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Raport meteorologiczny ze stacji w Pieńsku 

 za okres od 25.04. do 01.05.2022. 
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OP1-dobowe opady wody w mm/metr kwadratowy
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U200sr-średnia dobowa wilgotność powietrza
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Temperatura powietrza przy gruncie

T5sr-średnia T5min-minimalna T5max-maksymalna
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Temperatura gleby na głębokości 10 cm
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W badanym okresie  na jeden metr kwadratowy spadło  4,0 litry wody.  Średnia wilgotność 

powietrza wahała się w przedziale 58-92%. Średnia dobowa temperatura powietrza 

kształtowała się w przedziale od  7,2 do 11,5 stopnia C. Średnia temperatura powietrza 

systematycznie wzrasta. Minimalna temperatura powietrza kształtowała się w przedziale od 0,9 

do  3,8 stopnia C. Wartość maksymalnej temperatury powietrza osiągnęła wielkość 19,7 st. C. 

Amplituda powietrza w badanym okresie  wyniosła 18,9 st. C. Średnia temperatura przy 

gruncie kształtowała się w  przedziale 7,9 do 12,1 st. C. Temperatura gruntu, mierzona na 

głębokości 10 cm systematycznie wzrasta. Średnia temperatura gruntu kształtowała się w 

przedziale 8,8 do 11,3st. C. Średnia prędkość wiatru wahała się od 1,1 do 1,7 m/sek.(3,96– 

6,12 km/h.)  

Data publikacji: 19.04.2022.  od 11.04-18.04.2022 

 

Roślina: rzepak ozimy 

Rośliny na plantacjach rzepaku ozimego znajdują się w fazie rozwojowej BBCH 57-64, w 

zależności od stanowiska i terminu siewu.  

W badanym okresie plantacje rzepaku znajdują się w fazie od zamkniętych pąków 

kwiatowych do 40% otwartych kwiatów. Rośliny formują się równomiernie i nie występuje 

zjawisko wypadania roślin. W plantacjach rzepaku stwierdzono  objawy chorobowe kiły 

kapusty. W bieżącym okresie występują jednak w niewielkim nasileniu.  

Pora kwitnienia i średnia temperatura powietrza wskazują na możliwość pojawienia się 

słodyszka rzepakowego. Na plantacjach rzepaku nie stwierdzono jego obecności. Zaleca się 

jednak wystawienie żółtych naczyń w celu monitorowania plantacji. Może pojawić się na 

uprawach i wyrządzić szkody dopóki pąki kwiatowe są zamknięte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Data publikacji: 19.04.2022.  od 11.04. – 18.04.2022 

 

Roślina: jęczmień ozimy 

 

Rośliny znajdują się w fazie BBCH 37-51  U części roślin stwierdzono szczyt kwiatostanu 

wyłaniający się z pochwy. W okresie ocieplenia w czasie oględzin plantacji nie stwierdzono 

uszkodzeń części zielonych roślin. Uprawy są wyrównane a rośliny prawidłowo ukorzenione i 

rozkrzewione.  Istnieją  podejrzenia występowania objawów chorobowych, spowodowanych 

mączniakiem prawdziwym. Sprawcą choroby jest Blumeria graminis – grzyb. Pierwsze objawy 

mączniaka pojawiają się na młodych siewkach. Najbardziej charakterystycznym objawem jest 

biały, kłaczkowaty nalot na liściach. Silnemu porażeniu ulegają najstarsze liście będące w fazie 

strzelania w źdźbło. W warunkach sprzyjających rozwojowi choroby obfite, wojłokowate białe 

lub szarobiałe naloty (często obserwowane czarne kuleczki –chasmotecja struktura 

przetrwalnikowa) występują również na górnych liściach oraz kłosach. Silnie porażone liście 
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żółkną i przedwcześnie obumierają, infekcji ulegają wszystkie nadziemne części rośliny. 

Zalecenia: Należy pamiętać o tym, że w IOR pierwszeństwo maja metody nie chemiczne 

(agrotechniczne, mechaniczne, fizyczne, biologiczne, hodowlane i inne) a gdy te okażą się 

niewystarczające, wówczas uzasadnione będzie zastosowanie ochrony chemicznej.  

 Na plantacjach jęczmienia pojawiają się już silnie rozwinięte chwasty zimujące. Szczególnie 

niebezpieczne, ze względu na intensywny rozwój i konkurencyjność przy pobieraniu 

składników odżywczych, są: przytulia czepna, maki, chabry, rumiany i gwiazdnica pospolita. 

 

 

 

 

 

Data publikacji: 19.04.2022.  od 11.04 – 18.04.2022. 

 

Roślina: pszenica ozima 

Na obserwowanej uprawie rośliny znajdują się w fazie rozwojowej  BBCH 29-33.  

 

Rośliny znajdują się w fazie od końca fazy krzewienia do wzrostu pędu na długość.  Obecne 

warunki klimatyczne, występujące na polach pszenicy, sprzyjają rozwojowi chwastów. Zboża 

są po zabiegach skracania. Szczególnie niebezpieczne są chwasty zimujące w polu: przytulia 

czepna, maki, chabry, rumiany i gwiazdnica pospolita. Rolnicy wykonują zabiegi 

zapobiegające wtórnemu zachwaszczeniu. 

 

 

 

Decyzje o zastosowaniu ochrony chemicznej należy podjąć na podstawie własnego 

monitoringu stanu fitosanitarnego plantacji i doświadczenia. 

 

Od 1 stycznia 2014 r. profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin mają obowiązek 

stosowania zasad integrowanej ochrony roślin. 

 

 Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r.: 

 Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i 

stosowania.  

 Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia 

dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska,  

 Przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące 

celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony 

roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym 

zabiegiem. 

 Środki ochrony roślin stosuje się zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, 

sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym. 

 Zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla 

użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywane przez osoby przeszkolone, 

zgodnie z art. 41 ww. ustawy. 
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 Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do 

prowadzenia dokumentacji  
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