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Raport meteorologiczny ze stacji w Pieńsku, powiat Zgorzelec 

 za okres od 06.06. do 12.06.2022. 
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OP1-dobowe opady deszczu w mm/metr kwadratowy

0

20

40

60

80

100

2022-06 6 2022-06 7 2022-06 8 2022-06 9 2022-06 10 2022-06 11 2022-06 12

U200sr-średnia dobowa wilgotność powietrza
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W badanym okresie spadło 17,1 mm wody na metr kwadratowy ..   Średnia wilgotność 

powietrza wahała się w przedziale 61-90%. Średnia dobowa temperatura powietrza 

kształtowała się w przedziale od  15,2 do 20,5 stopnia C.  Minimalne temperatury powietrza 

zamknęły się  w przedziale od 9,6 do  14,1 stopnia C. Maksymalna temperatura powietrza 

osiągnęła wielkość 27,6 st. C. Średnia temperatura przy gruncie kształtowała się w  przedziale 
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16,3 do 19,9 st. C. Średnia temperatura gruntu, mierzona na głębokości 10 cm  kształtowała 

się w przedziale 17,4 do 18,7 st. C. Średnia prędkość wiatru w badanym okresie wahała się od 

1,4 do 2,9 m/sek.(5,04– 10,44 km/h.)  

 

 

 

 

 

 

Data publikacji: 13.06.2022.  od 06.06-12.06.2022 

 

Roślina: rzepak ozimy 

Rośliny na plantacjach rzepaku ozimego znajdują się w fazie rozwojowej BBCH 73-74. 

W badanym okresie rzepak osiągnął fazę w której 30-40% łuszczyn osiągnęło typową 

wielkość. .. 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. Na wielu obszarach stwierdzono 

żerowanie larw chowaczy. Ich obecność można stwierdzić na przekroju łodyg. Powodem ich 

występowania jest nieprawidłowe wykonanie lub brak chemicznego zwalczania dorosłych 

osobników w okresie wczesnowiosennym. Żerowanie larw chowacza doprowadza do 

osłabienia wzrostu roślin lub ich całkowitego zamierania. Przy intensywnym żerowaniu 

szkodnika może dojść do strat w plonowaniu, dochodzących nawet do 50% lub całkowitego 

zniszczenia uprawy. 

  

Data publikacji: 13.06.2022.  od 06.06. – 12.06.2022 

 

Roślina: jęczmień ozimy 

 

Rośliny znajdują się w fazie dojrzałości wodnej ziarna. BBCH 71.  W okresie ocieplenia w 

czasie oględzin plantacji nie stwierdzono uszkodzeń części zielonych roślin. Uprawy są 

wyrównane a rośliny prawidłowo ukorzenione i rozkrzewione. Warunki atmosferyczne 

sprzyjają rozwojowi chorób grzybowych. Szczególne narażone są kłosy zbóż. Plantacje należy 

monitorować pod względem objawów fuzariozy i septoriozy kłosów. Rozwojowi grzybów 

sprzyja temperatura powietrza w zakresie 15- 25 stopni C i wilgotność względna powyżej 85%, 

utrzymująca się powyżej 24 godzin. Z owadów w tym czasie mogą być nadal groźne larwy 

skrzypionki i postać dorosła żółwika zbożowego. Ten ostatni niszczy rośliny wysysając z niej 

soki. Objawy chorobowe są zbliżone do objawów niedoboru wody w glebie ( zasychanie i 

skręcanie roślin) przez co łatwo można go przeoczyć.  
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Data publikacji: 13.06.2022.  od 06.06 – 12.06.2022. 

 

Roślina: pszenica ozima 

Na obserwowanych uprawach rośliny znajdują się w fazie rozwojowej   BBCH 61 -  początku 

kwitnienia. 

Przy panujących warunkach pogodowych istnieje presja chorób grzybowych. Plantacje należy 

monitorować pod względem objawów fuzariozy i septoriozy kłosów. Rozwojowi grzybów 

sprzyja temperatura powietrza w zakresie 15- 25 stopni C i wilgotność względna powyżej 85%, 

utrzymująca się powyżej 24 godzin. 

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. W tym czasie 

na uprawach może pojawić się również żółwik zbożowy, który niszczy rośliny zarówno w 

formie dorosłej jak i larwalnej, wysysając soki z części zielonych rośliny.  

 

 

 

 

Data publikacji: 13.06.2022                         od 06.06 – 12.06.2022 

 

 

Roślina: kukurydza 

 

Rośliny znajdują się w fazie rozwojowej BBCH 15 – 17. Rośliny są w fazie 5 – 7 liści. 

W tym okresie, szczególnie przy obecnie panujących warunkach pogodowych, na roślinach 

pojawiają się choroby grzybowe liści . Najczęściej występuje żółta plamistość i rdza 

kukurydzy. Szkodliwość chorób polega na ograniczeniu procesów fotosyntezy, co powoduje 

osłabienie młodych roślin, ich słaby rozwój. Skutkiem tego w końcowym efekcie zbiory suchej 

masy są niższe a jakość ziarna gorsza.   Należy też 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,  
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 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  
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