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Raport meteorologiczny ze stacji Wieża, powiat Lwówek Śląski za okres:  23.05.2022 r 

do 29.05.2022r. 

 

Roślina: Rzepak ozimy 

 

Stan uprawy dla miejscowości: Wieża, gmina - Gryfów Śląski, powiat - lwówecki 

 

  W badanym okresie rzepak ozimy w zależności od terminu siewu znajdują się w fazie 65-68 

BBCH. Plantacja rzepaku ozimego znajdują się w końcowej  fazie kwitnienia.  
 

W ostatnim tygodniu średnia dobowa temperatura powietrza wynosiła od 9,4 0C do 16,7 0C. 

Wilgotność względna powietrza  mieściła się w przedziale od 61 % do 81 %.  

W badanym okresie na jeden metr kwadratowy spadło 15,2 litra wody, natomiast prędkość 

wiatru wynosiła od 1,8 m/s do 5,2 m/s. 
 

Zagrożenia:  Zgnilizna twardzikowa  

Zgnilizna twardzikowa w rzepaku uwidacznia się szczególnie często od końca kwitnienia – 

przede wszystkim na łodygach, gdzie pierwszymi objawami są wodniste zmiany w postaci 

jasnoszarych plam, które następnie ciemnieją. Czasem w tych miejscach widoczna jest biała 

grzybnia. Łodyga powyżej zmian więdnie i gnije. W środku zniszczonej łodygi formowane są 

czarne sklerocja, widoczne po jej przełamaniu. Zgnilizna twardzikowa w rzepaku może 

pojawiać się też przed kwitnieniem, jednak jest ona wówczas zazwyczaj ograniczana 

zabiegami ochronnymi przeciwko suchej zgniliźnie kapustnych. 

Zalecenia: 

Zgnilizna twardzikowa w rzepaku może być zwalczana na kilka sposobów. Podstawą jest w 

tym przypadku opryskiwanie roślin w okresie od początku do końca fazy kwitnienia. Do tego 

celu wykorzystuje się preparaty zawierające triazole lub strobiluryny. Zgnilizna twardzikowa 

w rzepaku może być też zwalczana w odmienny sposób – w glebie. Do tego celu 

wykorzystuje się grzyby pasożytujące na przetrwalnikach Sclerotini. Odpowiedni preparatem 

inokuluje się więc glebę, a rosnąca grzybnia ją przerasta, przy okazji infekując przetwalniki, 

co doprowadza do ich obumierania. Można do tego celu użyć, np. grzybów w rodzaju 

Trichoderma. Podobne działanie wykazują też niektóre mikrobiologiczne środki przeznaczone 

do rozkładu resztek pożniwnych – sklerocja stają się wówczas dodatkowym źródłem pokarmu 

dla bakterii. 

 

 

Zagrożenia: Pryszczarek kapustnik 

Na plantacjach rzepaku ozimego stwierdzono muchówki pryszczarka kapustnika. 

Wylot owadów dorosłych (muchówek) następuje najczęściej w początkach kwitnienia 

rzepaku. Pryszczarek kapustnik ma znaczenie gospodarcze w powiązaniu z chowaczem 

podobnikiem, który ułatwia mu składanie jaj w łuszczynach. Łuszczyny rzepaku opanowane 
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przez pryszczarka kapustnika przedwcześnie żółkną, nabrzmiewają, kurczą się i 

przedwcześnie pękają. Skutkiem tego jest osypywanie się nasion. 

 

Zalecenia:  

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania pryszczarka kapustnika na rzepaku ozimym należy 

podjąć po przeprowadzeniu obserwacji. 

Zabiegi zwalczające wykonuje się w przypadku przekroczenia progu ekonomicznej 

szkodliwości to jest stwierdzenia: 

• średnio 5 uszkodzonych łuszczyn na 1 roślinie 

• 1 pryszczarka kapustnika na 1 roślinie - przy słabym wystąpieniu chowacza podobnika 

• 1 pryszczarka kapustnika na 3-4 roślinach - przy silnym wystąpieniu chowacza 

podobnika 

 

Zabiegi zwalczające  przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się  w początkowym 

okresie opadania płatków kwiatowych. 

 

Ograniczyć występowanie szkodnika można także poprzez stosowanie : 

• prawidłowej agrotechniki, 

• izolacji przestrzennej od innych roślin krzyżowych i warzyw kapustnych, 

wysiew odmian późno zakwitających. 
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Roślina: Pszenica ozima  

 

Stan uprawy dla miejscowości: Wieża, gmina - Gryfów Śląski, powiat - lwówecki 

 

 

W badanym okresie pszenica ozima są  w fazie BBCH 40-43.  

W ostatnim tygodniu średnia dobowa temperatura powietrza wynosiła od 9,4 0C do 16,7 0C. 

Wilgotność względna powietrza  mieściła się w przedziale od 61 % do 81 %.  

W badanym okresie na jeden metr kwadratowy spadło 15,2 litra wody, natomiast prędkość 

wiatru wynosiła od 1,8 m/s do 5,2 m/s. 

 

Zagrożenia: Na plantacjach pszenicy ozimej stwierdzono 

występowanie  skrzypionek.  

Na plantacjach pszenicy ozimej występują 2 gatunki 

skrzypionek: skrzypionka zbożowa i skrzypionka błękitek. 

Chrząszcze skrzypionek zimują w ściółce, darni lub między 

korzeniami. Wiosną, gdy temperatura przekracza 10oC 

przelatują na rośliny żywicielskie. Jaja składane są od połowy 

maja do połowy czerwca. Po upływie około 2 tygodni 

wylegają się larwy. Szkody na plantacjach powodują zarówno 

chrząszcze jak i larwy (wyjadanie tkanki miękiszowej liści). Rozwojowi tych szkodników 

sprzyja ciepła pogoda w okresie wiosny. 

 

Zalecenia:  

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania skrzypionek należy podjąć po przeprowadzeniu 

obserwacji. 

 

Zabiegi zwalczające przeprowadza się: 

• w przypadku przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości, tj. stwierdzenia 1-2 

larw  

na 1 źdźble lub 

• w przypadku stwierdzenia na plantacji masowego wylęgu larw (obserwujemy 

wówczas larwy obu gatunków) 

 

 

 

 

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.:  
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 ➢  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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