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S t r e s z c z e n i e . OcenĊ zagroĪenia przymrozkowego dokonano na podstawie danych pochodzących z 27 stacji meteorologicznych Instytutu Uprawy NawoĪenia i Gleboznawstwa – PaĔstwowego Instytutu Badawczego (IUNG-PIB) oraz danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
– PaĔstwowego Instytutu Badawczego (IMGW-PIB). WielkoĞü plonów roĞlin sadowniczych
i ogrodniczych okreĞlono na podstawie danych publikowanych przez Gáówny Urząd Statystyczny
(GUS). Przymrozki w maju 2011 roku wystąpiáy na obszarze wszystkich województw Polski.
Szczególnie silne przymrozki odnotowano na terytorium województw: kujawsko-pomorskiego,
wielkopolskiego oraz warmiĔsko-mazurskiego. Straty w plonach spowodowane przez przymrozki
wystąpiáy m.in. dla upraw sadowniczych i ogrodniczych. NajwiĊksze straty plonów wystąpiáy wwojewództwie wielkopolskim dla: agrestu, czereĞni, Ğliwek i gruszek (obniĪki plonów wzglĊdem plonów Ğrednich wieloletnich wynosiáy ponad 70%), a dla jabáek, brzoskwini, moreli i orzechów wáoskich (obniĪki te wynosiáy ponad 80%). Nieco mniejsze straty plonów z powodu przymrozków, ale
równie wysokie, odnotowano w woj.: opolskim, Ğląskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, áódzkim oraz podlaskim.
S á o w a k l u c z o w e : przymrozki, plony roĞlin sadowniczych i ogrodniczych

WSTĉP

Jednym z waĪniejszych czynników ograniczających uprawĊ roĞlin sadowniczych, ogrodniczych oraz polowych rolniczych jest ich wraĪliwoĞü na przymrozki
wiosenne. Przymrozki przyczyniają siĊ do obniĪenia zarówno iloĞci, jak i jakoĞci
plonu, w skrajnych przypadkach mogą zniszczyü caáą uprawĊ.

Opracowanie wykonano w ramach zadania 1.1 w programie wieloletnim IUNG-PIB.
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RoĞliny najwiĊkszą wytrzymaáoĞü na mróz osiągają w czasie zimy. Wraz z jej
zakoĔczeniem, kiedy temperatura powietrza wzrasta, nastĊpuje proces rozhartowania. Na początku wegetacji wytrzymaáoĞü roĞlin na mróz zaczyna gwaátownie
spadaü. Szczególnie niebezpieczne są póĨno wystĊpujące przymrozki, które mogą
spowodowaü uszkodzenia pąków kwiatowych, kwiatów oraz zawiązków owocowych. O wielkoĞci wystąpienia strat decyduje stopieĔ rozwoju tych czĊĞci roĞlin,
które są najbardziej naraĪone na wpáyw niskiej temperatury. Straty są tym wiĊksze, im bardziej roĞliny są rozwiniĊte, a szczególnie wraĪliwe na przymrozki są
kwiatostany. Wczesne rozpoczĊcie wegetacji w rejonach naraĪonych na póĨne
przymrozki wiosenne, znacznie zwiĊksza prawdopodobieĔstwo wystąpienia duĪych strat w plonach.
Przymrozek wystĊpuje, gdy Ğrednia dobowa temperatura powietrza jest doo
datnia, a minimalna temperatura obniĪa siĊ poniĪej 0 C (najczĊĞciej taka sytuacja
wystĊpuje w nocy lub nad ranem). Ze wzglĊdu na genezĊ przymrozków wydzielane są dwie grupy: adwekcyjne wywoáane przez napáyw zimnego powietrza oraz
radiacyjne spowodowane silnym wypromieniowaniem ciepáa z podáoĪa. KaĪda
z tych grup moĪe wystąpiü niezaleĪnie, jednakĪe bardzo czĊsto wystĊpują przymrozki okreĞlane jako adwekcyjno-radiacyjne.
Uszkodzenie roĞlin przez przymrozki jest powodowane powstaniem lodu
w tkankach, co w konsekwencji prowadzi do obumarcia caáej roĞliny lub jej czĊĞci. Lód wystĊpujący poza komórkami, w nienadmiernie odwodnionych przestrzeniach miĊdzykomórkowych, nie jest juĪ tak groĨny i roĞliny mogą przetrwaü
ten stres (Rodrigo 2000). Przymrozki powodują ogólne osáabienie organizmu
roĞlinnego, polegające na obniĪeniu jego odpornoĞci na choroby i na dziaáanie
niekorzystnych warunków Ğrodowiska. Do uszkodzonych przez przymrozek tkanek dostają siĊ áatwo np. pasoĪyty.
Obszarem Polski o najmniejszym zagroĪeniu przymrozkami jest pas nadmorski, póánocno-wschodnia czĊĞü kraju oraz szeroki pas nad dolnym Sanem, Ğrodkową Wisáą, poáudniowa czĊĞü Mazowsza oraz Podlasie. Na tych obszarach dáuo
goĞü okresu pomiĊdzy wystąpieniem temperatury normalnej 5 C a dniem, w którym prawdopodobieĔstwo przymrozku spada do 5% (tzn. przeciĊtnie raz na 20 lat),
jest mniejsza niĪ 30 dni. Natomiast zachodnia czĊĞü kraju odznacza siĊ dáugim
okresem miĊdzy obu terminami, co jest bardzo niekorzystne dla roĞlin, zwáaszcza
dla tych, które są w fazie kwitnienia. Na tym terenie okres ten wzrasta aĪ do 45 dni,
jest to wynikiem wczesnego rozpoczĊcia wegetacji roĞlin (Demidowicz i in.
1999). CharakterystykĊ przymrozków w skali caáego kraju przedstawiają prace
KoĨmiĔskiego i Michalskiej (KoĨmiĔski i Michalska 2010) oraz Kalbarczyka
(Kalbarczyk 2010). Natomiast w skali regionalnej problem wystąpienia przymrozków prezentują: Koáodziej i WĊgrzyn (Koáodziej i WĊgrzyn 2000a, 2000b)
oraz Bartoszek i in. (Bartoszek i in. 2010) dla regionu lubelskiego, DragaĔska i in.
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(DragaĔska i in. 2004) oraz Grabowski (Grabowski 2010) dla Polski póánocnowschodniej, Dudek i in. (Dudek i in. 2012) dla rejonu Bydgoszczy.
Na wielkoĞü strat plonów duĪy wpáyw ma genetyczna odpornoĞü roĞlin na
przymrozki, która jest cechą gatunkową a nawet odmianową. Szczególnie niebezpieczne jest wystąpienie póĨnego wiosennego przymrozku dla gatunków maáo
odpornych na mróz oraz dla tych roĞlin, u których kwitnienie wystĊpuje wczeĞnie.
Szczególnie duĪe uszkodzenia roĞlin powstają wówczas, kiedy przymrozki wyo
stĊpują po okresie 8-10 dni z temperaturą powietrza wynoszącą 10-12 C.
WĞród drzew maáo odporne na przymrozki są: orzechy wáoskie, morele, brzoskwinie, czereĞnie, Ğliwki. WiĊkszą odpornoĞcią charakteryzują siĊ grusze, jabáonie oraz wiĞnie. WĞród krzewów owocowych przymrozki powodują najwiĊksze
straty plonów u porzeczki czarnej i czerwonej, a wĞród warzyw u ogórka, pomidora, dyni, fasoli oraz grochu. Bardzo wraĪliwe na przymrozki są równieĪ truskawki.
SpoĞród upraw polowych szczególnie wraĪliwe na uszkodzenia przymrozkowe są:
gryka, soja, sorgo, ziemniak, kukurydza, rzepak oraz tytoĔ, w mniejszym stopniu:
pszenica, owies, jĊczmieĔ, soczewica, sáonecznik, gorczyca (Harpal i Tupper 2004).
Wedáug KoĨmiĔskiego i Michalskiej (KoĨmiĔski i Michalska 2010) przyo
mrozki moĪna sklasyfikowaü jako áagodne: z temperaturą od 0,0 do –2 C, umiaro
o
kowane: od –2,1 do –4,0 C oraz silne: poniĪej –4,0 C.
o
ĝrednią datą wystąpienia przymrozków w Polsce z temperaturą <0,0 C na
wysokoĞci 200 cm nad poziom gruntu (n.p.g.) jest 20 kwietnia, natomiast ostatnie
wystĊpują 25 maja (KoĨmiĔski i Michalska 2010). DuĪe zagroĪenia dla roĞlin
o Ğrednich wymaganiach cieplnych powstają, gdy temperatura powietrza jest niĪo
sza niĪ –2 C. ĝrednią datĊ ostatnich takich przymrozków stanowi 10-15 kwietnia
(KoĨmiĔski i Michalska 2010). Szczególnie duĪe straty w produkcji roĞlinnej
o
zachodzą wówczas, gdy mają miejsce przymrozki poniĪej –4 C. Przymrozki
o takim obniĪeniu temperatury wystĊpują w drugiej poáowie kwietnia, sporadycznie pojawiają siĊ jeszcze w maju (KoĨmiĔski i Michalska 2010).
o
ĝrednia liczba dni z przymrozkiem (<0,0 C) od 15 kwietnia do koĔca czerwca
(temperatura powietrza mierzona na wysokoĞci 2 m n.p.g.) wynosi w Polsce od 3,5
do 4,5 dni (KoĨmiĔski i Michalska 2010). W maju takich dni jest 1-1,2, jednakĪe są
one szczególnie niebezpieczne dla drzew i krzewów owocowych oraz rzepaku ozimego, albowiem zazwyczaj u tych roĞlin w pierwszych dniach maja wystĊpuje faza
o
kwitnienia. ĝrednia liczba dni z przymrozkami <-2,0 C wynosi w drugiej poáowie
o
kwietnia 1,1-1,3, w maju 0,1-0,2 dnia. Natomiast z przymrozkiem <-4,0 C w drugiej poáowie kwietnia to 0,3-0,4 dnia, a w maju ok. 0,05 dnia (KoĨmiĔski i Michalska 2010).
Szczególnie duĪe straty w plonach roĞlin powstają w wyniku wystąpienia przyo
mrozków przygruntowych (wysokoĞü 5 cm n.p.g.). Przymrozki (<0,0 C) na tej wysokoĞci w drugiej poáowie kwietnia w Polsce wystĊpują z czĊstoĞcią 95-100%,
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w maju od 70 do 95%, a w czerwcu od 7 do 36% (KoĨmiĔski i Michalska 2010).
o
Przymrozki z temperaturą <–2,0 C w drugiej poáowie kwietnia wystĊpują z czĊstoĞcią 88-98%, w maju 45-79%, a w czerwcu od 2 do 14%. Przymrozki o temperatuo
rze powietrza <–4,0 C notowane są z czĊstoĞcią 60-81% w drugiej poáowie kwietnia,
w maju 20-30%, w czerwcu wystĊpują sporadycznie (KoĨmiĔski i Michalska 2010).
Celem prowadzonych badaĔ byáa ocena strat w plonach roĞlin sadowniczych
i ogrodniczych, jakie zostaáy wyrządzone przez przymrozki, które wystąpiáy na
wiosnĊ 2011 roku.
MATERIAà I METODY

OcenĊ zagroĪenia przymrozkowego dokonano na podstawie danych meteorologicznych pochodzących ze stacji IUNG-PIB w Puáawach oraz publikowanych
przez IMGW-PIB (Biuletyn 2011). W 2011 roku IUNG-PIB posiadaá 27 automatycznych stacji meteorologicznych rozmieszczonych w róĪnych rejonach Polski
(rys. 1). Do oceny skutków zagroĪenia przymrozkami wykorzystano dane dotyczące minimalnej temperatury powietrza w okresie od 2 do 7 maja 2011 roku,
mierzonej na wysokoĞci 2 m oraz 5 cm n.p.g. Mapy rozkáadu minimalnej temperatury powietrza zostaáy wykonane w programie ArcView.

Rys. 1. Stacje meteorologiczne Instytutu Uprawy NawoĪenia i Gleboznawstwa – PaĔstwowego Instytutu
Badawczego w Puáawach
Fig. 1. Meteorological stations of the Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research
Institute in Puáawy
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WielkoĞü plonów okreĞlono na podstawie danych publikowanych przez GUS.
Obliczenia obniĪenia plonów wojewódzkich i krajowych w 2011 roku dokonano
wzglĊdem Ğredniego plonu z lat 2002-2010 (GUS 2003-2012).
WYNIKI I DYSKUSJA

Na 27 stacji meteorologicznych posiadanych przez IUNG-PIB, przymrozki
w 2011 roku wystąpiáy w 25 stacjach w okresie od 2 do 7 maja (rys. 2-7). W dwóch
miejscowoĞciach: Tomasze i Cheáchy-Klimki (woj. mazowieckie) przymrozki nie
wystąpiáy. W maju 2011 roku przymrozek pojawiá siĊ na obszarze wszystkich województw Polski.
Pierwszym dniem z przymrozkiem byá 2 maja. Miaá on miejsce w Baborówku
oraz w Królikowie (rys. 2). Wedáug klasyfikacji KoĨmiĔskiego i Michalskiej, wystĊpujący w tym dniu przymrozek, zaliczany jest do grupy okreĞlanej jako áagodny
(KoĨmiĔski i Michalska 2010).

a)
b)
Rys. 2. Minimalna temperatura powietrza w dniu 2011.05.02: a) 2 m nad powierzchnią gruntu, b) 5 cm
nad powierzchnią gruntu
Fig. 2. The minimum air temperature on 2011.05.02: a) 2 m above the ground, b) 5 cm above the ground

3 maja przymrozek wystąpiá juĪ w 11 miejscowoĞciach. NajniĪszą temperaturĊ
powietrza na wysokoĞci 2 m n.p.g. odnotowano na Pojezierzu Wielkopolskim
o
o
oraz Wschodniopomorskim (–1,6 C w Giewartowie, –1,5 C w Królikowie), a na
o
wysokoĞci 5 cm n.p.g. –3,0 C (w Królikowie – rys. 3).
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a)
b)
Rys. 3. Minimalna temperatura powietrza w dniu 2011.05.03: a) 2 m nad powierzchnią gruntu, b) 5 cm
nad powierzchnią gruntu
Fig. 3. The minimum air temperature on 2011.05.03: a) 2 m above the ground b) 5 cm above the
ground

a)
b)
Rys. 4. Minimalna temperatura powietrza w dniu 2011.05.04: a) 2 m nad powierzchnią gruntu, b) 5 cm
nad powierzchnią gruntu
Fig. 4. The minimum air temperature on 2011.05.04: a) 2 m above the ground b) 5 cm above the
ground

OCENA SZKÓD W ROĝLINACH SADOWNICZYCH I OGRODNICZYCH

275

Przymrozek z najniĪszą temperaturą powietrza oraz o najwiĊkszym zasiĊgu wystąpiá 4 maja, odnotowano go w siedemnastu stacjach meteorologicznych IUNGo
o
PIB. Temperatura powietrza na wysokoĞci 2 m n.p.g. wynosiáa od –0,2 C do –5,0 C
o
(poniĪej –2,0 C wystąpiáa w siedmiu stacjach). NajniĪszą temperaturĊ odnotowao
o
no w miejscowoĞciach: Baborówko (–3,8 C), Królikowo (–4,3 C) oraz Giewaro
tów (–5,0 C). W tym dniu rekordowo niską temperaturĊ odnotowano w Toruniu, –
o
7,2 C. Byáa to najniĪsza temperatura minimalna maja w Polsce w 61-letnim okresie
1951–2011 (Biuletyn 2011). Natomiast temperatura powietrza na wysokoĞci 5 cm
o
o
o
n.p.g. wynosiáa od –1,3 C do –11,1 C. PoniĪej –2,0 C wystąpiáa w piĊciu stacjach:
o
o
o
o
Baborówko (–2,1 C), Osiny (–2,5 C), Dobra (–3,0 C), Giewartów (–3,7 C) i Królio
kowo (–4,3 C). NajniĪszą temperaturĊ powietrza przy gruncie odnotowano w Toruo
niu (–11,1 C) (Biuletyn 2011). W tym dniu przymrozek wystąpiá w Wielkopolsce
i na Kujawach, a takĪe na znacznej powierzchni pozostaáego obszaru Polski,
zwáaszcza w jej zachodniej czĊĞci, okreĞlany wedáug KoĨmiĔskiego i Michalskiej
jako silny bądĨ umiarkowany (KoĨmiĔski i Michalska 2010) (rys. 4).
5 maja przymrozek wystąpiá gáównie w zachodniej czĊĞci kraju. NajniĪszą temperaturĊ powietrza odnotowano w Wielkopolsce, na Kujawach oraz w póánocnej
czĊĞci Lubelszczyzny. W tym dniu najniĪszą temperaturĊ powietrza na wysokoĞci
o
2 m n.p.g. odnotowano w Pile (–3,9 C) (Biuletyn 2011) (rys. 5). WystĊpujący w
tym dniu przymrozek, wedáug KoĨmiĔskiego i Michalskiej (KoĨmiĔski i Michalska
2010) okreĞlany jest jako umiarkowany.

a)
b)
Rys. 5. Minimalna temperatura powietrza w dniu 2011.05.05: a) 2 m nad powierzchnią gruntu, b) 5 cm
nad powierzchnią gruntu
Fig. 5. The minimum air temperature on 2011.05.05: a) 2 m above the ground b) 5 cm above the
ground
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6 maja byá kolejnym dniem z przymrozkiem okreĞlanym jako umiarkowany
(KoĨmiĔski i Michalska 2010). Przymrozek na 2 m n.p.g. odnotowano na dziesiĊciu
stacjach meteorologicznych IUNG-PIB, na wysokoĞci 5 cm n.p.g., wystąpiá na Kujawach oraz w póánocnej czĊĞci Lubelszczyzny oraz na poáudniowym Podlasiu (rys. 6).

a)
b)
Rys. 6. Minimalna temperatura powietrza w dniu 2011.05.06: a) 2 m nad powierzchnią gruntu, b) 5 cm
nad powierzchnią gruntu
Fig. 6. The minimum air temperature on 2011.05.06: a) 2 m above the ground b) 5 cm above the ground

7 maja byá ostatnim dniem z przymrozkiem, pojawiá siĊ on tylko na wysokoĞci 2
m n.p.g. àagodny przymrozek odnotowano na obszarze Kujaw (rys. 7).
Przymrozki w maju 2011 roku wystąpiáy w Polsce przez 6 dni. Najkrócej przymrozek w rozpatrywanych miejscowoĞciach miaá miejsce w Puáawach (jeden
dzieĔ). Dwa dni z przymrozkami wystąpiáo w 11 miejscowoĞciach. Natomiast najdáuĪej (przez 3 dni) wystĊpowaá w Królikowie.
Najbardziej zagroĪonym regionem przez wiosenne przymrozki w 2011 roku
byáa Wielkopolska i Kujawy, minimalna temperatura powietrza na tym obszarze
byáa najniĪsza, a okres wystĊpowania przymrozku byá najdáuĪszy (5 dni).
Tak niskie wartoĞci temperatury w dniach od 1 do 6 maja 2011 roku byáy wynikiem napáywu z póánocy Europy cháodnych arktycznych mas powietrza. Natomiast 7 maja z póánocnego wschodu i wschodu nastąpiáa adwekcja cháodnej masy
powietrza polarno-morskiego (Biuletyn 2011).
Niska temperatura powietrza, która wystąpiáa w pierwszych dniach maja 2011
roku, spowodowaáa znaczne uszkodzenia kwiatów drzew i krzewów owocowych
oraz roĞlin ciepáolubnych (Biuletyn 2011).
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a)
b)
Rys. 7. Minimalna temperatura powietrza w dniu 2011.05.07: a) 2 m nad powierzchnią gruntu, b) 5 cm
nad powierzchnią gruntu
Fig. 7. The minimum air temperature on 2011.05.07: a) 2 m above the ground b) 5 cm above the
ground

Straty poniesione w wyniku stosunkowo dáugiego okresu z przymrozkami,
a zwáaszcza z wystąpieniem ich w silnej postaci, odnotowano w województwach:
wielkopolskim, opolskim, Ğląskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim,
lubuskim, áódzkim, podlaskim oraz ĞwiĊtokrzyskim.
Straty spowodowane m.in. przez przymrozki w 2011 roku przyczyniáy siĊ do
znacznej obniĪki plonów wielu upraw. W tabeli 1 zamieszczono uprawy, w których
przymrozek poczyniá najwiĊksze straty w plonach (w %).
NajwiĊksze straty z powodu wystąpienia przymrozków wystąpiáy wĞród rozpatrywanych upraw w województwie wielkopolskim, oprócz owoców wiĞni, których
obniĪenie plonów wzglĊdem Ğredniej z wielolecia 2002-2010 wynosiáo 48,5%, dla
pozostaáych upraw straty wynosiáy ponad 50% (dla truskawek) i 65% dla porzeczek. Natomiast szczególnie duĪe obniĪenie plonów z powodu przymrozków w tym
województwie wystąpiáy dla agrestu, czereĞni, Ğliwek i gruszek (ponad 70%), a dla
jabáek, brzoskwini, moreli oraz orzechów wáoskich, straty te byáy jeszcze wiĊksze
i wynosiáy ponad 80% (tab. 1).
Bardzo duĪe straty plonów wielu upraw z powodu przymrozków wystąpiáy
w województwie opolskim (od 45,9% dla czereĞni, do ponad 50% dla agrestu
i Ğliwek oraz ponad 70% dla porzeczek, jabáek, brzoskwini, moreli oraz orzechów
wáoskich). NajwiĊksze straty w tym województwie odnotowano wĞród wiĞni –
87,7%.
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DolnoĞląskie
KujawskoPomorskie

63,5

38,0

–39,5

23,6

–3,1

7,5

10,4

–66,8

–49,4

–37,5

–43,0

–51,2

–60,6

–69,2

Pozostaáe owoce
drzew*
Fruits from
other fruit trees*

Jabáka
Apples

Gruszki
Pears

ĝliwki
Plums

WiĞnie
Cherries

CzereĞnie
Sweet cherries

Truskawki
Strawberries

Porzeczki
Currants

Agrest
Goose-berry

Województwa
Provinces

Tabela 1. ObniĪka (w %) plonów sadowniczych i ogrodniczych (wzglĊdem wielolecia 2002-2010)
z powodu wystąpienia przymrozków w 2011 roku w województwach (dane wedáug GUS)
Table 1. The reduction (in %) in horticultural and orchards yields (relative to the multi-year period
2002-2010) due to the occurrence of frost in 2011 in the Provinces (according to GUS)

7,7

110,3

–49,9

91,9

Lubelskie

67,6

51,3

52,8

75,8

49,1

54,2

58,7

45,6

–2,0

Lubuskie

–45,3

–37,9

–25,4

–27,1

–26,7

–26,4

–4,6

–35,5

–40,0

àódzkie

–28,4

–47,2

–27,7

–29,4

–32,0

–34,0

21,6

7,8

–41,2

Maáopolskie

–44,3

–19,3

–8,5

5,6

8,3

46,2

–0,6

–7,6

31,5

Mazowieckie

66,1

–53,2

22,5

12,8

18,7

14,9

7,7

24,4

–11,1

Opolskie

–58,8

–74,1

27,1

–45,9

–87,7

–64,5

–33,7

–73,9

–72,3

Podkarpackie

–12,3

–8,7

–41,7

–0,2

–31,2

–28,6

–41,2

0,9

–8,5

Podlaskie

–30,5

–68,8

–30,2

–29,9

–43,1

–24,8

–4,8

–7,6

42,8

Pomorskie

–30,8

–41,1

–57,4

–67,4

–58,7

–63,3

–46,9

–37,5

–82,2

ĝląskie

–55,9

–17,4

–55,6

–66,4

–61,1

–64,3

–75,4

–40,2

–64,4

ĝwiĊtokrzyskie

–25,9

–37,0

–15,1

91,3

33,0

11,7

–16,3

6,3

70,5

–4,5

1,4

–37,2

50,6

–40,1

–38,5

17,2

1,8

134,7

Wielkopolskie

–71,5

–65,0

–53,3

–73,2

–48,5

–79,4

–74,6

–80,2

–82,4

Zachodniopomorskie

–55,1

–27,6

–62,0

–50,9

–73,4

–74,4

–66,5

–0,9

–74,3

POLSKA

–15,2

–7,7

–5,1

–5,2

1,9

–8,4

–7,1

12,9

2,2

WarmiĔskoMazurskie

*pozostaáe owoce z drzew: brzoskwinie, morele, orzechy wáoskie – fruits from other fruit trees: peaches,
apricots, walnuts

RównieĪ znaczne obniĪenie plonów z powodu przymrozków odnotowano
w województwie Ğląskim (od 17,4% dla porzeczek, do ponad 50% dla agrestu
i truskawek, do ponad 60% dla czereĞni, wiĞni, Ğliwek, brzoskwini, moreli oraz
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orzechów. NajwiĊksze straty w województwie Ğląskim zarejestrowano dla gruszek (75,4%). Znaczące straty zauwaĪono równieĪ w woj. zachodniopomorskim,
od 27,6% dla porzeczek, do ponad 50% dla agrestu i czereĞni oraz ponad 60% dla
truskawek i gruszek. NajwiĊksze obniĪenie plonów odnotowano w województwie
zachodniopomorskim dla Ğliwek, brzoskwini, moreli i orzechów (ponad 74%)
(tab. 1).
DuĪe straty z powodu przymrozków wystąpiáy takĪe w województwie kujawsko-pomorskim, najniĪsze odnotowano dla truskawek 37,5%, wiĊksze dla porzeczek, czereĞni, wiĞni, jabáek (ponad 40%), a najwiĊksze dla agrestu, Ğliwek oraz
gruszek (ponad 60%).
W pozostaáych województwach: lubuskim, áódzkim, podlaskim, ĞwiĊtokrzyskim, straty z powodu wiosennych przymrozków w 2011 roku równieĪ byáy wysokie i wynosiáy dla wielu upraw od 27 do ok. 69%.
Uzyskane plony roĞlin sadowniczych oraz ogrodniczych w 2011 roku Ğwiadczą Īe przymrozki mogą spowodowaü wymarzniĊcie prawie caáych plantacji na
terenie nawet kilkunastu województw, dotyczy to np. wiĞni (opolskie, zachodniopomorskie), gruszek (Ğląskie, wielkopolskie), brzoskwini, moreli oraz orzechów
wáoskich (pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, opolskie).
Na tak duĪe straty plonów roĞlin sadowniczych i ogrodniczych niewątpliwie
wpáyw miaá stosunkowo dáugi czas trwania przymrozku (do 5 dni) oraz jego ino
tensywnoĞü (do –11,1 C przy gruncie). Te dwa czynniki zadecydowaáy, Īe wielkoĞü poraĪenia roĞlin przez przymrozki byáa wyjątkowo duĪa, co spowodowaáo,
Īe straty plonów z tego powodu byáy wyjątkowo wysokie.
WNIOSKI

1. Szczególnie silne przymrozki w maju 2011 roku odnotowano na terytorium
województw: kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego oraz warmiĔsko-mazurskiego.
2. Rekordowo niską temperaturĊ powietrza dla maja w ciągu okresu 1951-2011
o
odnotowano w Toruniu, na wysokoĞci 2 m n.p.g temperatura ta wynosiáa –7,2 C.
3. NajwiĊksze straty w plonach spowodowane przez silne przymrozki wystąpiáy dla upraw: agrestu, porzeczek, czereĞni, wiĞni, Ğliwek, gruszek, jabáek, brzoskwiĔ, moreli, orzechów wáoskich oraz truskawek.
4. NajwiĊksze straty w plonach roĞlin sadowniczych i ogrodniczych spowodowane przez majowe przymrozki 2011 roku wystąpiáy w województwie wielkopolskim, opolskim, Ğląskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, áódzkim oraz podlaskim.
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EVALUATION OF DAMAGE TO FRUIT AND HORTICULTURAL
PLANTS CAUSED BY FROSTS IN MAY 2011
Andrzej Doroszewski, ElĪbieta Wróblewska, Tomasz JóĨwicki, Katarzyna Mizak
Department of Agrometeorology and Applied Informatics
Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute
ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puáawy
e-mail: ador@iung.pulawy.pl
A b s t r a c t . Frost risk assessment was based on data from 27 meteorological stations of the
Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute (IUNG-PIB) and data of the
Institute of Meteorology and Water Management – National Research Institute IMGW-PIB. The
level of yields of horticulture and orchard crops was based on data published by the Central Statisti-
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cal Office (GUS). Frost in May 2011 occurred in the area of all of the Provinces of Poland. Particularly strong frosts were recorded in the territory of the Provinces: Kujawsko-Pomorskie, Wielkopolskie and WarmiĔsko-Mazurskie. Losses in yield caused by the frosts occurred, including the orchard
and horticultural crops. The largest yield losses occurred in the Wielkopolska Province for gooseberries, cherries, plums and pears (yield reduction relative to average long-term yields were above
70%), and for apples, peach, apricot and walnut (these reductions were more than 80%). Slightly
lower losses of yield due to frost, but also high, were reported in the Provinces: Opolskie, ĝląskie,
Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, àódzkie and Podlaskie.
K e y w o r d s : f rost, horticultural and orchards crops yields

