
 
Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 50 
z późn. zm.): 

1. Środki ochrony roślin mogą być stosowane w Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli zostały dopuszczone 
do obrotu i stosowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

2. Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi,  
zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary  
i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie 
środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze 
objętym zabiegiem. 

3. Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym. 
4. Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych 

może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy. 
5. Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do stosowania środków ochrony 

roślin z uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin oraz prowadzenia dokumentacji dotyczącej 
stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.  
W dokumentacji tej obowiązkowo należy wskazywać: nazwę środka ochrony roślin, czas 
zastosowania, zastosowaną dawkę, obszar i uprawy na których zastosowano środek ochrony roślin 
oraz sposób realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin poprzez podanie co najmniej przyczyny 
wykonania zabiegu środkiem ochrony roślin. 
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KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN 
 
 

Województwo: łódzkie 

Powiat: łaski, zduńskowolski 

Agrofag: Bakteryjna kanciasta plamistość ogórka 

Roślina: Ogórek 

Data publikacji komunikatu: 28.06.2018r. 

 

Na plantacjach ogórka stwierdzono pierwsze objawy występowania bakteryjnej kanciastej 
plamistości ogórka. 
 

Pierwsze objawy choroby są już widoczne w fazie 2-3 liści właściwych. Obserwacje nasilenia 

choroby prowadzić należy w okresie wegetacji do momentu pełnej dojrzałości owoców. 

Rozwojowi patogenu sprzyja wysoka wilgotność powietrza, ciepło (optymalna temp. 24-27°C)  

oraz długotrwałe zwilżenie roślin rosą. 

Zwalczanie jest konieczne niezależnie od nasilenia choroby na plantacjach odmian podatnych. 

Prawidłowa ochrona szczególnie ważna jest w początkowej fazie wzrostu ogórków.  

W celu ochrony roślin ogórka przed bakteryjną kanciastą plamistością należy zastosować zabiegi 

chemiczne po wystąpieniu pierwszych objawów choroby. Kolejne zabiegi powtarzać co 7-10 dni  

w zależności od nasilenia choroby. W sezonie wegetacyjnym wykonać 2-3 zabiegi. Termin 

wykonania zabiegu musi uwzględniać karencję środka ochrony roślin. 
 

Czynniki ograniczające wystąpienie choroby: 

• 2 – 3-letnia przerwa w uprawie ogórka na tym samym polu 

• wysiew zdrowych, zaprawionych nasion 

• uprawa odmian tolerancyjnych na tą chorobę 

• uprawa gorczycy jako przedplon. 


