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BULETIN  DE  AVERTIZARE 

Nr. 21 / 14.06.2022 
 

                     Se recomanda  executarea tratamentului fitosanitar la fasole pentru combaterea bolii: 
antracnoza fasolei (Colletotrichum lindemuthianum). 
 
Aceasta boala se manifesta in toate fazele de dezvoltare, fiind atacate toate organele supraterane 
(frunze, tulpini, fructe si seminte). Plantutele provenite din seminte infectate prezinta leziuni pe 
cotiledoane. Acestea sunt circulare sau alungite, de culoare brun-negricioasa, adancite in tesuturi, care 
in general, determina moartea plantelor. Pe partea inferioara a frunzelor apar pete circulare sau 
neregulate, brune-galbui, cu o margine bruna, rosietica care sunt dispuse de-a lungul nervurilor. 
Tesuturile afectate se necrozeaza si se rup, iar frunzele par zdrentuite. Pe tulpini apar leziuni alungite 
care se adancesc in substrat. Atacul pe pastai este cel mai caracteristic, cel mai frecvent si pagubitor. Pe 
pastai apar pete mici, de culoare ruginie. In timp se maresc, devin circulare, adancite si sunt delimitate de 
o margine rosiatica.   
 

                 
  
                   
    Folositi unul din produsele de mai jos: 
 

PRODUS DOZA 
 

MERPAN 80 WDG / CAPTADIN 80 WDG - a doua denumire comerciala 0,15 % (0,9 kg/ha in 
600 litri apa) 

SWITCH 62,5 WG 1 kg/ha 
  
 … si alte produse omologate ….. 

 
 
 



 
 
 
 
 
                Alte recomandari : 
 

      Se recomanda adunarea si distrugerea resturilor vegetale, cultivarea de soiuri rezistenti, 
folosirea de samanta sanatoasa, rotatia culturii, in care fasolea sa nu revina pe aceeasi suprafata de 
teren mai devreme de 3-4 ani. 

      Verificati, cu mare atentie, recomandarile cu privire la compatibilitatea produselor atunci cand 
intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectie a plantelor! 
                  Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator! 

      Respectati cu strictete normele de lucru cu produsele pentru protectia plantelor si normele de 
protectie si securitate a muncii, de protectie a albinelor si animalelor in conformitate cu : Legea nr. 
383/2013 a apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr. 127/1991 al ACA din 
Romania, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministrului Agriculturii si Alimentatiei, 15b/3404/1991 al Dep. 
Pentru Administratie  Locala si 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum si cu Protocolul de 
colaborare nr. 328432/2015, incheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislatiei, in vederea 
protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse pentru protectia plantelor) 

      Respectati prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 297/2017 privind 
aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor. 

      Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, 
al ministrului mediului, apelor si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si 
pentru Siguranta Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea 
in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare. 
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