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 Sunt  intrunite  conditiile  pentru  aparitia bolilor  : 
Bacterioze la fasole și castraveti
Sunt cunoscute 4 tipuri de bacterioze la fasole și anume:
    -arsura comuna fuscans
    -arsura aureolata
    -vestejirea bacteriana
    -arsura comuna(Xanthomonas campestris) - fiind cea mai cunoscuta bacterioze la fasole

Bacterioza la castraveti -Patare unghiulara(Psudomonas  lachrymans)
Patarea unghiulara a castravetilor – Pseudomonas syringae pv. lachrymans
Este o boala pagubitoare si frecventa in culturile de castraveti in camp, cat si in cele din spatiile
protejate.

Simptome  : Boala se manifesta pe toate organele supraterane ale plantei, pe parcursul intregii  
perioade de vegetatie.
Pe cotiledoane, imediat dupa rasarirea plantutelor, apar pete mici circulare sau colturoase, de culoare verde inchisa
si apoase la inceput, ca apoi sa devina brune. Pe frunze apar pete unghiulare, hidrozate, de culoare verde inchis,
dispuse intre nervuri si inconjurate de o zona galben-verzuie. In conditii favorabile petele conflueaza, iar in dreptul
acestora, pe partea  inferioara a frunzelor apare un exudat bacterian mucilaginos, albicios, sub forma de picatura.
Pe vreme secetoasa exudatul bacterian se usuca si formeaza o crusta alba cenusie. Ulterior tesuturile atacate se
necrozeaza,  se  desprind si  cad,  iar  frunzele  apar ciuruite,  zdrentuite.  Pete   asemanatoare  apar pe tulpini  si  pe
petiolul frunzei. Florile infectate se usuca si cad. Pe fructe  apar pete mici (1-3 mm), adancite in tesuturi, de culoare
albicioasa.
Pe vreme umeda aceste  pete se acopera  cu exudatul  bacterian albicios.  Daca atacul  are loc pe fructele tinere
acestea  se  deformeaza.  Agentul  patogen  patrunde  pana  la  seminte,  pe  care  le   infecteaza.  Agentul  patogen:
Pseudomonas syringae pv. lachrymans, transmiterea bacteriei se face prin seminte infectate si prin resturi vegetale
provenite de la plantele bolnave, iar raspandirea in timpul vegetatiei se realizeaza prin apa provenita din ploi sau
irigatii, insecte, unelte. Patrunderea in plante se face prin deschideri naturale sau rani.
Prevenire  si  combatere  :  Ca  masuri  preventive  se  recomanda  respectarea  asolamentului  de  3-4  ani,  folosirea  de  
samanta sanatoasa, strangerea si arderea resturilor vegetale, inlaturarea din 
cultura a plantelor atacate.
Efectuati tratamentul folosind unul dintre produsele de mai jos:

-  CHAMP  77 WDG(Coppermax) - in concentratie de -  0,2 %  
   -  ZEAMA BORDELEZA    –i n concentratie de -  0,75 %  
   -  ALCUPRAL  50 PU     – in concentratie de  - 0,5 %  
   - FUNGURAN   OH   -  in concentrstie  de – 0,3 %   



La efectuarea tratamentului se mai pot utiliza si alte produse de protectie a plantelor cu
efect similar, omologate in Romania.
La prepararea solutiei se vor respecta toate instructiunile de folosire, de pe eticheta produsului 

Atentie  !   In   conformitate  cu   prevederile  legale  respectati  normele  de  tehnica   securitatii  muncii  ,  protectia
animalelor , albinelor si a mediului inconjurator impotriva intoxicatiilor cu  produse de protectia plantelor.
RECOMANDĂRI: Respectaţi  cu  stricteţe  normele  de  lucru  cu  produse  de  uz fitosanitar, pe cele de
securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA,
privind  unele  măsuri  pentru  protecţia  familiilor  de  albine  împotriva  intoxicaţiilor   cu  pesticide,  a  Legii
nr.383/2013  a  apiculturii  şi  nr.127/1991  al  ACA  din  România;  68/05.02.1992  Ministerul  Mediului;
15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administraţie Locală şi 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum şi a
Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între  Agenţia Naţională Fitosanitară  şi  Asociaţia
Crescătorilor  de  Albine  din  România,  privind  implementarea  legislaţiei,  în  vederea   protecţiei  familiilor  de
albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor. 
ALTE RECOMANDĂRI:            

Având în vedere implementarea cerinţelor legale în materie de gestionare referitor la ,,Introducerea
pe piaţă a produselor de protecţia plantelor “(SMR 10), agricultorii, care prin activitatea lor depozitează,
manipulează şi utilizează produse de protecţie a plantelor au următoarele obligaţii:

1. Să  utilizeze  numai  produse  de  protecţie  a  plantelor omologate  de  Comisia  Naţională  de
Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor, care se regăsesc în baza de date PEST-EXPERT. 

2. Să utilizeze produsele  de protecţie  a plantelor  doar  în scopul pentru care acestea au fost
omologate şi numai în conformitate cu instrucţiunile de utilizare- doza/ha,to, cultura, agentul de dăunare
şi respectarea momentului aplicării. Aplicarea produselor de protecţia plantelor  trebuie realizată numai
la avertizare.
            3. Sa se asigure ca produsele  de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice
(T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care deţin autorizaţie pentru utilizarea acestor produse,
emisă de Oficiul  Fitosanitar Judetean  din raza teritorială în care îşi desfăşoară activitatea.

4. Să nu aplice tratamente cu produse de protecţie a plantelor în zonele de protecţie a resurselor
de apă, în zonele de protecţie sanitară şi ecologică, precum şi în alte zone protejate stabilite în condiţiile
legii.(parcelele din zona de protecţie au o fâşie înierbată de 1-3 m, în funcţie de înclinaţia terenului
12%). 

5. Să respecte condiţiile de depozitare, manipulare şi utilizare a produselor de protecţia plantelor
în exploataţiile agricole, conform  Ghidului de bune practici de utilizare si depozitare a produselor de
protectia plantelor eliberat de Autoritatea Nationala Fitosanitara 
            6. Toţi fermierii trebuie să păstreze o perioadă de cel puţin 3 ani documentele de evidenţă a
produselor  de   protecţie  a  plantelor  utilizate  în  exploataţie,  precum  şi   Registrul  cu  evidenţa
produselor de protecţia plantelor pe care le utilizează.                  

Normele privind ecocondiţionalitate sunt obligatorii pentru toţi fermierii care solicită plăţi  prin
scheme  şi măsuri de sprijin din fonduri  europene care vor  respecta OM 352/2015 si vor consulta
Ghidul fermierului  postat  pe site : hpp:// www.apia.org.ro/ro/ 

Toţi producătorii agricoli înscrişi la APIA, care deţin suprafeţe cu culturi agricole în câmp
şi spaţii protejate, indiferent de suprafaţa cultivată, sunt obligaţi să deţină un registru de evidenţă
a tratamentelor fitosanitare, completat la zi după efectuarea fiecărui tratament, prin completarea într-
un registru, după modelul anexat.

                                                                           REGISTRU*



                           de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor
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*Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1).
      Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină)
se menţionează câte pagini conţine registrul, purtând semnătura (şi ştampila, după caz) fermierului
sau administratorului societăţii.

          Intocmit                                                                          Verificat 
Ing.  Ivanescu  Camelia                                                     Coordonator  O.F.

                                            Ing.  Curescu  Marius  
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