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Strona Główna Informacje Stacje meteo Stacje meteorologiczne 2018-17 Piotrowice

Data publikacji: 25-04-2018 r.

Roślina: zboża

Stan uprawy dla miejscowości Piotrowice :  
Zboża ozime faza 2-4 kolanka. Zboża jare faza krzewienia. W ostatnim   tygodniu wilgotność wynosiła do 93 %, minimalnie 40 %

temperatury minimalne 5,9- 12,1oC, maksymalne 20,6-25,3oC. Pogoda sprzyja wegetacji roślin, mało opadów.

Zagrożenia:  
Mączniak prawdziwy zbóż i traw

Zalecenia:

Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się od początku krzewienia do końca fazy kłoszenia . W sprzyjających
warunkach stosowanie fungicydów można przedłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna, uwzględniając okres karencji stosowanego
środka. 
Orientacyjne progi ekonomicznej szkodliwości dla mączniaka prawdziwego zbóż i traw na pszenicy ozimej:

faza od początków krzewienia do końca krzewienia: 50-70% roślin z pierwszymi objawami choroby,
faza strzelania roślin w źdźbło: 10% źdźbeł z pierwszymi objawami porażenia,
faza kłoszenia roślin: pierwsze objawy choroby na liściu flagowym, podflagowym lub kłosie.

Ograniczyć występowanie choroby można także poprzez:

szybkie wykonanie podorywki i starannej orki, w celu zniszczenia resztek pożniwnych
unikanie zbyt gęstego siewu i przenawożenia azotem
unikanie sąsiedztwa innych plantacji pszenic ozimych i jarych
stosowanie prawidłowego zmianowania
odpowiedni dobór odmian
zaprawianie nasion

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.

 w Zgodnie z ustawą z o środkach ochrony roślin:

Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
Zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywane
przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 ww. ustawy.
Środki ochrony roślin stosuje się zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, sprzętem sprawnym technicznie i
skalibrowanym.
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.
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Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla
środowiska,
Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych
środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

Roślina: rzepak ozimy

Stan uprawy dla miejscowości : Piotrowice Świdnickie 

Rzepak- pełnia kwitnienia. W ostatnim   tygodniu wilgotność wynosiła do 93 %, minimalnie 40 % temperatury minimalne 5,9- 12,1oC,

maksymalne 20,6-25oC. Pogoda sprzyja wegetacji roślin, mało opadów.

Zagrożenia: słodyszek rzepakowy 
Chrząszcze na pola rzepaku przelatują najczęściej w okresie przed kwitnieniem, gdy temperatura powietrza osiągnie wartość
powyżej 15oC. Szkody na plantacjach rzepaku powodują głównie chrząszcze wgryzające się do pąków kwiatowych, wydrążając ich
część, aby dostać się do pyłku kwiatowego. Uszkodzone pąki żółkną, usychają a następnie opadają, pozostają jedynie szypułki
kwiatowe

Zalecenia:   
zabiegi zwalczające po przekroczeniu progu szkodliwości 1-2 chrząszczy na roślinie zwarty kwiatostan, 3-5 chrząszczy luźny
kwiatostan.

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.

 w Zgodnie z ustawą z o środkach ochrony roślin:

Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych
środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.
Zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywane
przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 ww. ustawy.
Środki ochrony roślin stosuje się zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, sprzętem sprawnym technicznie i
skalibrowanym.
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 należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla
środowiska,
Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
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