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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 73-76 

BBCH.  
 

W ostatnim  tygodniu  średnia  dobowa temperatura powietrza wynosiła od 10,5,0 0C 

do 17,7 0C. Wilgotność względna powietrza  mieściła się w przedziale od 61 % do 91 %.  

W badanym okresie na jeden metr kwadratowy spadło 0,0 litra wody, natomiast prędkość 

wiatru wynosiła od 1,3 m/s do 3,7 m/s. 

Zagrożenia: czerń krzyżowych 

 

Objawy występują na różnych częściach roślin rzepaku (liście, ogonki liściowe, łodygi, 

łuszczyny) we wszystkich stadiach ich rozwoju. Choroba największe szkody powoduje w 

warunkach dużej wilgotności powietrza, utrzymującej się przez dłuższy czas w okresie 

wykształcania łuszczyn i dojrzewania rzepaku. 

 

Zalecenia:  

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania czerni krzyżowych na rzepaku ozimym należy 

podjąć po przeprowadzeniu obserwacji na plantacji. 

Zabiegi zwalczające przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się w przypadku 

przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości: 

• jesienią, kiedy rośliny osiągną fazę 4-8 liści i stwierdzone zostaną na 20-30% liści plamy 

powodowane przez tę chorobę 

• wiosną po ruszeniu wegetacji, gdy rzepak znajdzie się w fazie rozety i zostaną stwierdzone 

objawy porażenia na 20-30% liści 

• w fazie tworzenia łuszczyn, gdy stwierdzone zostaną objawy na 10-15% liści 

 

Ograniczyć występowanie choroby można także poprzez: 

• stosowanie prawidłowej agrotechniki, 

• zaprawianie nasion,  

• izolację przestrzenną,  

• optymalne nawożenie,  

• uprawę odmian tolerancyjnych. 

 

 

Zagrożenia:  

Susza – brak opadów atmosferycznych  

 

 

 



 

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 
 

 

 

 

Roślina: Pszenica ozima  

 

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

 

 

W badanym okresie pszenica ozima są  w fazie BBCH 52-59.  

W ostatnim  tygodniu  średnia  dobowa temperatura powietrza wynosiła od 10,5,0 0C 

do 17,7 0C. Wilgotność względna powietrza  mieściła się w przedziale od 61 % do 91 %.  

W badanym okresie na jeden metr kwadratowy spadło 0,0 litra wody, natomiast prędkość 

wiatru wynosiła od 1,3 m/s do 3,7 m/s. 

 

Zagrożenia  

Susza – brak opadów atmosferycznych  

 

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 dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co 

najmniej 3 lata.  
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