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Raport meteorologiczny ze stacji w Pieńsku, powiat Zgorzelec 

 za okres od 23.05.2022  do 29.05.2022. 
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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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Temperatura przy gruncie

T5sr-średnia T5min-minimalna T5max-maksymalna

0

1

2

3

4

5

2022-05 23 2022-05 24 2022-05 25 2022-05 26 2022-05 27 2022-05 28 2022-05 29

Vwsr-średnia dobowa prędkość wiatru m/sek
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W badanym okresie spadło 17,9 mm wody na metr kwadratowy ..   Średnia wilgotność 

powietrza wahała się w przedziale 66-80%. Średnia dobowa temperatura powietrza 

kształtowała się w przedziale od  10,2 do 17,1 stopnia C.  Minimalna temperatura powietrza 

kształtowała się w przedziale od 2,6 do  13,7 stopnia C. Wartość maksymalnej temperatury 

powietrza osiągnęła wielkość 21,0 st. C. Średnia temperatura przy gruncie kształtowała się w  

przedziale 13,0 do 16,7 st. C. Temperatura gruntu, mierzona na głębokości 10 cm  kształtowała 

się w przedziale 14,2 do 16,1st. C. Średnia prędkość wiatru w badanym okresie wahała się od 

1,9 do 4,2 m/sek.(6,8– 15,1 km/h.)  

 

W badanym okresie spadło mniej deszczu niż w okresie poprzednim.  Mimo opadów stwierdza 

się wysoki deficyt wody w polach. Na uprawach jęczmienia, w miejscach o dużym nachyleniu 

stwierdzono pierwsze objawy zasychania roślin. W łanie zboża występują miejsca z żółtymi 

odcieniami. Wilgotność powietrza wzrosła w okresach opadów deszczu . Ochłodziło się . 

Temperatura powietrza, przy gruncie i gruntu spadły o kilka stopni.  

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

 

 

 

 

 

 

 

Data publikacji: 30.05.2022.  od 23.05-29.05.2022 

 

Roślina: rzepak ozimy 

Rośliny na plantacjach rzepaku ozimego znajdują się w fazie rozwojowej BBCH 67-69. 

W badanym okresie plantacje rzepaku znajdują się w końcowej fazie  kwitnienia . Rośliny 

kwitną na wierzchołkach  a na niższych partiach roślin wykształcają się łuszczyny. W tej fazie 

rozwojowej należy zwracać uwagę na objawy chorobowe powodowane czernią krzyżowych i 

zgnilizną twardzikową. Czerń krzyżowych objawia się ciemnymi czarnymi plamkami na 

łuszczynach a zgnilizna występuje wewnątrz łodygi. Szczególnie narażone są na te choroby 

rośliny na plantacjach na których nie stosowano ochrony chemicznej w czasie opadania 

płatków kwiatowych. 

  

Data publikacji: 30.05.2022.  od 23.05. – 29.05.2022 

 

Roślina: jęczmień ozimy 

 

Rośliny znajdują się w fazie BBCH 59-61. Kłosy zbóż są całkowicie widoczne. Rośliny 

wchodzą w fazę kwitnienia.   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 sprzyjających rozwojowi chorób 

grzybowych.  
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Data publikacji: 30.05.2022.  od 23.05 – 29.05.2022. 

 

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. 

 

Data publikacji: 30.05.2022                         od 23.05 – 29.05.2022 

 

 

Roślina: kukurydza 

 

Rośliny znajdują się w fazie rozwojowej BBCH 12 – 13. Rośliny są w fazie 2 – 3 liści. 

Przy obecnych warunkach pogodowych nie ma presji na choroby grzybowe. Niestety uprawa 

kukurydzy występuje po sobie. Resztki pożniwne zostały zachowane aż do momentu 

wiosennego siewu. Należy więc obserwować uprawę pod kątem omacnicy prosowianki. Aby 

stwierdzić na chwilę obecną występowanie zagrożenia szkodnikiem, należy w glebie i 

ubiegłorocznych resztkach pożniwnych  szukać larw owada.   

 

 

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. 
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 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  
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celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony 
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