
 

 Informacja zawiera wyniki wiosennej oceny stanu upraw przeprowadzonej w I dekadzie  

maja 2010 r. Oceny dokonano w oparciu o: 

- ekspertyzy rzeczoznawców terenowych GUS opracowane na podstawie lustracji pól, łąk  

i sadów w gospodarstwach indywidualnych, 

- wyniki badań stanu upraw w gospodarstwach rolnych osób prawnych i jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. 

 Wiosenna ocena stanu upraw rolnych i ogrodniczych została wykonana przed powodzią,  

a więc nie uwzględnia zniszczeń w uprawach i na trwałych użytkach zielonych powstałych na 

skutek fali powodziowej i utrzymywania się zastoisk wody na polach, a także strat wywołanych 

niemożnością wjazdu sprzętu rolniczego na podtopione pola w celu wykonania zabiegów 

agrotechnicznych zapewniających utrzymanie właściwych warunków wzrostu roślin. 

 

Według wiosennej oceny stan zasiewów przedstawia się następująco: 
 

Ocena w stopniach kwalifikacyjnycha 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

2008 2009 2010 
  
Pszenica: ozima ...................  3,8 3,6 3,5

 jara ......................  3,6 3,0 3,4

  

Żyto .......................................................   3,8 3,5 3,4

  

Jęczmień: ozimy ...................  3,8 3,4 3,4

 jary .......................  3,6 3,0 3,4

  

 Owies ...................................................  3,6 3,1 3,4
 
  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.  
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                            (dok.) 
Ocena w stopniach kwalifikacyjnycha 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
2008 2009 2010 

  
Pszenżyto: ozime ...................  3,9 3,5 3,5

 jare ......................  3,7 3,1 3,4

  

Mieszanki zbożowe: ozime ...................  3,7 3,5 3,4

 jare ......................  3,6 3,0 3,4

  

Mieszanki zbożowo-strączkowe ...........  3,6 3,2 3,4

  

Rzepak i rzepik: ozimy ...................  3,9 3,6 3,5

 jary .......................  3,6 3,0 3,4

  

Koniczyna czerwonab ...........................   3,8 3,5 3,6

  

Łąki trwałe ............................................   3,7 3,3 3,5

  

Pastwiska trwałe ...................................  3,7 3,2 3,5

  
 
   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. 

 

 Z przeprowadzonej wiosennej oceny stanu upraw rolnych wynika, że w bieżącym roku uprawy 

ozime przezimowały dobrze, bez większych strat w powierzchni zasianych ozimin. Odnotowane 

nieliczne straty spowodowane były wyprzeniem, uszkodzeniami mrozowymi oraz utrzymywaniem się 

zastoisk wodnych na plantacjach. 

 W 2010 r. do siewów i sadzenia roślin przystąpiono o 2 tygodnie później niż w latach 

przeciętnych, ale w zbliżonym terminie jak w roku ubiegłym. 

 Wegetacja roślin w połowie kwietnia przebiegała bez większych zakłóceń, pomimo 

występowania porannych przymrozków, które nieco hamowały tempo wzrostu upraw jarych, jednak 

występujący pod koniec kwietnia znaczny wzrost temperatury powietrza i gleby spowodował 

przyspieszenie wegetacji i gwałtowny rozwój roślin. 

 Pogoda w maju z powodu licznych opadów była niekorzystna dla wzrostu roślin, głównie 

okopowych oraz uniemożliwiała wykonanie zabiegów agrotechnicznych. 

 Stan zasiewów zbóż ozimych, tj. pszenicy, żyta i mieszanek zbożowych w połowie maja był 

słabszy w porównaniu z rokiem ubiegłym, natomiast pozostałych zbóż ozimych zbliżony, zaś  

w porównaniu do oceny przezimowania z 2008 r., zdecydowanie gorszy. 

 Ocena stanu zasiewów zbóż jarych jest wyższa od ubiegłorocznej ale niższa od oceny z 2008 r. 

Ogółem zasiewy zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi oceniono na 3,4 stopnia 
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kwalifikacyjnego, tj. o 0,1 stopnia wyżej od oceny ubiegłorocznej, ale aż o 0,5 stopnia niżej od oceny 

zbóż dokonanej w 2008 r. 

 Stan plantacji rzepaku ogółem (ozimego i jarego) oceniono na 3,5 stopnia kwalifikacyjnego,  

tj. niżej w stosunku do roku 2009 i 2008 odpowiednio o 0,1 i 0,4 stopnia. 

 W bieżącym roku ze względu na dość wczesne rozpoczęcie wegetacji oraz korzystny układ 

warunków wilgotnościowych w kwietniu i maju, wegetacja roślinności łąkowo-pastwiskowej 

przebiegała dobrze. Stan trwałych użytków zielonych oceniony został na 3,5 stopnia kwalifikacyjnego, 

tj. wyżej w stosunku do roku ubiegłego o 0,2 stopnia, ale niżej o 0,2 stopnia od oceny z 2008 r. 

 Według wiosennej oceny ogrodniczej nie zanotowano większych uszkodzeń zimowych oraz 

wiosennych w uprawach sadowniczych i na plantacjach jagodowych. Jedynie zimowym uszkodzeniom 

mrozowym uległy częściowo nowe nasadzenia drzew: śliw, czereśni, a także brzoskwiń i moreli oraz 

lokalnie plantacje malin. Kwitnienie wszystkich gatunków drzew i krzewów owocowych oraz plantacji 

jagodowych było dobre, jednak z uwagi na niskie temperatury i częste opady deszczu obserwowano 

słaby oblot pszczół w czasie kwitnienia. 

 Siewy warzyw gruntowych rozpoczęły się później niż w latach przeciętnych, natomiast ich 

wschody były dobre i wyrównane. Dalszy rozwój był spowolniony na skutek niskich temperatur 

powietrza oraz nadmiernego uwilgotnienia gleby. Ze względu na warunki agroklimatyczne (obfite 

opady) prowadzenie zabiegów agrotechnicznych było bardzo utrudnione. 
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