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Raport meteorologiczny ze stacji Piotrowice Świdnickie- powiat Świdnica za okres ; 

 

od 25.04.2022r do 01.05.2022 rok 

 

. W ciągu ostatniego tygodnia małe opady deszczu, na stacji  1,8 mm.  Wilgotność wynosiła 

od 47 do 98 %, temperatury minimalna 2,3 stopnia C, maksymalna 19,6 stopni C. Wiatr do 

6,3 m/s,  zimny. Dzień  jest  już dłuższy temperatury zmienne. Warunki sprzyjają wegetacji. 
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Stan uprawy dla miejscowości : Piotrowice Świdnickie 

  Zboża 

 

 

Zboża ozime w fazie stadium 1-2 kolanka w wie4kszosci rośliny silnie rozkrzewione, dość 

gęste, wymagaja obserwacji. 

 

Najważniejsze zwalczanie chorób podstawy źdźbła i mączniaka. Łamliwość źdźbła zbóż, 

której sprawcą jest grzyb Oculimacula yallundae, stanowi zagrożenie dla ozimin szczególnie 

w warunkach łagodnej zimy i chłodnej, mokrej wiosny.  Bardziej charakterystyczne objawy 

mogą pojawić się w fazie strzelania w źdźbło, a nawet dopiero w fazie kłoszenia. Wcześniej 

przebieg choroby podstawy źdźbła może mieć charakter utajony. 

Pierwsze objawy choroby na zbożach ozimych można obserwować już jesienią. Mączniak 

prawdziwy zbóż i traw inkubuje w temperaturze 15 st. C ok. 5 dni po czym w zależności od 

przebiegu temperatury w okresie od 3 do 7 dni po infekcji pojawiają się na roślinach 

pierwsze objawy choroby. Szybki rozwój choroby następuje jednak w okresie 

późnowiosennym i letnim. 

Na liściach, pochwach liściowych, źdźbłach, przeważnie po wykłoszeniu, a niekiedy nawet 

na kłosach, występuje początkowo biały lub szarobiały nalot złożony z grzybni i 

zarodników konidialnych grzyba. 

W okresie późniejszym nalot ten staje się wojłokowaty, grubieje i przybiera barwę 

brunatnoszarą z licznymi czarnymi punktami (drobne kuleczki), będącymi owocnikami 

grzyba. Silnie porażone liście przedwcześnie zasychają, mogą też zamierać całe rośliny. 
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Całkowita ochrona fungicydowa zabiegu T1 powinna obejmować nie tylko zwalczanie 

chorób podstawy źdźbła, ale pełny zakres chorób. Dotyczy to zarówno podstawy źdźbła, jak 

i chorób liści.  

Przy gęstych łanach należy również zwrócić uwagę na zabezpieczenie roślin przed 

wyleganiem. 

 

Zboża jare w fazie kilku liści do krzewienia. W tej chwili ważne zwalczanie chwastów. 

 

 

Rzepak ozimy.  

Początek kwitnienia, małe nasilenie szkodników. W tej chwili nie wykonujemy zabiegów, 

ochrona zapylaczy. Obserwacja łanu. 

 

 

Buraki cukrowe 

Zakończono siewy, buraki w fazie wschodów, liścienie. W tej chwili zalecenia zwalczania 

chwastów, obserwacja szkodników , pchełki, mszyce. 

 

 

 

 

 

 

Decyzje o zastosowaniu ochrony chemicznej należy podjąć na podstawie własnego 

monitoringu stanu fitosanitarnego plantacji i doświadczenia. 

 
 

 

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.  

➢ 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 

dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata. 
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