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TEST PRZEZIMOWANIA ZBÓŻ 
Widok ozimin w okresie ruszania wegetacji 5.03.2012 

Test przezimowania wykonujemy po zaniku okrywy śnieżnej w 

okresie ruszania wegetacji 
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Przygotowanie roślin do testu oceny przezimowania 
Losowej analizie poddajemy rośliny  z miejsc  budzących 

wątpliwości .                                                                                     

Na polu powyżej 10ha  pobieramy rośliny z 10-12 miejsc.                                                                                          

Z każdego miejsca pobieramy 10 do 20 roślin, tak aby nie 

uszkodzić węzła krzewienia. 
Widok roślin  po pobraniu  i obmyciu z gleby 
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Przygotowanie roślin do testu oceny przezimowania 
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Linia odcięcia roślin 

Należy usunąć nożyczkami  lub innym ostrym 

narzędziem wszystkie pędy na wysokości 2-4 cm, 

powyżej  węzła krzewienia. Odcinamy również cały 

system korzeniowy.  

Tak przygotowane rośliny, umieszczamy  na gazie, bibule 

itp. i zawijamy je do środka.  Następnie układamy na 

płaskim naczyniu, zwilżając wodą. Naczynie  umieszczamy 

w pomieszczeniu o temp. 22-25°C  na okres 24 godzin. 

Górny węzeł 

krzewienia 

Międzywęźle 

korzeniowe 

[mezokotyl] 

Korzenie 

przybyszowe 
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Ocena testu przezimowania zbóż ozimych 

Roślina spreparowana do analizy 

Ocena po 24 godzinach przyrostu tkanki źdźbła  -

podział na kategorie żywotności roślin 

Długość przyrostu tkanki  

źdźbła 

Stan roślin 

Bez przyrostu Rośliny nieżywe 

3 - 4 mm Rośliny słabe 

5  - 9 mm Rośliny z dobrym wigorem 

Powyżej 10 mm Roślin z bardzo dobrym  

wigorem 
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Ocena stanu wigoru roślin po 24 godzinach                              
– przyrost tkanki źdźbła po 1cm – rośliny z silnym wigorem 
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Ocena stanu wigoru roślin po 24 godzinach                        
– brak przyrostu tkanki źdźbła – rośliny martwe 
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Ocena przezimowania zbóż –test polowy  

● Szybki polowy test przezimowania - gdy temp. ustali się po 3 dniach na 

5C -w kilku miejscach przykryć 1m2 łanu folią lub agrowłókniną  i po 

kilku dniach dokonać oceny żywych roślin. 

● obsady minimalne: 

● -pszenica ozima -nie mniej niż 130 roślin 

● -jęczmień ozimy - nie mniej niż 120 roślin 

● -żyto i pszenżyto- nie mniej niż 110 roślin 



Test oceny przezimowania rzepaku  

Ocena przezimowania rzepaku 
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Uszkodzenia roślin rzepaku po zimie (wg UWM Olsztyn  W.Budzyński ) 
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Uszkodzony korzeń zaraz poniżej szyjki 

korzeniowej  - likwidacja plantacji 

Uszkodzony korzeń poniżej  

12 cm od szyjki korzeniowej - max plon rzepaku 

ok. 1,5-1,8 t (min. obsada 40-50) 

Przemrożony korzenia poniżej 20-25 cm - bez 

widocznego wpływu na rozwój wiosenny (min. 

obsada 25-30/m2) 

Uszkodzenie szyjki korzeniowej - 

likwidacja plantacji 

Uszkodzony stożka wzrostu -  

spadek plonu 25-35% (min. obsada 60/m2) 

 

Zniszczone liście rozetowe -  

spadek plonu 10% (min. obsada 30-40/m2) 
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Przemrożenia roślin rzepaku 

Część rośliny Maksymalny spadek 

temperatur [C] 

Rozeta liści - 25                     
(silnie rozwinięta 

roślina mniej 

wytrzymała) 

Stożek wzrostu 

korzeni  
 - 6 

Pąki kwiatowe - 8 

Kwiaty 0 

Nalewanie 

nasion  

Max temp + 35 
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Etapy przygotowania roślin rzepaku do testu 
przezimowania 

1. Pobrać losowo rośliny budzące wątpliwość do oceny , przyjmując 

zasadę z 10 miejsc pola po 10 kolejnych roślin w rzędzie, 

2. Gdy gleba jest zamrożona, wykuć rośliny ze zmarzniętą  bryłą 

gleby.  Roślina powinna mieć minimum 5-7 cm górnego odcinka 

korzenia palowego i nieuszkodzony pąk wierzchołkowy. 

3. Rośliny po wykopaniu należy umieścić w pomieszczeniu;                                           

- zamrożone przeznaczyć do powolnego rozmrożenia na okres 1 

doby w temperaturze 12-18C,                                                                                                     

- z roślin niezamrożonych po obmyciu z gleby przygotować 

preparat. 

4. Przygotowanie preparatu do oceny;                                                                            

- odciąć u nasady wszystkie liście, zachowując szczytowe 

nierozwinięte w rozecie                                                                                                                         

- odciąć od dołu 5-7 cm systemu korzeniowego 

5. Umieścić rośliny spreparowane na tacy i przykryć część 

korzeniową gazą, utrzymywać w wilgoci  

6. Preparaty roślin przechowywać przez okres 7 dni w temperaturze 

22-25C  

 

 

Zachować 5- 7 cm 

korzenia 
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Test oceny przezimowania rzepaku -15.02.2012 

Ocena stanu  przezimowania po 7 dniach  

przechowywania spreparowanych roślin w 

temperaturze  22-25C w warunkach 90% 

wilgotności powietrza z dostępem światła   
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Przemrożanie nadziemnej części roślin 

Roślina martwa Roślina żywa 
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Ocena stanu przezimowania rzepaku po 7 dniach  

● Ocena roślin  po 7 dniach 

przechowywania po ich przekrojeniu 

wzdłuż osi rośliny. Żywe rośliny są 

gdy; 

● Pąk wierzchołkowy z wyraźnym 

przyrostem liści 

● Tkanka pąka wierzchołkowego 

szklista, po ugięciu palcami 

elastyczna, 

● Korzeń palowy szklisty lub białawy, 

część naskórka korzenia nie złuszcza 

się  

 


