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INFORMARE PRIVIND COMBATEREA AGENŢILOR DE DĂUNARE DE
SOL, LA CULTURILE DE LEGUME DIN GRĂDINI

Pentru obţinerea de plante sănătoase (legume), înainte de semănatul culturii sau plantatul
rasadurilor în gradină, se va avea în vedere următoarele aspecte:
Pentru combaterea ciupercilor de sol: Pythium spp. - căderea plantulelor (foto 1), Phytophtora
parasitica - mana de sol (2), Rhizoctonia solani – rizoctonioza (foto 3), Fusarium spp.- fuzarioza…,
care provoacă bolile de colet, înainte de semănat/plantat cu 5-7 zile se va dezinfecta pământul.
Pământul se va dezinfecta cu unul din produsele: PREVICUR ENERGY - 0,1% (3 litri
soluţie/mp.), PROPLANT 72,2SL 0,15 - 0,25% (3,0-5,0 litri soluţie/mp.) sau FOLPAN 80WDG
0,15% (4-5 l soluţie/mp.).
Pentru reducerea/eradicarea dăunătorilor din sol - Agriotes spp- viermele sârmă - (foto 4),
Agrotis spp.- buha semanăturilor, Melolontha spp.- cărăbuşul de mai, odată cu semănatul/plantarea, cu
uşoară încorporare în sol, se va aplica unul din produsele de protecţie a plantelor omologate: TRIKA
EXPERT 10-15 kg/ha sau SINTOGRILL 30 kg/ha.
Pe suprafeţele cu rezervă biologică de coropişniţe - Gryllotalpa g. (foto 5), se va utiliza unul
din produsele: COROCID FORTE 5 kg/ha, COROCID SUPER 20 kg/ha sau SINTOGRILL 30kg/ha.
(cu încorporare în sol).
Imediat după răsărirea plantulelor, când condiţiile climatice permit, pentru combaterea
complexului de patogeni de răsărire (Pythium debaryanum, Phytophtora parasitica, Rhyzoctonia
solani …), se va aplica un tratament fitosanitar preventiv, folosind unul din produsele: PREVICUR
ENERGY 0,1% sau FOLPAN 80 WDG 0,15%.
Alte recomandări:
Pot fi utilizate şi alte produse de protecţie a plantelor omologate.
Înainte de utilizarea produselor de protecţie a plantelor citiţi cu atenţie prospectul acestora.
Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr.
45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor
68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi
127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, Legea nr. 383/2003 a apiculturii, precum şi a
Protocoalelor de colaborare nr. 328432/31.03.2015 şi nr. 3242/F/21.10.2016 încheiate între Agenţia Naţională
Fitosanitară şi Asociaţia Crescătorilor de Albine din România şi Federaţia Asociaţiilor Apicole din România,
privind implementarea legislaţiei, în vederea protecţiei familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse
de protecţie a plantelor.
Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe
normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii şi de protecţie a animalelor.
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