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W tym trudnym roku 2020 w naszym zakładzie prowadzimy doświadczenia z:

 zbożami ozimymi(pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime)

 zbożami jarymi (pszenżyto jare, jęczmień jary)

 burakiem cukrowym

 ziemniakami

 bobowatymi (soja, bobik, łubin, groch siewny)

 uprawami ekologicznymi (ziemniaki, soja, groch siewny, pszenica jara, jęczmień jary)

 warzywami (ogórek gruntowy, fasola szparagowa, kukurydza cukrowa, papryka)

 inne (doświadczenia zlecone oraz współpraca z innymi instytucjami)



Analiza warunków wegetacyjnych w roku 2020. 

Rok 2020 charakteryzował się trudnymi warunkami od początku wegetacji. Brak

spoczynku zimowego i zahartowania roślin spowodował bardzo szybkie rozpoczęcie

wegetacji. Początek wiosny to deficyt opadów utrzymujący się do maja. Do

niedoborów wodnych doszły bardzo duże wahania temperaturowe, które mocno

stresowały już obciążone rośliny. Fizjologicznie objawiało to się uszkodzeniami liści, ich

deformacją oraz zaburzeniami w rozwoju. Liczne przymrozki uszkodziły rośliny rzepaku

najpierw ich łodygi, a później zawiązki kwiatów oraz łuszczyn. Uszkodzenia od chłodów

objawiały się również na zbożach oraz roślinach ciepłolubnych takich jak soja oraz

kukurydza. Wegetacja kukurydzy została zahamowana, a na jej liściach wystąpiły

objawy przemrożeń w postaci przebarwień i zamierania tkanki. Przebieg pogody

odbiegał od normalnego, wystąpił zbyt ciepły kwiecień oraz bardzo zimny maj.

Podsumowując wszystkie te czynniki spowodowały bardzo trudne dla roślin warunki

rozwojowe, ograniczające ich potencjał plonowania. Dopiero maj przyniósł nam

obfitsze opady i szanse na częściowe uratowanie plonu.



Pszenica ozima – doświadczenia 

ekologiczne



Doświadczenia z burakiem 

cukrowym



Doświadczenia z burakiem 

cukrowym



Doświadczenia z soją



Doświadczenia z bobikiem



Doświadczenia ekologiczne z 

grochem siewnym



Doświadczenia z ziemniakami



Doświadczenia z papryką



Doświadczenia z jęczmieniem 

ozimym



Doświadczenia z pszenicą ozimą 

PDO



Stan fitosanitarny

Warunki wilgotnościowe w tym roku nieco ograniczyły występowanie niektórych

patogenów, dzięki czemu nie obserwowaliśmy aż takiej presji chorób na uprawach.

Aktualnie na poletkach kontrolnych zbóż gwałtownie wzrosło porażenie powodowane

przez mączniaka prawdziwego, obserwujemy również pierwszy pojaw rdzy żółtej.

Powoli zwiększa się porażenie przez DTR oraz rdze brunatną. Intensywność

występowania szkodników znacznie mniejsze niż w poprzednich latach oraz
rozciągnięte w czasie. Umiarkowana ilość żerujących larw skrzypionek oraz mszyc.

W rzepaku po dość licznym nalocie chowacza podobnika nie obserwujemy już dużych

liczebności szkodników łuszczynowych. Na roślinach porażenie chorobami

umiarkowane, głownie spowodowane przez mączniaka prawdziwego, czerń

krzyżowych oraz cylindrosporiozę.

W burakach cukrowych dużym problemem jest mszyca oraz postępujące
zachwaszczenie.



Mączniak prawdziwy – pszenica 

ozima



Mszyca czeremchowo-zbożowa –

pszenica ozima



Mszyca czeremchowo-zbożowa –

jęczmień jary



Plamistość siatkowa – jęczmień jary



Rdza żółta – pszenica ozima



DTR – pszenica ozima



Zgnilizna twardzikowa - rzepak



Larwa skrzypionki – pszenica ozima



Wciornastek w kłosie – jęczmień 

jary


