
 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we 
Wrocławiu 

 
 

 
 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu 
ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław  

centrala: tel. 71 339 80 21 (22), sekretariat: tel. 71 339 86 56, faks 71 339 79 12  
NIP 896-10-00-264, REGON 006011298 

e-mail: sekretariat@dodr.pl, www.dodr.pl 
 

Raport meteorologiczny ze stacji w Pieńsku 

 za okres od 09.05. do 15.05.2022. 
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OP1- dobowe opady deszczu w mm/metr kwadratowy
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U200sr-średnia dobowa wilgotność powietrza
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W badanym okresie nie zanotowano opadów deszczu.  Średnia wilgotność powietrza wahała 

się w przedziale 51-66%. Średnia dobowa temperatura powietrza kształtowała się w przedziale 

od  13,3 do 20,1stopnia C. Średnia temperatura powietrza systematycznie wzrasta. Minimalna 

temperatura powietrza kształtowała się w przedziale od 3,9 do  12,8 stopnia C. Wartość 

maksymalnej temperatury powietrza osiągnęła wielkość 24,4 st. C. Średnia temperatura przy 

gruncie kształtowała się w  przedziale 14,1 do 17,4 st. C. Temperatura gruntu, mierzona na 

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

przedziale 13,6 do 15,5 st. C. Średnia prędkość wiatru wahała się od 0,9 do 4,2 m/sek.(3,24– 

15,12 km/h.)  

 

Analizując warunki pogodowe występujące na polach uprawnych, należy w badanym okresie, 

oraz poprzednich, stwierdzić notoryczny brak opadów. Od początku maja na badanym terenie 

nie padał deszcz. Wilgotność powietrza spada, natomiast wzrasta temperatura powietrza, 

temperatura przy gruncie i temperatura gruntu.  

Warunki pogodowe nie sprzyjają rozwojowi chorób grzybowych i ich presja jest nieduża. 

Niestety te same warunki pogodowe nie sprzyjają rozwojowi roślin, szczególnie zbóż. Po 

bardzo chłodnym kwietniu i suchym maju zboża rosną z 2 – 3 tygodniowym opóźnieniem. 
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Data publikacji: 16.05.2022.  od 09.05-15.05.2022 

 

Roślina: rzepak ozimy 

Rośliny na plantacjach rzepaku ozimego znajdują się w fazie rozwojowej BBCH 64-65. 

W badanym okresie plantacje rzepaku znajdują się w fazie pełnego kwitnienia roślin. Jest to 

okres opadania płatków kwiatowych na niżej położone liście. W tej fazie rozwojowej roślin 

obowiązkowym zabiegiem jest oprysk plantacji przeciwko zarodnikom zgnilizny 

twardzikowej. Zarodniki gromadzą się na płatkach kwiatów i wraz z ich opadaniem 

przedostają się na niżej położone części roślin, doprowadzając do ich zarażenia i rozwoju 

choroby. Mimo braku opadów zarodniki rozwijają się w łanie, wykorzystując do tego wilgoć 

występująca na roślinach, pochodzącą np. z porannej rosy. Zabieg pierwszy został już 

wykonany w większości gospodarstw. Przy tej fazie rozwojowej , dużym zagęszczeniu roślin 

i częstszym następstwie rzepaku po sobie, należy rozpatrzyć drugi termin zastosowania 

fungicydu przeciwko zgniliźnie twardzikowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Data publikacji: 16.05.2022.  od 09.05. – 15.05.2022 

 

Roślina: jęczmień ozimy 

 

Rośliny znajdują się w fazie BBCH 51-53. Kwiatostany zboża wyłaniają się z pochwy 

liściowej.   W okresie ocieplenia w czasie oględzin plantacji nie stwierdzono uszkodzeń części 

zielonych roślin. Uprawy są wyrównane a rośliny prawidłowo ukorzenione i rozkrzewione.  Nie 

ma warunków atmosferycznych do rozwoju chorób grzybowych. 
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Data publikacji: 16.05.2022.  od 09.05 – 15.05.2022. 

 

Roślina: pszenica ozima 

Na obserwowanych uprawach rośliny znajdują się w fazie rozwojowej liścia flagowego  BBCH 

41-47, od  grubienia do otwierania się pochwy liściowej. 

Przy panujących warunkach pogodowych nie ma presji chorób grzybowych.  

W fazie rozwoju liścia flagowego  należy obserwować uprawę pod kątem występowania 

skrzypionki zbożowej. Objawem są złożone jaja na spodniej części liści. Jaja są składane od 

połowy maja przez okres 6-8 tygodni. Larwy niszczą blaszki liściowe , ograniczając 

powierzchnię asymilacyjną roślin. 

 

 

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. 

 Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do 

prowadzenia dokumentacji  

 

 

 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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