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Raport Meteorologiczny ze stacji; Piotrowice Świdnickie, powiat świdnicki 

 

Od 09.05.2022r do 15.05.2022 rok 

 

. W ciągu ostatniego tygodnia małe opady deszczu, na stacji  2 mm.  Wilgotność wynosiła od 

41 do 97 %, temperatury minimalna 3,9 stopnia C, maksymalna 28,2 stopni C. Wiatr do 9,4 

m/s. Na glebach lekkich widoczne objawy niedoboru wilgoci. 
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Stan uprawy dla miejscowości : Piotrowice Świdnickie 

  Zboża 

 

 

Zboża ozime w fazie stadium w fazie liść flagowy do kłoszenia- jęczmień ozimy, wczesne 

pszenice ozime. Rośliny silnie rozkrzewione, dość gęste, wymagaja obserwacji. Przy gęstych 

łanach wieksze zagrożenie chorobami grzybowymi. 

 

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. 

 

 

Należy tez zwrócić uwagę na inne choroby zwłaszcza rdze, septoriozy lisci, plamistość 

brunatna i siatkową.  

W tej chwili jest termin wykonywania zabiegu T2, zwalczającego i zapobiegającego tym 

chorobom. 

 

 

Przy gęstych łanach należy również zwrócić uwagę na zabezpieczenie roślin przed 

wyleganiem. 

 

Zboża jare w fazie krzewienia do strzelania w źdźbło. W tej chwili ważne zwalczanie 

chwastów i pierwszy zabieg fungicydowy. Małe porażenie chorobami na zbożach jarych. 

 

 

Rzepak ozimy.  

Koniec kwitnienia do formowania łuszczyn, małe nasilenie szkodników, wykonywane zabiegi 

w fazie opadania płatka. W tej chwili nie wykonujemy zabiegów w dzień- ochrona zapylaczy. 

Zabieg na opadanie płatka zaleca się wykonywać w godzinach wieczornych i nocą po oblocie 

pszczół. Obserwacja łanu. Należy zwrócić uwagę na szkodniki łuszczynowe, które można 

zwalczać przy okazji ochrony przeciwgrzybowej, jednak wybór środków jest ograniczony ze 

względu na ochronę zapylaczy. 

 

Najgroźniejszymi i najpowszechniejszymi szkodnikami kształtującego się plonu rzepaku są 

larwy chrząszcza – chowacza podobnika oraz muchówki – pryszczarka kapustnika. Samice 
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obu gatunków składają do wnętrza formujących się i młodych łuszczyn jaja, z których 

wylęgają się larwy żywiące się nasionami. Często się zdarza, że samica pryszczarka do 

złożenia jaj wykorzystuje miejsca uszkodzone przez grad albo niewielki otwór wykonany 

uprzednio przez samicę chowacza podobnika. 

 

 

Buraki cukrowe 

 buraki w fazie 7-10 lisci. W tej chwili zalecenia zwalczania chwastów, obserwacja 

szkodników , pchełki, mszyce. 

 

 

Kukurydza 

 

W fazie wschody do 4-6 lisci. Zwalczanie chwastów.  

 

 

 

 

 

 

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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