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• Током протеклих седам дана, временске прилике у овом периоду, су
биле окарактерисане правим љетњим временом и у већини предјела
преовлађујуће сувим.

• Прва два дана су донијела и велике врућине, а било је и доста спарно.
Температура је била између 30 и 35°C.

• Регистрована су положена јаја и почетак пиљења ларви друге
генерације јабукиног смотавца.

• Такође, утврђено је присуство јаја и пиљење ларви друге генерације
шљивиног/бресквиног смотавца. У току је развој треће љетње
генерације обичне крушкине буве и присуство свих развојних
стадијума. Код ратарских култура на парцелама меркантилног кукуруза
утврђено је присуство јајних легала кукурузног пламенца,а на усјевима
соје, на више локалитета, регистровано је присуство гриња на наличју
листова.

• У погледу биљних болести временски услови су погодни за даље
ширење проузроковача пламењаче и пепелнице винове лозе. Такође,
винова лозе се налази у фенофази када је осјетљива на инфекције од
гљиве проузроковача сиве трулежи грожђа.

Било је мјеста на сјеверу и са
тропском ноћи, кад се температура
није спуштала испод 20 °C, а на југу
цијели период се биљеже тропске
ноћи.
Након тога трећег је дошло до
притицања нешто свјежијег ваздуха
са сјевера, што је само мало и
накрајтко прекинуло топлотни талас,
али су температуре остале око и мало
изнад 30 °C. На југоистоку и југу
остало је вруће.

Било је и локалних пљускова на истоку и
сјеверу уз мању количину кише, тако да за
прва три дана мјесеца јула можемо рећи да
су
били
суви.

Послије досадашњих падавина залиха
влаге у свим производним подручјима је
добра
што
ће
бити од значаја за развој прољећних усјева
у наредном периоду.
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• Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике
Српске, западном Балкану ће се приближавати висинска долина уз
притицање свјежијег ваздуха.

• Она ће и наредна три дана утицати на временске прилике у нашим
крајевима.

• Дакле у понедјељак и уторак, ће бити с мјестимичним падавинама , биће
на почетку периода и локалних непогода праћених градом, те падом
температуре за око и више од 10 степени целзијуса.

• Промјењљив карактер времена ће се задржати и у сриједу и четвртак,
али уз ријеђу кишу, у виду пролазних пљускова.

• Према средини седмице доћи ће до пада минималних температура па ће
у већини предјела бити од 10 до 15 °C, на југу до 18 °C, а у планинам од
5 до 8 °C. Дневне температуре ваздуха ће бити у интервалу од 20 до 25
°C.

• Агрометеоролошки услови за извођење пољопривредних радова ће
бити углавном повољни, уз могућност прекида услијед појаве кише.

