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Pentru prevenireaășiăcombaterea organismelorăd<un<toare:ăagenți patogeni și dăunători din sol 
la cultura de Răsaduri de legume (imediatădup<ăr<s<rireășiăpân<ălaărepicare). 

Agenți patogeni (ciuperci de sol): Pythium de baryanum (Căderea plantulelor), Phytophtora 
parasitica (mana de sol), Fusarium spp. (Fusarioza). 

 
Pythium de baryanum (Căderea plantulelor), esteăunaădintreăceleămaiăimportanteăboliălaăr<sadulă

deătomateășiăalteălegume.ăÎnăfazaădeăcotiledoane,ăpân<ălaăaparițiaăaă2-3ăfrunzeăadev<rate,ățesuturileătulpinițeiă
de la nivelul solului se innegresc, se inmoaie, devin apoaseă șiă seă descompun.ă Caă urmare,ă dină tulpiniț<ă
r<mână numaiă firișoareă albe,ă ceeaă ceă atrageă dup<ă sineă c<dereaă plantuțeloră peă sol.ă Pl<ntuțaă c<zut<ă seă
îng<lbeneșteășiăapoiăputrezește,ăastfelăîncâtăînăr<sadniț<ăaparăgoluri,ăvetreădeăatac,ăcareăînăcondițiiăfavorabileă
seăextindăcuărapiditate,ădac<ănuăseăiauăm<suriădeăcombatereălaătimp.ăInfecțiaășiăevoluțiaăprocesuluiăparazitară
sunt favorizate de temperatura de 18-300Cășiăumiditateădeăpeste 90%. 

Phytophtora parasitica (mana de sol),seă poateă manifestaă înă r<sadnițe,ă înă fazaă deă producereă aă
r<saduriloră sauă înă câmp.ă Înă fazaă deă r<sad,ă frunzeleă r<saduriloră seă ofilescă șiă atârn<ă lâng<ă tulpin<.ă Cândă
infecțiaăseălocalizeaz<ăpeăcolet,ățesutulăparazitarăputrezește,ăiarăplantaăcadeălaăp<mânt.ăAceast<ăboal<ăpoateă
ap<reaă șiă dup<ă transplantareaă r<sadurilor,ă determinândă ofilireaă deă diferiteă gradeă aă planteloră tinereă șiă
putreziriăparțialeăaleăplantelorămature. 

Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare cu: 

1.PREVICUR ENERGI – 0,1% (3,0 l/ha tratament aplicat prin picurare; 3,0 ml/mp tratament     

                                                     aplicat la sol) 

2.MERPAN 80 WDG (CAPTAN 80 WDG) – 0,15% 

3.FOLPAN 80 WDG – 0,15% (4-5ălitriăsoluție/mpăseăaplic<ăînainteădeăsem<natăsauăplantatăprin 

                                                   stropirea solului) 

Pentru combaterea diferiților dăunători seă recomand<ă efectuareaă tratamenteloră
fitosanitare cu: 

COROCID SUPER 20 gr/10 mp (Coropisnita) 

OPTIMOL 5Kg/ha, aplicat cu 7 zile inainte de plantat/semanat (Melcul fara 
cochilie) 

NRMATHORIN 10 G – 0,015 Kg/mp (Nematozi și viermi sârmă din sere și solarii) 
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Afidele, acarienii, tripsii, musculița albă de seră, molia minieră - tratament cu 
unulădinăproduseleădeăprotecțiaăplantelor:ă 

MOSPILAN 20 SG 0,0125% - 0,04% sau 

NISSORUN 10 WP – 0,4 Kg/ha sau 

AFFIRM – 1,5 Kg/ha sau 

VERTIMEC PRO – 1,2 l/ha sau 

LASER 240 SC – 0,005% sau 

MILBEKNOK  EC(KOROMITE) – 0,075% sau 

FLORAMITE 240 SC – 0,4-0,6 l/ha sau 

KANEMITE SC – 0,625 l/600 l apă/ha sau 

SANMITE 10 SC – 1,5 l/ha sau 

Pot fi filosite și alte  produse de protecția plantelor omologate 

M<suriăalternativeădeăcombatere:ămecanice,ăfizice,ăbiologice 

M<suriădurabile:ăbiologice,ăfizice,ămecaniceășiăalteămetodeănechimiceătrebuieăpreferateă
metodeloră chimice,ă dac<ă acesteaă asigur<ă ună controlă corespunz<toră ală organismeloră
d<un<toare. 

Alteărecomand<ri: 

Verificațiă cuă atenție,ă recomand<rileă cuă privireă laă compatibilitateaă produseloră atunciă
când intenționațiăs<ăaplicațiăamestecuriădeăproduseădeăprotecțieăaăplantelor! 

Luațiăm<surileăceăseăimpunăpentruăprotecțiaămediuluiăînconjur<tor! 

Respectațiăcuăstrictețeănormeleădeălucru cu produse pentruăprotecțiaăplantelor,ănormele 
deăprotecțieășiăsecuritateaămuncii,ădeăprotecțieăaăalbinelorășiăaăanimalelorăînăconformitateăcuă
Legeaă nr.ă 383/2013ă aă agriculturii,ă cuă modific<rileă șiă complet<rileă ulterioareă șiă Ordinulă nr.ă
127/1991ă alăACAădinăRomânia,ăOrdinulă comună nr.ă 45/1991ă alăMinisteruluiăAgriculturiiă șiă
Alimentației,ă 15b/3404/1991ă ală Dep.ă Pentruă Administrațieă Local<ă șiă 1786/TB/1991ă ală
MinisteruluiăTransporturilor,ăprecumășiăcuăProtocolulădeăcolaborareănră328432/2015,ăîncheiată
cuă ROMAPISă privindă implementareaă legislației,ă înă vedereaă protecțieiă familiilor de albine, 
împotrivaăintoxicațiilorăcuăproduseăpentruăprotecțiaăplantelor. 

Respectațiă prevederileă Ordinuluiă Ministruluiă Agriculturiiă șiă Dezvolt<riiă Rurale nr. 
297/2017 privind aprobarea Codulădeăbuneăpracticiăpentruăutilizareaăînăsiguranț<ăaăproduseloră
deăprotecție a plantelor. 

Respectațiă obligațiileă ceă v<ă revină conformă Ordinuluiă Ministruluiă Agriculturiiă șiă
Dezvolt<riiăRurale,ăalăMinistruluiăMediului,ăApelorășiăP<durilorășiăalăpreședinteluiăAutorit<țiiă
Naționaleă Sanitareă Veterinareă șiă pentruă Siguranțaă Alimenteloră nr. 352/636/54/2015 pentru 



aprobareaănormelorăprivindăecocondiționalitateaă înă cadrulă schemeloră șiăm<surilorădeă sprijină
pentruăfermieriăînăRomânia,ăcuămodific<rileăulterioare. 
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TUTUROR! 
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