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Zaistniały sprzyjające warunki do infekcji i rozwoju zarazy ogniowej.

Decyzję  o  sposobie  i  terminie  zwalczania  zaraz ogniowej  na jabłoni  należy podjąć po przeprowadzeniu  
obserwacji.

Warunkami  sprzyjającymi  infekcjom  i  rozwojowi  choroby  w  sezonie  wegetacyjnym  jest  optymalna 
temperatura 20—24oC i wysoka wilgotność powietrza.

O zagrożeniu chorobą decydują:
• wystąpienie jej w roku ubiegłym w  sadzie i/lub w jego sąsiedztwie oraz efekty podjętego zwalczania
• przebieg warunków atmosferycznych, zwłaszcza w okresie kwitnienia i intensywnego wzrostu pędów

W  celu  ograniczenia  źródła  infekcji  należy  drzewa  silnie  porażone  usuwać  w  całości,  a  w  przypadku 
porażenia w niewielkim stopniu, usuwać chore części z zapasem (najszybciej po wykryciu).  Rany należy 
zabezpieczyć.

W rejonach zagrożonych, sady powinny być chronione środkami miedziowymi:
• w fazie nabrzmiewania pąków
• kwitnienia
• a w razie potrzeby także w okresie wzrostu zawiązków owoców.

Zgodnie z ustawą o ochronie roślin:
• Można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu oraz zgodnie z etykietą-

instrukcją stosowania, ściśle z podanymi w niej zaleceniami, oraz w taki sposób, aby nie dopuścić 
do zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.

• Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie.
• Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnictwie mogą być wykonywane 

przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin i posiadają 
aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia.

• Posiadacze  gruntów,  na  których  prowadzone  są  zabiegi  ochrony  roślin,  są  obowiązani  
do prowadzenia ewidencji tych zabiegów i przechowywania jej co najmniej przez okres 2 lat od dnia 
wykonywania zabiegu ochrony roślin.

UWAGA:
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
Zaleca się wykonywać zabiegi środkami ochrony roślin z uwzględnieniem stosowania w pierwszej kolejności  
metod biologicznych, agrotechnicznych, hodowlanych lub integrowanej ochrony roślin.


