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• Први дио протекле седмице обиљежило је промјељиво облачно са
кишом и локалним пљусковима праћени грмљавином, мјестимично је
било и временских непогода праћене градом.

• Током сриједе у западним крајевима забиљежене су обилније падавине.
• Од четвртка је преовладавало сунчано, веома топло и спарно вријеме

• Честе падавине, висока влажност ваздуха и влажење листа довели су до
појаве инфекције проузроковачем чађаве пјегавости листа и
краставости плодова јабуке, затим проузроковача пепелнице код јабуке
и винове лозе, а такође код винове лозе и шљиве пламељачу, а код
коштичавог воћа шупљикавост листа и трулеж плодова.

• Код ратарских култура

у периоду цвјетања пшенице, у влажним
условима, може доћи до инфекције класа гљивом која проузрокује
фузариозу класа, a код поврће довело је до појаве различитих врста
пламењаче, пjегавости и трулежи.

• Што се тиче биљних штеточина у току је почетак пиљења ларви прве
генерације јабукиног смотавца,а у засадима крушке пиљење ларви прве
генерације обичне крушкине буве.

Минимална температура ваздуха у
планинским предјелима кретала се од 8
до 13 0С, у нижим од 14 до 19 0С,
максимална дневна температура ваздуха у
планинским предјелима од 17 до 24 0С, у
нижим крајевима између 25 и 330С.

Доспјеле падавине у посљедње вријеме на
највећем делу Српске биле су значајно
веће него што је то уобичајено за ово доба
године.Умјерено топло вријеме и доста
влаге омогућава прољећним усјевима
интензиван пораст. Озима жита су у
фазама завршетка цвјетања и млијечне
зрелости.
Прекомерна
влажност
земљишта и ваздуха и честе падавине не
одговарају
раностасном
воћу
и
повртарским културама, изазивају пуцање
и труљење плодова, поспешују раст и
ширење корова. Тренутне временске
прилике ометају бербу пристиглих
култура, доводе до полијегања ливада и
ометају
косидбу.
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• Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике
Српске, током седмице биће сунчано, веома топло и спарно уз малу до
умјерену облачност.

• Минимална температура ваздуха у планинским предјелима износиће
око 13 0С, у нижим од 17 до 19 0С, на југу до 22 0С, максимална дневна
температура ваздуха од 24 до 28 0С у планинским, у нижим крајевима од
28 до 37 0С.

• Временске прилике током седмице одговараће за извођење радова у
пољу.

