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 Informacje o stanie upraw rolnych pochodzą z wiosennej oceny stanu upraw, 
przeprowadzonej w gospodarstwach indywidualnych oraz ze sprawozdawczości gospodarstw 
pozostałych. 
Według tej oceny stan zasiewów na dzień 15.05.2008 r. przedstawia się następująco: 
 

Ocena w stopniach kwalifikacyjnycha  
WYSZCZEGÓLNIENIE 

2007 2008 
 
Pszenica: ozima ...................  3,5 3,8
 jara ......................  3,4 3,6
 
Żyto .......................................................   3,3 3,8
 
Jęczmień: ozimy ...................  3,5 3,8
 jary .......................  3,3 3,6
 
Owies ....................................................  3,3 3,6
 
Pszenżyto: ozime ...................  3,6 3,9
 jare ......................  3,4 3,7
 
Mieszanki zbożowe: ozime ...................  3,5 3,7
 jare ......................  3,3 3,6
 
Mieszanki zbożowo-strączkowe ...........  3,2 3,6
 
Rzepak i rzepik: ozimy ...................  3,7 3,9
 jary .......................  3,2 3,6
 
Koniczyna czerwonab ...........................   3,5 3,8
 
Łąki trwałe ............................................   3,4 3,7
 
Pastwiska trwałe ...................................  3,4 3,7
 
 
   a Stopnie kwalifikacyjne w skali 1,0-5,0 punktów. Stopień 1,0 – stan zły, klęskowy; 2,0 – stan słaby poniżej 
przeciętnych; 3,0 – stan dostateczny; 4,0 – stan dobry, zasiewy lepsze od przeciętnych; 5,0 – stan bardzo dobry, 
zasiewy wyborowe, rzadko spotykane. b Koniczyna w czystym siewie i w mieszankach z trawami. 
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 Z przeprowadzonej wiosennej oceny stanu upraw rolnych wynika, że w bieżącym roku uprawy 

ozime przezimowały wyjątkowo dobrze bez strat w powierzchni zasianych ozimin. 

 Stan zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi oceniony został – średnio na 

3,7 stopnia kwalifikacyjnego, tj. wyżej o 0,3 stopnia od oceny ubiegłorocznej. 

 Plantacje rzepaku (ozimego i jarego) ocenione zostały na 3,9 stopnia kwalifikacyjnego,  

tj. o 0,2 stopnia wyżej w stosunku do roku ubiegłego. 

 Stan roślinności z trwałych użytków zielonych oceniony został na 3,7 stopnia kwalifikacyjnego, 

tj. wyżej w stosunku do oceny roku poprzedniego o 0,3 stopnia. 

 Korzystne warunki pogodowe spowodowały wznowienie procesów fizjologicznych i ruszenie 

wegetacji zbóż ozimych, rzepaku oraz roślinności na trwałych użytkach zielonych już na początku 

marca. Do siewów i sadzenia roślin uprawnych przystąpiono o ponad 3 tygodnie wcześniej niż średnio 

w latach poprzednich i o około tydzień wcześniej niż w roku ubiegłym, gdy wegetacja rozpoczęła się 

również bardzo wcześnie. Wegetacja roślin w kwietniu przebiegała bez zakłóceń pomimo porannych 

przymrozków, które hamowały nieco wschody roślin jarych oraz spowalniały tempo ich wzrostu. 

Aktualnie stan plantacji, zarówno zbóż jak i rzepaku jest dobry, a właściwe rozkrzewienie i 

zagęszczenie roślin rokuje dobre plony, o ile dalszy przebieg warunków agroklimatycznych będzie 

korzystny jak dotychczas. 

 Według wiosennej oceny ogrodniczej nie odnotowano żadnych uszkodzeń zimowych oraz 

wiosennych w uprawach sadowniczych i na plantacjach jagodowych. 

 Wczesna wiosna 2008 r. spowodowała, że siewy warzyw gruntowych rozpoczęły się o około  

2 tygodnie wcześniej niż w latach poprzednich, a kwitnienie drzew i krzewów owocowych oraz 

plantacji jagodowych było bardzo obfite przy jednocześnie sprzyjających warunkach pogodowych. 

Rokuje to dobre zawiązanie owoców oraz zapowiada dobre plony. Dostateczna ilość opadów deszczu 

w marcu i kwietniu, a w konsekwencji wystarczające uwilgotnienie gleby sprzyjało wyrównanym 

wschodom warzyw oraz dostatecznemu ich wzrostowi. 
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