дезинфекције стабала и
смањења инфекционог потенцијала проузроковача бактериозне пламењаче јабучастог воћа, монилиоза
коштичавог воћа, шупљикавости листа коштичавог воћа, пјегавости листа вишње и трешње.

Минимална температура ваздуха у
планинским предјелима износила је од -2
до 4, у нижим од 3 до 7, на југу око 10, а
максимална дневна температура ваздуха, у
планинским предјелима од 3 до 15, у
нижим крајевима од 7 до 230С.

Доспјеле падавине у првој
половини седмице и у
досадашњем дијелу зиме
значајно су побољшале
залихе резерву влаге у
обрадивом слоју земљишту
које су за сада оптималне,
што ће бити од великог
значаја
у
наставку
вегетациционог перода.
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• Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике
Српске, у понедјељак у пријеподневним часовима предвиђа се топлије
уз малу до умјерену облачност, у другој половини дана на југозападу и
истоку Српске уз јачи развој облачности постојаће услови за краћи
пљусак праћен грмљавином и пад температуре ваздуха.

• Уторак ће обиљежити облачно и хладније са кишом у нижим, а у
вишим планинским предјелима очекује се појава сусњежице или
снијега.

• Сусњежица или слаб снијег могући су мјестимично и у нижим предјелима, у
другом дијелу дана престанак падавина и дјелимично разведравање. У
наредним данима углавном ће преовладавати промјељиво облачно уз
могућност за појаву слабе и повремене кише мјестимично и постепени
пораст дневне температуре ваздуха.

• Минимална температура ваздуха у планинским предјелима износиће од -4 до
2, у нижим од -1 до 7, на југу од 4 до 11, а максимална дневна температура
ваздуха, у планинским предјелима кретаће се од 1 до 15, у нижим крајевима од
8 до 210С.

• Максимална температура ваздуха за ову седмицу, очекује се у понедјељак у
пријеподневним часовима.

• Средином седмице и у нижим предјелима могућа је појава слабог мраза, тако
да је потребно заштитити све пољопривредне културе тамо гдје је то могуће.

