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Lecuirea 

1. Observarea simptomelor 

Perforații pe frunze – Deformări de frunze sau crenguțe– Depigmentare – 

 Pișcături – Disfuncționări de creștere  

 

2. Identificarea problemei 

Insectă – Virus – Bacterie – Carență – Animal – Gasteropod - Nematod 

 

3. Intervenția de soluționare 

Macerat – Decocție – Înlăturarea părților afectate – Alelopatie –  

Protejare fizică sau olfactivă – Izolare – Insecte auxiliare 



Lecuirea 
 

Identificarea problemei              Intervenția de soluționare 

ALTICE (Chrysomelida) 
 

Coleopter săritor fitofag, negru care trăiește la suprafața solului 
Atacă toate Brassicaceele 

- De răspândit cenușă în jurul plantelor atacate 
- De păstrat solul umed 
- De afânat crusta solului în jurul plantelor atacate 
- De aplicat un macerat insecticid pe bază de 

vetrice (Tanacetum cinerariifolium) 
- De protejat cu pânză anti-insecte 
- De mulcit plantele  
- De pus frunze de soc în preajmă 
- Alelopatie : busuioc, spanac, soc, sfeclă, salată 

 



- De stropit cu presiune puternică  cu apă  
- De stropit cu un macerat din crenguțe de tomate 

(250 gr de crenguțe zdrobite cu 1 L de apă lăsat la 
macerat 2 ore apoi se udă plantele atacate cu acest 
lichid) 

- De presurat zat de cafea la rădăcina plantelor 
afectate 

- De stropit cu macerat din ferigă (1 kg/10 L lăsat la 
fermentat circa 10 zile apoi diluat 1:10) sau soluție 
de săpun negru (30 gr/1 L bine diluat) + usturoi 

- De mulcit cu ferigă proaspătă tomatele afectate 
- De plantat flori și arbuști care înfloresc primăvara și 

atrag insectele auxiliare 
- Insecte și animale auxiliare : buburuze și păsări 
- Alelopatie : cartof, pelin, condurași 
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Identificarea problemei              Intervenția de soluționare 

AFIDE (Aphidoidea) - PURICII DE GRĂDINĂ  
 

Hemipter colonizator sugător de sevă, afectează creșterea crenguțelor 
Negru, verde, roșu, gri sau galben - Atacă mai toate plantele din grădină (salată și ardei) 



- De ameliorat structura solului dacă e umed și greu 
- De presurat cenușă  sau coajă de ouă pe sol 
- De amplasat un vas cu bere în care se îneacă 
- De mulcit cu pai sau rumeguș, ace de pin, nisip, 

cenușă căci îi zgârie și sunt suprafețe uscate 
- Animale auxiliare : șopârlă, arici, broască, năpârcă, 

carab, merlă și alte păsări,… 
- De instalat “capcane” la o distanță de min 7/8 m 
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Identificarea problemei              Intervenția de soluționare 

MELC și LIMAX (Gasteropod)  
 

Molusc solitar, nocturn, foarte vorace care poate face daune enorme într-o singură noapte 
Prezent în locurile și perioadele umede – Apreciază în special salata și Brassicaceele 



- De stropit cu macerat din frunze de tomate sau de 
spanac sau de careva Brassicacee (40-50 gr de frunze 
tocate/1 L de apă puse la fermentat timp de 24-48 
ore, de filtrat și pulverizat. Nu se păstrează) 

- De acoperit cu pânză contra insectelor 
- De strivit manual ouăle galbene și conice imediat 

după apariție 
- De stropit seara cu macerat de vetrice (Tanacetum 

cinerariifolium) în cazul extrem al unei invazii 
serioase 

- Animale auxiliare : păsări , viespi, păianjin, buburuze 
- Alelopatie : gălbenele, tomate, țelină, rozmarin și 

cimbrișor…dar nu mereu face față. De pus crenguțe 
proaspete de rozmarin pe căpățâna verzelor 
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Identificarea problemei              Intervenția de soluționare 

FLUTURELE ALB AL VERZEI (Pieris brassicae)  
 

Fluturele se hrănește cu nectar și poate pune până la 300 ouă pe sezon 
Larvele fac ravagii la Brassicacee, rod epiderma frunzelor și  le scheletuiesc până la nervuri 



- De acoperit cu pânză contra insectelor 
- De strivit manual ouăle albe imediat după apariție 
- De afânat suprafața solului în jurul culturilor 
- Animale auxiliare : ploșnițe și viespi 
- Alelopatie : lemn dulce, isop, mentă, rozmarin și 

salvie 
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Identificarea problemei              Intervenția de soluționare 

BUHA VERZEI (Mamestra brassicae)  
 

Fluture de 4-5 cm polifag brun-cenușiu, poate depune până la 800 ouă pe sezon 
Face daune la Brassicacee și la sfeclă, tutun, mazăre și altele -  Larvele pot defolia întreaga plantă 



- De acoperit cu pânză contra insectelor când fluturele 
începe a depune ouă 

- Animale auxiliare : păsări , viespi, păianjin, buburuze 
- Alelopatie : gălbenele, tomate, țelină, rozmarin și 

cimbrișor…dar nu mereu face față. De pus crenguțe 
proaspete de rozmarin pe căpățâna verzelor 
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Identificarea problemei              Intervenția de soluționare 

VIERMELE DE CEAPĂ, MOLIA DE PRAZ (Acrolepiopsis assectella)  
 

Fluture gri, nocturn, care depune ouăle pe vârful frunzelor de praz, ceapă și usturoi 
Larvele găuresc și fac galerii în tulpina plantelor până la stadiu de crizalidă 



- De strâns manual larvele și  de strivit larvele 
- De practicat rotația culturilor doriforul fiind leneș nu 

parcurge o distanță de mai mult de 300 m 
- De evitat afânarea și tragerea pământului la tulpina 

cartofilor căci atunci larvele sunt stimulate 
- Insecte auxiliare : nu are prădător fiind toxic, dar 

larvele sunt apreciate de careva gândaci 
- Alelopatie : urzica moartă albă, in, ricin, zârnă, 

păpădie, fasolă,  
      hrean, calendula 
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Identificarea problemei              Intervenția de soluționare 

DORIFOR, GÂNDACUL DE COLORADO (Chrysomelida)  
 

Gândac toxic, foarte vorace, femela poate avea 2 cicluri de circa 300-600 ouă pe sezon 
Colonizează doar Solanaceele (tomate, vinete și cartofi) cu o preferință indiscutabilă pentru cartof 



- De practicat rotația culturilor, în special în contextul 
cald de sere 

- De dezinfectat solul cu țigăncușe cultivate ca 
îngrășamânt vede 

- (De eliminat toată plantele contaminate și de ars) 
- Alelopatie : țigăncușe (Tagetes) 2 buc la 6 tomate, 

nicandra, ricin, coriandru, ceapa, usturoi, 
cârciumărese (Zinnia) și rudbekia 
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Identificarea problemei              Intervenția de soluționare 

NEMATOZI (Meloidogyne sp.)  
 

Viermi rotunzi microscopici instalați în sol care atacă plantele prin rădăcini 
Apreciază castraveții, dovlecii, salatele, tomatele, ardeii, sfecla, pepenele galben 



- De vegheat ca plantele de tomate să nu fie expuse 
unui contrast prea brusc între secetă și irigare 

- De asigurat o irigare regulată 
- Este posibil de consumat partea de fruct care nu 

este afectată 
- De privilegiat varietăți de tomate de formă rotundă 

 
Nota Bene : carența de calciu apare de fapt  excepțional 
în contextul unor practici de grădinărit greșite precum 
sol nud în permanență, culturi intensive și mono-culturi 
succesive timp de câțiva ani la rând 
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Identificarea problemei              Intervenția de soluționare 

NECROZĂ APICALĂ  
 

Este de fapt vorba de carență de calciu din sol care se manifestă prin aceste pete negre 
Tomatele sunt cele mai afectate – Este imposibil de salvat un fruct deteriorat cu necroză 



- De evitat fertilizarea excesivă a plantelor 
- De privilegiat varietăți rezistente la făinare 
- De aplicat o decocție de rădăcini de urzică sau de 

măcriș (100 gr de rădăcină de pus la înmuiat în 1 L 
de apă timp de 24 ore, se pune la foc domol timp de 
30 min și se folosește pur odată răcit) 

- De aplicat o soluție lăptoasă (500 ml lapte degresat 
de lapte cu 4,5 L de apă) în fiecare săptămână până 
la dispariția petelor 
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Identificarea problemei              Intervenția de soluționare 

FĂINAREA LA TOMATE (Leveillula taurica)  
 

Ciupearcă de tip micelium care se dezvoltă în condiții cu temperaturi de 22-30 C și umiditate 
înaltă de 85-95 % - Atacă Solanaceele și Cucurbitaceele – Provoacă uscarea frunzelor 



- De selectat un răsad de calitate, fără infecție 
- De evitat irigarea prin aspersiune, mai ales după primele 

semne ale bolii 
- De irigat dimineața ca frunzele să se usuce 
- De practicat rotația culturilor 
- De evitat copilirea și cârnirea căci rănile sunt porți deschise 

pentru infecție 
- De plantat în mod mai aerisit pentru a evita contaminarea 
- Alelopatie : ceapă, arpagic, usturoi 

Lecuirea 
 

Identificarea problemei              Intervenția de soluționare 

MANA ROȘIILOR (Phytophthora infestans)  
 

Ciupearcă de tip micelium care se dezvoltă în condiții cu temperaturi de 15-18 C și umezeală 
îndelungată pe frunze (ploi prelungite, condens) Atacă toate plantele – Provoacă uscarea frunzelor 



- Atacă de obicei primăvara și vara și poate face daune mari 
- Este iubitoare de soluri bogate cu humus, composturi sau 

îngrăsământ animal 
- De săpat o tranșee de 10 cm profunzime și de menținut 

umedă și de acoperit cu țiglă. În ea se vor prinde insectele 
- De îngropat o conservă sau sticlă lângă compost 
- De stropit parcela sau semințele cu macerat de soc sau 

urzică sau amestec de apă cu săpun lichid de veselă 
- Animale auxiliare : păsări, arici,  răzători și cârtița 
- De afânat solul și galeriile largi cât un ou 
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Identificarea problemei              Intervenția de soluționare 

COȘCONERIȚĂ sau COROPIȘNIȚĂ (Gryllotalpa gryllotalpade)  
 

Insectă nocturnă asemănătoare greierului de 4-5 cm lungime  
De fapt inofensiv, prin săparea galeriilor sale ea distruge orice se află în cale(răsad, semințe și bulbe) 



- De privilegiat o bună diversitate și un echilibru al 
ecosistemului din grădină 

- De dat drumul la găini  în toamnă ca ele să  curățe solul de 
viermi și alte crizalide gata de iernare 

- De instalat capcane de feromoni care atrag masculii 
- De instalat suporturi galbene sau albastre cu clei în care se 

prind insectele nedorite 
- De stropit seara cu insecticid din vetrice(Tanacetum 

cinerariifolium) cu excepția merilor care se tratează cu 
macerat din pelin sau rabarbar 
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Identificarea problemei              Intervenția de soluționare 

VIERMELE POMILOR FRUCTIFERI  
Este vorba de larvele a mai multor insecte – fluturi și muște 
Care nu ar fi insecta, ea își depune ouăle pe fruct sau sub epidermă și deja viermele începe 
procesul de  distrugere prin consumarea pulpei 



- Sporii se dezvoltă în mod optim când primăvara este 
umedă și răcoroasă 

- De plantat varietăți rezistente la bășicare 
- De evitat carențe de zinc și bor  
- De fortificat pomul cu adaos de compost în toamnă, 

mulcire, macerat de urzică și îngrășământ  foliar 
- În caz de ravagii serioase, de stropit preventiv cu soluții pe 

bază de cupru (15 g/L) când au căzut frunzele, în februarie 
când înmuguresc crenguțele și peste 15 zile când apar 
primele frunzulițe 

- De încercat de tratat cu macerat de usturoi 
- De suspendat o plasă c coji de ouă proaspete 
- De pus la baza copacului o piesă de cupru sau de zinc 
- Alelopatie : usturoi și cimbru 
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Identificarea problemei              Intervenția de soluționare 

BĂȘICAREA FRUNZELOR LA PIERSIC și NECTARIN (Taphrina deformans)  
 

Ciupearcă microscopică care atacă în special piersic, nectarin și uneori migdal, coacăz, cais și prun 
Provoacă bășici și deformări pe frunze care se usucă într-un final, dar și fructele și crengile 
Dezvoltarea se stopează în mai cu sosirea căldurilor – Sporii nu supraviețuiesc în sol sau în compost 



Lecuirea plantelor prin plante 

1. DECOCȚIE = procedeu de fierbere a unor plante alimentare sau medicinale în apă 
 

- 24 ore la înmuiat în apă de ploaie la temperatura camerei 
- Se fierbe la foc încet timp de 20-30 min 
- Proporții variabile pentru fiecare plantă 
- Se filtrează și se folosește pur direct 
- Nu se păstrează mai mult de 1-2 zile maximum 
- Din rădăcină de urzică, coada calului, pelin, tătăneasă și Salvia officinalis 

 
2. MACERAT= procedeu de păstrare a unui corp solid (frunze, fructe) vreme îndelungată într-un 
solvent pentru a-i dizolva părțile solubile 
 

- Raport standart : 1 kg frunze pentru 10 L apă de ploaie (cu excepția rabarbarului 500 gr la 3 L și timp de 3 zile) 
- Se lasă materia organică tocățită la înmuiat  timp de 24 ore ăî apă de ploaie 
- Se folosește pur ca fongicid dar și stimulator clorofilian 
- Din rabarbar, urzică, condurați și hrean 

 
3. INFUZIE= soluție apoasă obținută dintr-o plantă prin opărirea ei cu apă clocotită, în scopul 
extragerii principiilor active pe care le conține 
 

- Materie organică pusă în apă rece care se încălzește până la clocotire 
- Proporții de materie vegetală variabile pentru fiecare plantă 
- Se folosește pur ca insecticid 
- Se poate păstra la rece în borcan de sticlă 
- Din urzică în general, soc 

 
 


