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,,A preveni este mai simplu decat a vindeca”
B.A. Nr. 35 din 24. 05. 2017
BULETIN DE AVERTIZARE
Lucernă, Trifoi

Prezentul buletin de avertizare a fost emis pentru a veni in sprijinul producatorilor de plante furajere
(lucerna,trifoi) în care s-a depistat atacul produs de CUSCUTĂ spp.(tortel) sub forma de vetre,care
netratate, se pot întinde pe toata suprafaţa, compromitand întreaga recolta de masa verde sau seminte.
Cuscutele sunt buruieni holoparazite, foarte periculoase, care işi desfasoara ciclul vegetativ parazitand
plantele leguminoase perene sau spontane,plante leguminoase anuale, plante medicinale, decorative,
unele plante lemnoase, etc.Din cele peste 100 specii de Cuscuta cunoscute pana in prezent pe glob,
13 specii au fost identificate si in tara noastră.
Pentru combaterea cuscutelor se folosesc metode chimice si metode agrotehnice,de igiena fitosanitara.
METODA CHIMICA-trebuie să înceapă imediat ce cuscutele isi fac aparitia în cazul leguminoasele
perene, în anul însamantarii.Tratamentele chimice se executa:
1.-inainte de recoltare in anul insamantarii-lucerna anul I;
2.-imediat dupa recoltare(la 1-3 zile dupa prima coasa),cand plantele lastaresc din nou,iar vetrele de
cuscuta sunt evidente,astfel ca noii lastari de lucerna sa nu protejeze o parte din filamentele de
cuscuta(pentru lucernierele din anii urmatorii:III-IV).
Recomandam utilizarea unuia din urmatoarele produse de uz fitosanitar(erbicide):
-ROUNDUP-0,75 l/ha(s.a.-glifosat din sare de izopropilamina-360g/l)-erbicid total, se aplica la 1-3 zile dupa
prima coasa;
-KERB 50 W-4,0-5,0 Kg/Ha(s.a.-propizamid-50%)-preemergent sau postemergent
Tratamentele se pot executa si in vetre astfel încât suprafaţa erbicidata sa fie mai mare decat cea a vetrelor(cu
1-2 m. mai mult decat raza vetrei de cuscuta erbicidata)
METODE AGROTEHNICE SI IGIENA FITOSANITARA:
1.-utilizarea la insamantare numai a semintelor descuscutate,verificate si certificate de unitatile specializate;
2-rotatia culturilor-leguminoasele perene trebuie sa urmeze cerealelor paioase sau prasitoare,iar dupa
culturi in care au existat vetre de cuscuta,timp de cel putin 5 ani,se vor cultiva numai plante care nu
sunt gazde pentru cuscute;
3.-destelenirea culturilor infestate cu cuscute prin araturi adanci de peste 28 cm.;
4.-evitarea fertilizarii terenurilor cu gunoi de grajd nefermentat,infestat cu seminte de cuscuta(care in
magazii si in camp isi pastreaza germinatia timp de 9-10 ani;
5.-cosirea vetrelor de cuscuta sub covorul matasos de filamente,strangerea cu grija si eliberarea materialului
adunat din vetre;
6.-arderea vetrelor cu cuscuta cand acestea sunt putine si mici ca suprafata.Leguminoasele perene din
cultura pornesc apoi in vegetatie din colet;
7.-acoperirea vetrelor de cuscuta cu un strat de 15-20 cm.cu paie si pamant opreste extinderea cuscutelor in
cultura.
ALTE RECOMANDĂRI IMPOTRANTE
Tratamentele fitosanitare se vor executa la timpul optim respectandu-se dozele sau concentratiile din
instructiunile de folosire.La efectuarea tratamentelor cu P.P.P. se vor respecta cu strictete normele de protectia
muncii,de protectie a mediului,de PROTECTIE A ALBINELOR(Conf.Leg.383/2013).
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