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Województwo:  PODKARPACIE 

Powiat:  MIELECKI 

Agrofag:  BAKTERYJNA KANCIASTA PLAMISTOŚĆ OGÓRKA  

Roślina:  OGÓREK 

Data publikacji komunikatu: 22.06.2017 r. 

 

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. 

  

Uwagi: 
Z dniem 1 stycznia 2014 roku wszedł w życie obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych 
użytkowników środków ochrony roślin.  
Szczegóły na stronie: www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona-roslin/Integrowana-ochrona-roslin. 
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do ochrony upraw można stosować środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu  
i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy. 
1. 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 nie będące celem zabiegu z zastosowaniem tych 
środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze 
objętym zabiegiem. 

2. Do zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin używa się sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, 
który: 

 użyty zgodnie z przeznaczeniem nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska; 
 jest sprawny technicznie i skalibrowany tak, aby zapewnić prawidłowe stosowanie środków ochrony roślin. 

3. Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany  
przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 ustawy o środkach ochrony roślin. 

4. Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich 
środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata. 

Informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do obrotu i stosowania w Polsce  
są dostępne pod adresem: http://www.minrol.gov.pl > Informacje branżowe > Produkcja roślinna > Ochrona roślin 
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