Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Raport meteorologiczny ze stacji meteo:
Ligota Polska-powiat oleśnicki 17.10.2022-23.10.2022.)
Tabele pomiarów ze stacji meteorologicznej
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Temperatura powietrza
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Roślina: (Zboża ozime)
Stan uprawy dla miejscowości : Ligota Polska
zboża ozime siew jęczmienia ozimego w 100% , pszenicy ozimej-80%, żyta ozimego-100 % i pszenżyta
ozimego 100%
skala BBCH- 11-19
Zagrożenia:
Ochrona plantacji zbóż przed chorobami grzybowymi. Spośród chorób grzybowych pszenicy duże
zagrożenie mogą stanowić jesienią: zgorzel siewek, mączniak prawdziwy, septorioza paskowana liści
pszenicy, rdza brunatna pszenicy, natomiast na jęczmieniu ozimym: mączniak prawdziwy, plamistość
siatkowa jęczmienia i rdza jęczmienia.
Zgorzel siewek to choroba grzybowa, w której porażeniu ulegają kiełki i korzonki zarodkowe siewek.
W następstwie tego na korzonkach pojawiają się brunatne zatokowe plamy lub następuje całkowite
brunatnienie od miejsca infekcji. Kiełki bardzo często są zniekształcone, poskręcane, spłaszczone lub w
ogóle rzadko kiedy udaje się im wyjść na powierzchnie gleby. Po porażeniu przez zgorzel pierwszy liść,
o ile uda mu się wyjść na powierzchnię, już może być zniekształcony. W dolnej i podziemnej części
pędu występują zatokowe plamy, brunatnienie, które po pewnym czasie może objąć cały obwód, to z
kolei może spowodować żółknięcie liścia, jego więdnięcie, zasychanie i zamieranie. Choroba występuje
na różnych gatunkach zbóż. Najczęściej atakowane są: pszenica ozima, żyto, jęczmień. Zgorzel siewek,
czyli fuzarioza siewek jest najwcześniejszą formą fuzariozy zbóż. Może powodować straty w plonie
nawet do 20%.
Mącznika prawdziwy to choroba występująca powszechnie na wielu gatunkach zbóż. Ma bardzo duże
znaczenie gospodarcze na wszystkich obszarach intensywnych upraw. Jest to jedna z groźniejszych
chorób pszenicy i jęczmienia. Mniej poraża żyto i owies. Występuje już jesienią. Próg szkodliwości dla
pszenicy w fazie krzewienia wynosi od 50 do 70% roślin z pierwszymi objawami porażenia. Pierwsze
objawy choroby na zbożach ozimych występują już późną jesienią. Objawem jest watowata, początkowo
biała grzybnia, która z czasem ciemnieje i przybiera ciemnobiałą lub szarą barwę. Pośród strzępek
pojawiają się owocniki (czarne kropki). Liście pod grzybnią po pewnym czasie żółkną, zamierają i
pozostają tylko czarne, kuliste owocniki na liściach. Porażeniu ulegają kolejne liście.
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Septorioza paskowana liści pszenicy występuje najczęściej na pszenicy, rzadziej na pszenżycie i życie.
Pojawia się także na jęczmieniu i niektórych trawach. Straty w plonie ziarna mogą wynosić od 5 do
30%, czasem może być więcej – w zależności od rozwoju choroby. Największe szkody występują w
latach o dużej wilgotności. Pierwsze objawy pojawiają się na liściach wschodzącego zboża. Początkowo
są to małe, jaśniejsze, podłużne plamy, które szybko żółkną. Z czasem plamy powiększają się, zajmują
podłużne, oddzielone nerwami obszary o nieregularnych końcach. Później na plamach pojawiają się
ciemne punkty – są to owocniki grzyba, tzw. piknidia. Przy silnym porażeniu plamy mogą występować
na całym liściu, prowadząc do jego zasychania.
Plamistość siatkowana jęczmienia - poraża jęczmień we wszystkich fazach rozwoju. Zarodniki
konidialne tworzą się w warunkach wysokiej wilgotności powietrza (około 80 proc.) na rosnących,
porażonych roślinach. Proces zarodnikowania odbywa się w szerokich granicach temperatur od 10 do
25 °C (optymalnie od 15 do 20 °C). Konidia roznoszone są przez wiatr na stosunkowo małe odległości.
Warto wykonać lustrację plantacji czy na liściach nie pojawiają się nowe, świeże infekcje, których sporą
ilość zanotowano już jesienią oraz wczesną wiosną. Typowe objawy tej choroby to siateczkowate plamy,
złożone z podłużnych i poprzecznych nekroz. Tkanki wokół plam ulegają chlorozie. Silnie porażone
liście żółkną i zamierają. Czasami jednak objawy mogą być mylone z drugą groźną chorobą –
pasiastością liści jęczmienia. Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się zapobiegawczo
lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby; od końca fazy krzewienia do fazy kłoszenia.
Próg ekonomicznej szkodliwości wynosi: 10–15% liści z objawami choroby, od końca fazy krzewienia
do fazy strzelania w źdźbło (pierwsze i drugie kolanko).
Zalecenia do chorób grzybowych
Zapobieganie: wybór kwalifikowanego materiału siewnego, przerwa w uprawie roślin zbożowych na
tym samym polu, przyspieszenie mineralizacji resztek pożniwnych, uregulowanie stosunków
powietrzno-wodnych gleby, unikanie sąsiedztwa zbóż ozimych i jarych, wybór odmian tolerancyjnych,
zrównoważone nawożenie azotem, fosforem i potasem, niszczenie samosiewów zbóż, zwalczanie
chemiczne za pomocą układowych zapraw nasiennych oraz opryskiwanie fungicydami
Przeprowadzenie chemicznego zabiegu jesienią (w sytuacjach, gdy zostanie przekroczony próg
szkodliwości), pozwoli na lepsze przezimowanie ozimin oraz stworzy roślinom lepsze warunki wzrostu
po wznowieniu wegetacji wiosną. Pozwoli również opóźnić wykonanie pierwszego zabiegu w terminie
T-1, wykonywanego standardowo na początku strzelania w źdźbło (BBCH 30-31). W niektórych
przypadkach będzie można ten pierwszy wiosenny zabieg ominąć, ale tylko wtedy, gdy nie będzie
zagrożenia przez sprawców chorób podstawy źdźbła. Zależy to przede wszystkim od stosowanego w
gospodarstwie płodozmianu. W terminie T-0 stosować można różne fungicydy, jednak rodzaj fungicydu
zależy od warunków pogodowych. W temperaturach powyżej 10oC nie ma ograniczeń, jednak w
temperaturach niższych, ok. 4-5oC najlepiej zabiegi wykonać przy użyciu fungicydów, które zawierają
morfoliny, czyli fenpropimorf. Zboża, w których wykonane zostały opryski środkami grzybobójczymi
w tym terminie, lepiej zniosą stres związany z zimą oraz zredukują zagrożenie chorobami liści wczesną
wiosną.
Zagrożenia:
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Ochrona plantacji zbóż przed chwastami: zboża ozime są szczególnie narażone na zachwaszczenie i
w związku z tym warto objąć je skuteczną ochroną Zastosowanie zabiegów herbicydami jesienią na
pszenicę ozimą zapewnią jej lepszą kondycję wiosną i zwiększą jej mrozoodporność. Chwasty zabierają
dostęp do składników pokarmowych, wody oraz światła. Istotne jest przede wszystkim zwalczanie
chwastów dwuliściennych i miotły zbożowej. Bez zastosowania odpowiednich środków może w
szybkim czasie dojść do przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości chwastów takich jak przytulia
czepna i miotła zbożowa. Już kilka jednostek chwastu na metr kwadratowy może być szkodliwe dla
zbóż.
Osłabia to kondycję uprawy, powodując spadek odporności na choroby grzybowe i negatywnie
wpływa na wielkość oraz jakość plonów.
Zalecenie do zwalczania chwastów:
Stosowanie preparatów chwastobójczych pozwala na zwiększenie zimotrwałości upraw, dzięki czemu
te nie tylko lepiej się rozwijają, ale również bez przeszkód wchodzą w okres wiosennej wegetacji.
Jesienne opryski herbicydami zbóż ozimych należy przeprowadzać zaraz po siewie bądź wschodach.
Termin takiego zabiegu powinien być dostosowany do aktualnej oraz prognozowanej temperatury, fazy
rozwojowej roślin, a przede wszystkim do znajomości własnej uprawy Preparaty służące do zwalczania
chwastów mogą mieć jedną, bądź kilka substancji aktywnych. Preparaty złożone z kilku substancji
aktywnych mają szersze spektrum zwalczanych chwastów oraz lepszą skuteczność zwalczania trudnych
chwastów.
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Roślina: Rzepak ozimy

Stan uprawy dla miejscowości : Ligota Polska-powiat oleśnicki
skala- BBCH 12-17- rzepak posiany w 100%
Zagrożenia:
Ochrona plantacji przed chwastami: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota
purpurowa, jasnota różowa, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne. Rzepak ozimy od
początku swojego rozwoju współzawodniczy z chwastami o przestrzeń, światło, wodę i składniki
pokarmowe. Ich intensywny wzrost jest powodem tzw. wybiegnięcia roślin rzepaku, osłabienia ich
kondycji, a w konsekwencji większej wrażliwości na wymarzanie. Rzepak ozimy jest narażony na duże
zachwaszczenie ze względu na wczesny siew tej oziminy oraz krótki czas na wykonanie poprawnie
uprawek przedsiewnych. Dużemu zachwaszczeniu sprzyja ogromny bank diaspor chwastów w glebie
oraz dużo wolnej przestrzeni umożliwiającej swobodny wzrost chwastów już jesienią po zasiewie
rzepaku ozimego.
Ochrona plantacji przed szkodnikami (chowacz galasówek, pchełka rzepakowa, gnatarz
rzepakowiec, mszyca kapuściana, miniarka kapuścianka i śmietka kapuściana oraz tantniś
krzyżowiaczek i rolnice).
Chowacz galasówek- chrząszcze barwy czarnej, niekiedy z odcieniem brunatnym, matowe, długości 2
do 3 mm. Głowa - jak u wszystkich chowaczy - zakończona długim ryjkiem, z kolankowato zgiętymi
czułkami. Zaniepokojone chrząszcze - podobnie jak inne gatunki chowaczy - nieruchomieją, podginają
kończyny pod spód ciała i spadają z roślin. Larwa żółtawa z brązową głową, łukowato zgięta, beznoga,
długości do 5 mm.
Na rzepaku ozimym chrząszcze pojawiają się już w sierpniu i do listopada składają jaja do szyjki
korzeniowej roślin. Larwy żerują w pojedynczych lub zbiorowych naroślach (galasach). Żerowanie
kilku larw na jednej roślinie hamuje rozwój i może niekorzystnie wpływać na przezimowanie roślin.
Szkodliwość Następuję zahamowanie rozwój rośliny i spada ich odporność na przemarzanie.
Gnatarz rzepakowiec- jest to owad błonkoskrzydły długości 6 do 8 mm (rozpiętość skrzydeł 20 mm),
barwy pomarańczowej z głową, czułkami, rysunkiem na tułowiu oraz przednim brzegiem skrzydeł
barwy czarnej. Larwy są początkowo szaro-zielone z czarną głową, później aksamitnoczarne, budową
podobne do gąsienic motyli, lecz z 11 parami odnóży; dorosła larwa do 2 cm długości.
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Szkody wyrządzają larwy zjadające liście, w przypadku licznego wystąpienia powodujące gołożery.
Na rzepaku ozimym larwy żerują głównie w okresie jesiennego rozwoju roślin, zwykle aż do
wystąpienia pierwszych przymrozków. Długa, ciepła jesień przedłuża okres żerowania larw, co
zwiększa powodowane szkody.
W ostatnich kilku latach obserwuje się częstsze i liczniejsze występowanie gnatarza rzepakowca,
zmuszające do podejmowania chemicznej ochrony upraw. Szkodliwość Larwy gnatarza są bardzo
żarłoczne. W przypadku licznego wystąpienia mogą powodować zniszczenie całej plantacji.
Miniarka kapuściana- jest to muchówka z rodziny miniarkowatych. Małe, białawe, beznogie larwy
drążą miny w ogonkach i blaszkach liściowych rzepaku. Szkodnik ten, mimo częstego występowania
na rzepaku ozimym, dotychczas zwykle nie wyrządzał szkód o znaczeniu gospodarczym. Ostatnio
jednak nasilenie występowania tej miniarki w wielu rejonach wyraźnie zwiększyło się, powodując
wzrost uszkodzeń roślin.
Mszyca kapuściana- jest to owad długości ok. 2 mm, występujący głównie jako forma bezskrzydła,
obficie pokryta szaro-białym woskowym nalotem. Osobniki uskrzydlone są wyraźnie smuklejsze,
barwy zielonej z ciemniejszą głową i plamami na grzbiecie, tylko nieznacznie pokryte woskowym
nalotem. Zimują jako czarne podłużne jaja na głąbach roślin kapustnych, chwastach krzyżowych oraz
rzepaku ozimym.
W okresie jesiennym mszyca pojawia się liczniej tylko sporadycznie, zazwyczaj gdy przez dłuższy
czas utrzymuje się sucha i ciepła pogada.
Rolnice- to motyle średniej wielkości o rozpiętości skrzydeł od 25 do 40 mm, o dużych oczach i
długich czułkach. Często mają szaro-brunatne ubarwienie o jaśniejszej barwie tylnych skrzydeł.
Dorosłe osobniki latają najczęściej od połowy maja do połowy lipca i od sierpnia do października, po
zmierzchu i w nocy. Samice składają jaja do ziemi lub na roślinie żywicielskiej. Gąsienice są nagie i
żerują najczęściej w nocy. Ich cechą charakterystyczną jest spiralne zwijanie się w czasie spoczynku
lub w razie zaniepokojenia. Młode gąsienice żerują na nadziemnych częściach roślin, starsze kryją się
w glebie, gdzie uszkadzają korzenie lub wychodzą w nocy na powierzchnię i podgryzają rośliny u
nasady. Uszkodzenia w okolicy szyjki korzeniowej powodują, że roślina przewraca się i zamiera.
Stadium zimującym są gąsienice, zakopane w ziemi na głębokości od 10 do 15 cm. Wiosną pod koniec
kwietnia gąsienice kończą żer i przepoczwarczają się pod powierzchnią gleby. Agrotechniczną metodą
zwalczania rolnic jest głęboka orka oraz pielenie i usuwanie z upraw chwastów. Orka i inne zabiegi
uprawowe skutkują wyorywaniem gąsienic, ich uszkodzeniami i niszczeniem. Natomiast usuwanie
chwastów zmniejsza ilość potencjalnych miejsc do złożenia jaj oraz uszczupla bazę pokarmową
dorosłych motyli. Szkodliwość Największe uszkodzenia powstają na początku wegetacji w okresie
wschodów roślin. W skrajnych sytuacjach może dojść do uszkodzenia wszystkich roślin na plantacji.
Śmietka kapuściana- muchówka wielkości ok. 6 mm, o ciele barwy szarej, pokryta czarnymi
szczecinkami. Dorosłe osobniki pojawiają się na przełomie kwietnia i maja, samice składają po
jednym lub kilka jaj pomiędzy grudki ziemi wokół roślin lub bezpośrednio na szyjce korzeniowej. Po
ok. 5 dniach wylęgają się larwy, beznogie, robakowate, barwy kremowej, żerują na korzeniu i szyjce
korzeniowej. Po 3- do 4-tygodniowym okresie żerowania przepoczwarczają się w glebie, dając
początek następnym pokoleniom. Larwy kolejnych pokoleń rozwijają się na rozetach liściowych roślin
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krzyżowych. W ciągu roku mogą się rozwinąć 2, czasami 3 pokolenia. Przy zwalczaniu tego
szkodnika dobre rezultaty daje też niszczenie chwastów, szczególnie krzyżowych oraz kwitnących,
gdyż właśnie te najbardziej wabią muchówki. W ostatnich latach śmietka kapuściana to najgroźniejszy
jesienny szkodnik rzepaku ozimego. Szkodliwość Większa podatność uszkodzonych okazów na
przemarzanie oraz infekcje chorobowe. Niekiedy wyleganie i wcześniejsze dojrzewanie roślin.
Tantniś krzyżowiaczek - gąsienice mają ok. 10 mm długości, ciało barwy zielonej, słabo owłosione, z
czarną głową, są bardzo ruchliwe, a przestraszone zwijają się w podkówkę i opuszczają po przędzy na
ziemię. Szczególnie niebezpieczne są larwy pierwszego pokolenia żerujące na młodych roślinach.
Rozwój tantnisia trwa ok. miesiąca, a w ciągu roku mogą pojawić się trzy pokolenia. Dorosłe osobniki
mają od 15 do 18 mm rozpiętości skrzydeł, pierwsza para jest stosunkowo długa, wąska, brązowa z
białą falistą smugą wzdłuż tylnego brzegu, tylna szara z długą strzępiną. Uszkodzenia mają postać
licznych, drobnych, okrągławych, często nieregularnych "okienek", które powstają w wyniku
zeskrobywania dolnej skórki i miękiszu przez żerujące gąsienice. Wraz z rozwojem rośliny górna
skórka "okienek pęka" i powstają w liściu liczne otwory. Aby ograniczyć występowanie szkodnika,
należy usuwać z upraw chwasty z rodziny k a p u s t owa t y c h oraz dokładnie przyorywać resztki
pożniwne. Insektycydy zastosowane przeciwko gnatarzowi rzepakowemu mogą ograniczać straty
powodowane przez gąsienice tantnisia krzyżowiaczka. Szkodliwość: Szczególnie niebezpieczne są
larwy pierwszego pokolenia żerujące na młodych roślinach. Masowe wystąpienie gatunku stanowi
bardzo wysokie zagrożenie. W skrajnych warunkach może dojść do całkowitego zniszczenia plantacji
Żerowanie szkodników w okresie jesiennej wegetacji sprawia, że rośliny są słabsze, niejednokrotnie
nieprawidłowo wykształcone, mają zakłócony rozwój. W konsekwencji są mniej odporne na
niekorzystne warunki klimatyczne, gorzej zimują oraz budują niższy plon.

Zalecenia:
Stosowanie zabiegów pielęgnacyjnych ( poprawne zmianowanie, terminowe wykonanie uprawek
pożniwnych oraz staranna uprawa roli), które należy wykonać przed siewem rzepaku.
Uprawa rzepaku ozimego wymaga dobrego przygotowania gleby pod jego zasiew, a wykonanie uprawek
przedsiewnych zapewni zniszczenie szybciej wschodzących chwastów i pozwoli na ograniczenie
zachwaszczenia. Skuteczne wyeliminowanie chwastów już na początku wegetacji jesienią pozwoli
prawidłowo rozwijać się młodym roślinom rzepaku. Jesienią pierwsze chemiczne zabiegi
ukierunkowane na zwalczanie chwastów w rzepaku ozimym możemy wykonać w następujących
terminach:
- najwcześniej - bezpośrednio przed siewem rzepaku
- krótko po siewie, ale przed wschodami roślin uprawnych (do 7 dni po siewie, BBCH 00-09).
Spośród herbicydów zalecanych do zwalczania chwastów przed wschodami rzepaku ozimego możemy
zastosować preparaty zawierające substancję czynna napropamid, chlomazon, metazachlor . Związek
napropamid wnika do rośliny poprzez okrywę nasienną, korzenie lub liścienie i najskuteczniej niszczy
chwasty w okresie ich kiełkowania, natomiast nie działa na chwasty znajdujące się w późniejszych
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fazach rozwojowych. Związek niszczy nie tylko chwasty wschodzące jesienią, ale również chwasty
wschodzące wiosną, a chwasty wschodzące podczas bezdeszczowej pogody są niszczone po
wystąpieniu opadów. Natomiast związek chlomazon przenika do roślin poprzez korzenie i pędy
kiełkujących chwastów, a następnie jest przemieszczany do liści. Po jego zastosowaniu rośliny
wrażliwe nie kiełkują, lub po wschodach bieleją, a następnie zasychają i zamierają. Chlomazon działa
na chwasty głównie w okresie od ich kiełkowania do fazy pierwszych liści. Kolejną dużą grupę
herbicydów stanowią środki zawierające jako substancję czynną metazachlor, który jest pobierany
przez korzenie i hypokotyl, a następnie blokuje syntezę białek i podziały komórek, hamując
kiełkowanie chwastów i niszczy je jeszcze przed wschodami, ponadto działa na chwasty również po
wschodach, do fazy pierwszej lub drugiej pary liści. Większość chwastów występujących w rzepaku
ozimym jest wrażliwa na metazachlor.
Podczas długiej i ciepłej jesieni, gdy naloty agrofagów przedłużają się do końca października lub
dłużej, istnieje potrzeba opryskiwania plantacji zalecanymi insektycydami po przekroczeniu progu
ekonomicznej szkodliwości. W celu prowadzenia monitoringu nalotu szkodników na plantacje rzepaku
ozimego bezpośrednio po wschodach, należy wystawić żółte naczynia, które są wypróbowanym
sposobem obserwowania pierwszych nalotów i aktywności owadów szkodliwych w rzepaku ozimym.
Metoda "żółtych naczyń" nie pozwala na określenie liczby owadów na roślinach, dostarcza natomiast
informacji o nalocie szkodników na plantacje i aktualnym zagrożeniu przez poszczególne gatunki
owadów. Niektóre szkodniki rzepaku ozimego mają określone progi szkodliwości. Próg szkodliwości
jest to liczba szkodników występująca na plantacji, której przekroczenie powoduje konieczność
przeprowadzenia zabiegu chemicznego zwalczania, uzasadnionego ekonomicznie. Korzyści
wynikające z przeprowadzonego zabiegu zwalczania szkodników powinny być wyższe niż całkowity
koszt ochrony. Poniżej znajduje się tabela, która przedstawia termin obserwacji oraz progi
szkodliwości szkodników.
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