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Protecţia culturilor constituie un element important al agriculturii moderne, care
permite obţinerea unor producţii superioare, atât cantitativ cât şi calitativ.
Pentru prevenirea unor boli si daunatori, si combaterea buruienilor din culturi,
recomandam urmatoarele măsurile agrotehnice:
1. Alegerea terenului de cultură optim plantei cultivate:
Metoda este de o importanţă semnificativă pentru cele mai multe culturi; pentru
culturile de cereale se va evita alegerea terenurilor grele, reci, în care bălteşte apa,
deoarece acestea sunt preferate de unele specii de insecte polifage cum ar fi: viermii
sârmă (Agriotes spp., Athous spp.).
2. Drenarea terenului
Mulţi agenţi fitopatogeni şi diferiţi dăunători ai culturilor sunt favorizaţi în dezvoltarea
lor de excesul de umiditate, cum ar fi viermii sârmă. Prin drenare se modifică mult
microclima terenului, ceea ce influenţează nefavorabil dezvoltarea acestora; în unele
cazuri drenarea poate avea un anumit rol în lupta împotriva dăunătorilor şi al bolilor la
culturi.
3. Arătura de vară şi de toamnă este efectuată şi în scopul îngropării resturilor de
plante atacate pentru a diminua rezerva de inocul. Arăturile pot fi precedate de
discuiri, prin care se mărunţesc resturile de plante atacate pentru a grăbi
descompunerea lor în sol.
4. Distrugerea samulastrei, care pentru unele specii parazite reprezintă o etapă în
ciclul evolutiv, poate întrerupe ciclul de viaţă al diferitelor ciupercii sau al unor
dăunători.
5. Rotaţia culturilor (asolamentul) menţine fertilitatea solului şi împiedică
acumularea în sol, de la un an la altul, a unor agenţi infecţioşi. Durata asolamentului
este impusă de cerinţele plantelor cultivate şi biologia agenţilor patogeni. Unii agenţi
fitopatogeni ca Erysiphe graminis sau specii ale genului Puccinia îşi păstrează în sol
capacitatea infecţioasă un an; rotaţia culturilor este unul dintre elementele principale
de tehnologie care împiedică înmulţirea acestora. Prin cultivarea aceleiaşi plante ani
de-a rândul pe aceeaşi solă se favorizează înmulţirea unor dăunători, cum ar fi: la
cultura de grâu, de menţionat este gândacul ghebos (Zabrus tenebrioides Goeze),
tripsul grâului (Haplothrips tritici Kurdj.), viermele roşu al paiului (Haplodiplosis
marginata Roser), viespea grâului (Cephus pygmaeus L.), muştele cerealelor
(Oscinella spp., Phorbia spp., Opomyza spp., Mayetiola spp.), cărăbuşeii cerealelor

(Anisoplia spp.); la cultura de porumb, dacă nu se respectă rotaţia, are loc o creştere a
rezervei biologice a unor dăunători care pot produce pagube semnificative culturii;
această rezervă biologică, în funcţie de condiţiile climatice poate rămâne în stare
latentă sau poate deveni un pericol pentru cultură; se poate menţiona sfredelitorul
porumbului (Ostrinia nubilalis Hbn.), viermele vestic al rădăcinilor de porumb
(Diabrotica virgifera virgifera Le Conte) şi gărgăriţa porumbului (Tanymecus
dilaticolls Gyll.). La cultura de floarea soarelui si rapita se pot dezvolta agenti
patogeni comuni ca: (Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum, Erysiphe comunis)
6. Cultivarea de soiuri rezistente şi tolerante la boli este cea mai importantă şi
economică metodă de combatere, care devine o metodă foarte utilă în cazul speciilor
cultivate, boli ca ruginile cerealelor, făinarea grâului etc., pot fi combătute cu succes
prin cultivarea de soiuri rezistente; de asemenea şi unii dăunători, cum ar fi
sfredelitorul porumbului (Ostrinis nubilalis Hbn.) pot fi reduşi semnificativ prin
cultivarea unor hibrizi de porumb rezistenţi la atacul acestuia.
7. Folosirea de seminţe şi material sănătos.
O importanţă deosebită o are utilizarea la însămânţat a unor seminţe sănătoase,
neinfestate cu diferiţi agenţi patogeni, dăunători, care să asigure o răsărire uniformă, o
densitate normală şi o vigoare ridicată a plantelor. De exemplu, seminţele de grâu pot
fi atacate de ploşniţe sau tripşi, care duc la o germinaţie redusă şi alte însuşiri seminale
necorespunzatoare. Pentru loturile semincere se recomandă înlăturarea seminţelor
infestate prin curăţirea şi sortarea lor înainte de semănat; de asemenea sortarea şi
utilizarea unor seminţe sănătoase contribuie şi la împiedicarea pătrunderii şi
răspândirii unor dăunători de carantină.
8. Adâncimea de semănat trebuie să fie corelată cu biologia agenţilor fitopatogeni,
dar şi cu prezenţa sau absenţa agentului fitopatogen, sau a dăunătorilor din sol.
9. Densitatea plantelor
Respectarea densităţii optime de semănat creează spaţiul trofic necesar dezvoltării
plantelor şi le conferă astfel o rezistenţă mai mare la boli. În acelaşi timp plantele
beneficiază de o bună circulaţie a aerului pentru menţinerea unei umidităţi optime care
să nu favorizeze atacul agenţilor fitopatogeni.
10. Epoca de semănat trebuie să fie întotdeauna cea optimă, pentru a permite o bună
pornire în vegetaţie a plantelor şi o vigurozitate sporită. De asemenea, în vederea
reducerii riscului apariţiei, încă din toamnă, a atacului de afide, cicade sau de muştele
cerealelor, precum şi a unor boli foliare, inclusiv a fenomenului de îngălbenire şi
piticire a orzului (barley yellow dwarf virus - BYDV) sau de îngălbenirea, piticirea şi
aspermia grâului (wheat dwarf virus - WDV), ai căror vectori sunt specii aparţinând
acestor insecte, se recomandă încadrarea semănatului cerealelor păioase de toamnă în
perioada optimă pentru fiecare zonă, evitându-se semănatul timpuriu. Însă, trebuie
combătută cu fermitate tendinţa de a semăna cât mai timpuriu, uneori cu mult în afara
epocilor recomandate zonal pentru culturile de cereale de toamnă; numai astfel se pot
evita pierderile de recoltă, ce pot ajunge uneori până la compromitere totală, datorate
fenomenelor de virusare menţionate.
11. Întreţinerea culturilor
Aplicarea la timp a lucrărilor de întreţinere a culturilor conform unei agrotehnici
raţionale, diferenţiate, asigură plantei de cultură o rezistenţă sporită la boală şi o
reducere semnificativă a populaţiilor de dăunători. Distrugerea buruienilor din cultură
contribuie la buna dezvoltare a plantei, dar şi la reducerea pericolului atacului unor
dăunători; buruienile constituie gazde intermediare pentru diferite specii de dăunători,
cum ar fi: buha semănăturilor (Agrotis segetum Den&Schiff.), specie polifagă,
gărgăriţa porumbului (Tanymecus dilaticollis Gyll.) etc. se hrănesc cu plante spontane

(buruieni) şi apoi trec pe cele cultivate; aşadar solele cultivate cu cereale, dar
îmburuienate pot fi mult mai atacate de diferite specii de dăunători decât cele curate de
buruieni.
12. Recoltarea la timp a culturilor poate contribui la stoparea bolilor şi a atacului
unor dăunători, contribuind astfel la reducerea pagubelor. De exemplu, prin efectuarea
recoltatului la grâu cât mai timpuriu şi într-o perioadă cât mai scurtă se reduce
posibilitatea producerii atacului la boabe de către ploşniţele cerealelor şi după caz de
viermele roşu al paiului; de asemenea, printr-un recoltat timpuriu al cerealelor păioase
se reduce posibilitatea scuturării boabelor şi formării samulastrei, pe care se pot
dezvolta numeroşi dăunători, cum ar fi: musca neagră a cerealelor (Oscinella fritt),
musca de Hessa (Myetiola destructor), păduchele verde al cerealelor (Schizaphis
graminum), păduchele verde al porumbului (Rhopalosiphum maidis) etc. Şi modul
cum se face recoltatul poate contribui într-o anumită măsură la preîntâmpinarea
atacului unor dăunători, de exemplu: la recoltatul porumbului, este recomandabil ca
tăierea tulpinilor să se facă cât mai jos, pentru a se distruge astfel o mare parte a
larvelor hibernante de sfredelitorul porumbului (Ostrinia nubilalis), iar în cazul
cerealelor păioase a viespii grâului (Cephus pygmaeus).
13. Irigarea culturilor
Evoluţia bolilor în culturile irigate este în general diferită deoarece majoritatea
agenţilor patogeni sunt favorizaţi de umiditatea ridicată. Aceasta impune raţionalizarea
regimului de irigaţie în concordanţă cu fenofazele sensibilităţii plantelor la atacul
patogenilor, dar mai ales să se creeze şi să se cultive, în regim irigat, soiuri si hibrizi
rezistenti la boli. Există dăunători, al căror grad de dăunare este mai mare în condiţii
de irigare. Un exemplu ar fi la cultura de porumb, la irigarea prin aspersiune se
realizează o umiditate relativ ridicată în interiorul culturii, care favorizează înmulţirea
şi atacul sfredelitorului porumbului (Ostrinia nubilalis).
RECOMANDAM sa se respecte legislatia in vigoare pe teritoriul Ariilor naturale protejate
Rugam primariile sa afiseze la vedere BULETINELE DE AVERTIZARE, astfel incat
fermierii/ producatorii agricoli sa poata lua la cunostinta.
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