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Raport meteorologiczny ze stacji w Pieńsku, powiat Zgorzelec 

 za okres od 27.06. do 03.07.2022. 
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U200sr-średnia dobowa wilgotność powietrza
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T200sr-średnia dobowa temperatura powietrza
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W badanym okresie spadło 33,8 mm wody na metr kwadratowy ..   Średnia wilgotność 

powietrza wahała się w przedziale 58-90 %. Średnia dobowa temperatura powietrza 

kształtowała się w przedziale od  17,9 do 26 stopni C.  Maksymalna temperatura powietrza 

osiągnęła wielkość 34,6 st. C. Średnia temperatura przy gruncie kształtowała się w  przedziale 

18,9 do 24,2 st. C. Średnia temperatura gruntu, mierzona na głębokości 10 cm  kształtowała 
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się w przedziale 19,6 do 21,2 st. C. Średnia prędkość wiatru w badanym okresie wahała się od 

1,5 do 3,1 m/sek.(5,40– 11,16 km/h.)  

 

 

Data publikacji: 04.07.2022.  od 27.06-03.07.2022 

 

Roślina: rzepak ozimy 

Rośliny na plantacjach rzepaku ozimego znajdują się w fazie rozwojowej BBCH 82-83. 

W badanym okresie rzepak osiągnął fazę w której wszystkie łuszczyny osiągnęły typową 

wielkość. Nasiona w łuszczynie  częściowo przebarwiają się na kolor brązowy i osiągają 

dojrzałość. Nasiona w pełni wypełniają zagłębienia w łuszczynie. 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. Na dojrzewającym 

rzepaku pojawiły się dorosłe osobniki pchełki rzepakowej. Daje to sygnał do jesiennego 

monitoringu i zwalczania tego szkodnika na uprawach rzepaku, założonych w bliskiej okolicy 

obecnej uprawy.  

  

Data publikacji: 04.07.2022.  od 27.06. – 03.07.2022 

 

Roślina: jęczmień ozimy 

 

Rośliny znajdują się w fazie dojrzałości pełnej ziarna. BBCH 89.  Ziarniaki są suche i twarde. 

Można również zauważyć, że ziarno jest przypalone wysokimi temperaturami ostatnich dni i 

bielmo nie jest w pełni wykształcone. Należy przyjąć, że w tej sytuacji zboże powinno być 

zebrane w przeciągu kilku dni. 

 

 

 

 

 

 

 

Data publikacji: 04.07.2022.  od 27.06 – 03.07.2022. 

 

Roślina: pszenica ozima 

Na obserwowanych uprawach rośliny znajdują się w fazie rozwojowej   BBCH 75 -  ziarniaki 

są w pełnej dojrzałości mlecznej. 
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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 żółwinek zbożowy, który niszczy rośliny zarówno w 

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

 

 

 

 

Data publikacji: 04.07.2022                         od 27.06 – 03.07.2022 

 

 

Roślina: kukurydza 

 

Rośliny znajdują się w fazie rozwojowej BBCH 18 – 19. Rośliny są w fazie 8 – 9 liści. 

Należy  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. 

 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 



 

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 
 

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 


