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0. Grădina = un adevărat ecosistem 

1. De reconsiderat alimentația plantei 

“O ființă vie nu poate avea o sănătate bună decât dacă este corect alimentată” 

Regulă de echilibru și diversitate 

2. Dietetică vegetală din extracte vegetale 

Macerat – Decocție – Infuzie 

Notă : aproximația și experimentele trebuie să fie înlocuite cu disciplină și rigoare 

3. Extracte vegetale = Bio-stimulatori 

Îmbunătățirea imunității plantei și stimularea creșterei 

4. Administrare judicioasă 

Când ? Ce ? Cum ? Cât ? 

5. Reconsiderarea paraziților 

Extracte vegetale = insecticide, fongicide, repulsive sau anti-bacteriane 

29 Iulie 2017 – Îngrijirea grădinii prin Alelopatie 



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 

 
 



PELIN NEGRU (Artemisia vulgaris - Asteraceae)  
 

Proprietăți : 
- Insectifug în special în perioada când viermele de măr și buha 
verzei își depun ouăle, 
- Fongicid asupra ruginei de coacăz roșu (pete galbene ruginii care 
apar pe frunzele atacate de o ciupearcă) 
 
Alelopatie : 
De plantat pelin lângă arbuștii de coacăză roșie 
 
Folosință : 
- Părțile folosite : tulpină și frunze, proaspete sau uscate; 
- Recoltă : la început de înflorire când florile sunt bine galbene 
(iunie-iulie în funcție de regiuni); 
 
Rețetă : 
- Extract fermentat : 1 kg de plantă proaspătă cu 10 L de apă contra 
ruginei de coacăz roșu. De folosit diluat la 10% contra buhăi de 
varză și viermele de măr. Pulverizat pe sol, acest extract respinge 
limaxul; 
- Infuzie la 90 C : 250 g de pelin uscat sau 1 kg uscat în 10 L de apă 
rece de pus la fiert până la 90 C apoi se oprește focul, se lasă să se 
răcească. De diluat la 10%. 
NB : pelinul stopează fermentarea compostului. De evitat de 
aruncat resturile de la extracte în compost. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Plante care lecuiesc 



COADA ȘORICELULUI (Achillea millefolium - Asteraceae)  
 

Proprietăți : 
- Facilitează compostarea, 
- Întărește preparatele fongicide, 
- Are ca principi i active ulei eteric (printre care proazulena), adizi 
isovalerianici și salicilic (indicator de rezistență la paraziți). 
 
Alelopatie : 
De plantat cu plante aromate căci le întărește  concentrația în 
uleiuri esențiale. Atrage multe insecte auxiliare.  
 
Folosință : 
- Părțile folosite : tulpină, frunze și flori, proaspete sau uscate; 
- Recoltă : la început de înflorire când florile sunt bine albe (iunie-
iulie în funcție de regiuni) sau tulpina are circa 30-60 cm; 
 
Rețetă : 
- Extract la rece : 20 g de flori uscate pentru 1 L de apă puse la 
macerat timp de 24 ore.  De adăugat la 10 L de preparat  fongicid 
(din crizantemă sălbatică sau  din coada-calului spre exemplu); 
- Infuzie la 80 C : 250 g de flori uscate cu 10 L de apă rece pus la foc 
până la 80 C apoi se stinge focul și se lasă să se răcească. De diluat 
la 10% . Ceastă infuzie contribue cu floarea de valeriană  să 
protejeze florile de ger până la -3 C maximum. 
NB : coada șoricelului de origine horticolă nu are aceleași efecte! 

 
 
 
 
 

 
 

Plante care lecuiesc 



USTUROI CULTIVAT (Allium sativum - Liliaceae)  
 

Proprietăți : 
- Insecticid, Fitoncid și Fongicid 
- Are ca principiu activ sulfuri. 
 
Alelopatie : 
De avut în grădină căci respinge insectele dăunătoare în general. 
 
Folosință : 
- Gămăliile 
 
Rețetă : 
- Decocție : de pus 100 g de căței de usturoi tocățiți în 1 L de apă, 
de fiert și apoi de lăsat să se infuzeze timp de 1 oră. De folosit pur 
prin stropire directă pentru a evita topirea răsadului. Non diluat 
este foarte eficace contra beșicării frunzelor de piersic și mucegaiul 
gri de la căpșune; 
- Macerat uleios : de zdrobit 100 g de usturoi, de pus la macerat 
timp de 12 ore în 2 linguri mari de ulei de in, apoi de filtrat și de 
adăugat 1 L de apă de ploaie și de așteptat 1 săptămână. De stropit 
diluat la 5% contra afidelor, acarianului de prăsad, gândacul de 
colorado (insecta adultă), gărgăriță, beșicarea frunzelor de piersic și 
ca repulsiv contra  căprioarelor. 
NB : de făcut un stoc de usturoi aparte pentru folosința în grădină. 
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BRUSTIRE MIC (Arctium minus - Asteraceae)  
 

Proprietăți : 
- Plantă structurantă care stimulează viața solului și a vegetație, 
- Fongicid, 
- Are ca principii activi : tanin, mucilagiu, reșină, sulfuri și fosfat de 
potasiu, de oxid de calciu și magnezie. 
 
Alelopatie : 
De folosit frunze uscate de brusture direct la mulcirea cartofilor 
pentru a îndepărta mana cartofului. 
 
Folosință : 
- Părțile folosite : toată planta, inclusiv rădăcina, înainte de înflorire; 
- Rădăcina este mai bogată decât celelalte organe ale plantei; 
 
Rețetă : 
- Extract fermentat : 1 kg de plantă proaspătă cu 10 L de apă. De 
dizolvat la 5% și de pulverizat pe frunzele de cartof contra manei. 
Permite plantei de a regulariza mai bine rata hidrică în caz de 
călduri mari. 
 
NB : atenție, mirosul poate deveni repede dezagreabil, de 
supravegheat! 
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CONDURAȘ, CONDURUL DOAMNEI SAU CANELUȚA (Tropaeolum majus - Tropaeolaceae)  
 

Proprietăți : 
- Fongicid contra ciupercilor de pomi fructiferi (Coryneum cardinale 
și Nectria galligena); 
- Are ca principii activi metaboliți secundari de sufru. 
 
Alelopatie : 
- Respinge fluturașii albi (Aleyrodidae); 
- De plantat cu toate plantele din grădină căci distruge mulți 
dăunători și maschează mirosul plantelor pentru a confuza 
dăunătorii. 
 
Folosință : 
- Părțile folosite : frunze proaspete ; 
 
Rețetă : 
- Infuzie : 1 kg de frunze proaspete cu 5 L de apă. De folosit ne-
diluat pe pomii fructiferi pentru a combate diverse ciuperci. De 
folosit dizolvat  la 30% pe tomate pentru a preveni apariția manei. 
NB : frunzele, mugurii de flori, florile și fructele tinere de condurași 
sunt comestibile. Nu ezitați să le culegeți căci planta este destul de 
exuberantă pentru ambele folosințe. 
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CÂNEPA AGRICOLĂ (Cannabis sativa - Cannabaceae)  
 

Proprietăți : 
- Împiedică dezvoltarea insectelor precum fluturele alb al verzei 
(Pieris brassicae) și nematozii. 
 
Alelopatie : 
- Toată planta este repulsivă pentru fluturele alb al verzei; 
- Cânepa agricolă plantată lângă tomate sau vinete evită ca aceste 
plante să fie infectate de nematozi la nivelul rădăcinilor. 
 
Folosință : 
- Părțile folosite : tulpină și frunze, proaspete sau uscate; 
- Recoltă : la început de înflorire când florile sunt bine galbene 
(iunie-iulie în funcție de regiuni); 
 
Rețetă : 
- Infuzie la 90 C : 250 g de frunze uscate în 10 L de apă de pus la 
fiert până la 90 C apoi se oprește focul, se lasă să se răcească. De 
diluat la 10%; 
- Decocție de rădăcini : 250 g de rădăcini uscate în 5 L de apă rece. 
30 minute de decocție și apoi de diluat la 5%. 
NB : în secolul XVIII cânepa era folosită în Olanda pentru a proteja 
câmpurile de varză care erau încercuite de un brâu de cânepă 
agricolă. 
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TĂTĂNEASĂ (Symphytum officinale - Borraginaceae)  
 

Proprietăți : 
- Stimulează  flora microbiană din sol dar și vegetația în general; 
- Favorizează creșterea răsadului și dezvoltarea foliară a culturilor; 
- Frunzele proaspete sunt buni acceleratori ale compostului; 
- Tătăneasa favorizează multiplicarea și reînoirea celulară  (principiu 
activ : alantoină) de aceea este folosită atât la plante cât la animale 
pentru a ușura stress-ul unei vânătăi sau răni: 
 
Alelopatie : 
De folosit frunze uscate sau proaspete la plantarea tomatelor. 
 
Folosință : 
- Părțile folosite : frunze uscate; 
 
Rețetă : 
- Extract fermentat : 1 kg de frunze proaspete cu 10 L de apă cu care 
se udă diluat la 20% solul cu stropitoarea sau diluat la 5% se 
pulverizează pe frunze, răsad sau ca îngrășământ foliar; 
- Suc concentrat : frunzele sunt puse la fermentat fără apă într-un 
recipient opac. După 2 zile de stoarce sucul concentrat întunecat. 
De folosit pur pe cicatricele crengilor tăiate. Diluat la 5% de 
pulverizat pe pomii fructiferi după ce au fost curățați. 
NB : tătăneasa este cel mai bun amic al grădinii în compost sau la 
mulcire! 
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PLANTA ANTICÂRTIȚĂ sau BURUIANĂ DE VENIN (Euphorbia lathyris - Euphorbiaceae)  
 

Proprietăți : 
- Repulsivă pentru cârtițe și șoareci de câmp; 
- Are ca principiu activ euforbina. Poate fi înlocuită cu socul negru 
sau bozul dar care au efecte de mai scurtă durată. 
 
Alelopatie : 
De plantat pe perimetrul grădinii pentru a evita intruziunea 
cârtițelor și a șoarecilor de câmp. 
 
Folosință : 
- Părțile folosite : tulpină și frunze, extremitățile tandre fiind cele 
mai concentrate cu principii activi; 
- Recoltă : din aprilie până în octombrie; 
 
Rețetă : 
- Extract fermentat : 800 g de plantă proaspătă cu 10 L de apă. De 
pulverizat pur în jurul ariilor cultivate pentru a respinge dăunătorii; 
 
-NB : de purtat neapărat mănuși când manipulați această plantă 
căci seva ei albă irită și chiar arde pielea! 
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FENICUL sau MOLURA (Foeniculum vulgare - Apiaceae)  
 

Proprietăți : 
- Împiedică dezvoltarea afidelor pe fasole, bob și trandafiri dar 
acționează și contra omizelor mâncătoare de frunze; 
- Are ca principiu activ trans-anetol și  diverse cumarine. 
 
Alelopatie : 
- Este o plantă care trebuie de îndepărtat de celelalte căci le inhibă 
creșterea; 
- Plantă cu polen și nectar care atrage insectele auxiliare. 
 
Folosință : 
- Părțile folosite : semințele mature deci uscate. 
 
Rețetă : 
- Decocție din semințe : 100 g pentru 10 L de apă. De lăsat să 
clocotească 5 min și apoi de lăsat să se răcească acoperit cu capac. 
De dizolvat la 1/20 sau 5%. 
 
NB : pentru recuperarea semințelor, puteți recolta toată planta 
când semințele sunt bine formate și să o puneți la uscat cu capul în 
jos, semințele se vor desprinde singure la maturitate și vor cădea 
în pânza sau plasticul așternut în prealabil sub plante. 
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FERIGĂ DECÂMP și FERIGĂ COMUNĂ (Pteridium aquilinum - Dennstaedtiaceae și  
    Dryopteris filix-mas – Dryopteridaceae)  

 

Proprietăți : 
- Insecticidă și repulsivă; 
- Are ca principii activi acizi galic și acetic, tanin, heterozidă 
cianogenetică, potasiu și aldeidă care se transformă în metaldehidă 
după fermetare. 
 
Alelopatie : / 
 
Folosință : 
- Părțile folosite : frunze proaspete; 
 
Rețetă : 
- Extract fermentat : 1 kg cu 10 L de apă doar de ferigă sau 
combinat cu urzică și coada-calului.  Testat în câmp, asociat cu făină 
de ricin în proporțiile de 10% ferigă pulverizat de 2 ori + 40 g de 
ricin/m2 , a arătat rezultate eficiente contra gândacului pocnitor al 
cartofului (Agriotes lineatus), afide lânoase și cicada verde a viței de 
vie (Empoasca vitis). Acțiunea poate fi întărită prin adaos de  caștan 
sălbatic (Aesculus hippocastanum). 
NB : frunzele proaspete puse pe varză îndepărtează fluturele alb al 
verzei. Resturile de la fermentare atrag limacșii și-i întoxică cu 
metaldehida. 
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IENUPĂR (Juniperus communis - Cupresssaceae)  
 

Proprietăți : 
- Repulsiv pentru viermele de măr și contra muștelor de grajd, 
- Are ca principii activi : pinen, borneol, inozită și juniperină. 
 
Alelopatie : 
/ 
 
Folosință : 
- Părțile folosite : tulpină și frunze, proaspete sau uscate; 
- Recoltă : la început de înflorire când florile sunt bine galbene 
(iunie-iulie în funcție de regiuni); 
 
Rețetă : 
- Decocție : 250 g de crenguțe cu pomușoare uscate sau 1 kg dacă 
sunt proaspete, în 10 L de apă. De fiert 30 min. De diluat la 10% 
pentru a pulveriza pe frunze preventiv înainte de invazia insectelor. 

 
NB : este preferabil de cules crenguțele în munte sau într-un parc 
natural. 
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LAVANDA sau LEVĂNȚICĂ (Lavendula officinalis - Lamiaceae)  
 

Proprietăți : 
- Insectifug și insecticid, 
- Principiile active conținute de esența de lavandă sunt mai multe 
de 250 diferite la număr! 
 
Alelopatie : 
- Cu bob, căpșun, maghiran, mangold, trandafir,  verze și usturoi; 
- Respinge șoarecii, căpușele, păduchii și furnicile, insecte, fluturi și 
molii de noapte. 
 
Folosință : 
- Părțile folosite : tulpina cu inflorescențele; 
 
Rețetă : 
- Infuzie : 100 g de lavandă proaspătă  sau 20 g de plantă uscată 
pentru 1 L de apă. De folosit pur; 
Extract fermentat : 1 kg de lavandă proaspătă sau 200 g de plantă 
uscată cu 10 L de apă, apoi de diluat la 10%.  
 
NB : nu este posibil de obținut aceleași rezultate cu o lavandă 
crescută în climat mediteranean și alta în climat temperat. 
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IEDERĂ (Hedera helix - Araliaceae)  
 

Proprietăți : 
- Insectifug și insecticid contra musculiței albe de seră 
(Aleyrodoidea), acarieni și afide, 
- Are ca principii activi  heterozide prezente în toată planta și care 
sunt eliberați în extract; 
 
Alelopatie : 
/ 
 
Folosință : 
- Părțile folosite : frunze proaspete; 
 
Rețetă : 
- Extract fermentat : 1 kg de frunze proaspete tocățite  în 10 L de 
apă. De supravegheat fermentarea căci frunzele conțin saponine 
ceea ce formează o spumă albă care nu este legată de procesul de 
fermentare propriu zis. De diluat la 5%. 

 
NB : Atenție, acest extract fermentat nu trebuie să fie dus la gură, 
în special copii. Există mai multe cazuri de alergii la seva iederei și 
la puful care acoperă dosul frunzelor. 
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MELISĂ sau ROINIȚĂ (Melissa officinalis - Lamiaceae)  
 

Proprietăți : 
- Insectifug contra afidelor, musculiței albe de seră, țânțari și furnici, 
- Plantă cu polen și nectar care atrage insecte auxiliare; 
 
Alelopatie : 
- De plantat peste tot în grădină; 
- Cu tomate, cais, cireș, dud, măr, begonia, trandafir și urzică. 
 
Folosință : 
- Părțile folosite : frunze și flori  proaspete; 
 
Rețetă : 
- Infuzie : 50 g de plantă (frunze și flori) proaspătă pentru 1 L de 
apă. De lăsat să se răcească și de pulverizat pur. Încercări și teste 
sunt în curs de elaborare pentru extracte fermentate… 
 
NB : de nu udat semințele și răsadul cu infuzie de melisă căci 
aceasta frânează germinarea legumelor! 
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MENTĂ PIPĂRATĂ (Mentha piperita - Lamiaceae)  
 

Proprietăți : 
- Insectifug și insecticid  asupra afidelor verzi, negre și cenușii; 
- Plantă meliferă care atrage insectele auxiliare; 
 
Alelopatie : 
- Este nocivă pentru morcov, mușețel și pătrunjel; 
- Este benefică pentru majoritatea legumelor din grădină : arpagic și 
ceapă, verze, tomate, dovleac și dovlecel, mazăre, sfeclă și 
mangold; 
 
Folosință : 
- Părțile folosite : crenguțe proaspete; 
 
Rețetă : 
- Infuzie : 100 g de crenguțe proaspete (frunze cu sau fără flori) 
pentru 1 L de apă. De lăsat să se răcească și de pulverizat pur; 
- Extract fermentat : 1 kg pentru 10 L, de folosit diluat la 10%. 
Fermentarea este foarte rapidă, de supravegheat. 
 
NB : de nu udat semințele și răsadul cu infuzie de mentă căci 
aceasta frânează germinarea legumelor! 
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OREGANO sau SOVÂRF sau MAGHIRAN SĂLBATIC (Origanum vulgare - Lamiaceae)  
 

Proprietăți : 
- Folosit preventiv, permite plantei să se dezvolte atrăgând mai 
puțin insectele dăunătoare; 
- Fongicid contra fumaginei (ciupercă din clasa Ascomiceta) ,de 
preferință de tratat preventiv pentru copaci , viță de vie și unii pomi 
fructiferi ; 
- Are ca principii activi fenoli : timol și carvacrol. 
 
Alelopatie : 
- Cu majoritatea legumelor : ardei, arpagic, bob, busuioc, cartof, 
castravete, castravecior, dovleac, dovlecel, gulie, gurdă, tarhon, 
tomată; 
- Cu flori : cătușnică, cârciumărese, cimbru, coada șoricelului, 
floarea soarelui, gălbenele, limba mielului, luminiță, mușcate, 
mușețel, petunia, urzică, vetrice; 
- Nu se împacă cu pătrunjelul. 
 
Folosință : 
- Se recoltă toată planta (frunze și flori), poate fi pusă la uscat. 
 
Rețetă : 
- Infuzie : 250 g de plantă uscată sau 1 kg de plantă proaspătă în 10 
L de apă rece. De pus la fiert până la temperatura de 90 C apoi de 
stins focul și de lăsat să se răcorească. De diluat la 10%. 
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URZICĂ (Urtica dioica - Urticaceae)  
 

Proprietăți : 
- Fortifică și stimulează fluor microbiană din sol cât și vegetația 
(ameliorează funcționarea clorofiliană). De aceea este și un bun 
activator de compost căci descompune materiile organice inclusiv și 
resturile de la grajdul animalelor; 
- Are ca principii activi un mix de elemente organice și minerale încă 
puțin cunoscute printre care este acidul formic. 
 
Alelopatie : 
De plantat cu aromate căci le mărește producția de ulei esențial. 
 
Folosință : 
- De recoltat planta întreagă înainte de înflorire 
 
Rețetă : 
- Extract fermentat : 1 kg de plantă proaspătă cu 10 L de apă timp 
de câteva zile favorizează germinarea semințelor (împlântate în 
extract pur timp de maximum 30 min) și întărește imunitatea 
plantelor. Diluat la 20% și adăugat la plantare, ajută copacii și 
legumele să se prindă mai bine; 
- Infuzie : 1 kg de plantă proaspătă în 10 L de apă timp de 12 ore 
apoi diluat la 10%. Este insectifugă contra afidelor, acarienilor și 
viermele de măr; 

Plante care lecuiesc 



PĂPĂDIE (Taraxacum officinalis - Asteraceae)  
 

Proprietăți : 
- Este un bun stimulant al solului și a vegetației; 
- Are ca principii activi acid salicilic, potasiu, etilen… Aceștea sunt 
prezenți în latexul amar și sunt mai concentrați în rădăcină.  
 
Alelopatie : 
Respinge gândacul de Colorado al cartofului. 
 
Folosință : 
- De recoltat toată planta; 
- Se poate de uscat dar în acest caz rădăcinile trebuie uscate aparte 
după ce vor fi tăiate în mici segmente. 
 
Rețetă : 
- Extract fermentat : 1 kg de plantă proaspătă cu 10 L de apă  de 
diluat la 20%. 
 
NB : asociat cu alte plante, păpădia poate avea un efect inhibant 
asupra creșterii vecinilor săi în cazul unei proximități excesive. 
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COADA-CALULUI (Equisetum arvense - Equisetaceae)  
 

Proprietăți : 
- Insectifug; 
- Tonic și dinamizant  pentru creștere; 
- Fongicid dacă aplicat preventiv; 
- Are ca principii activi diverși alcaloizi, acid nicotinic și siliciu care 
joacă un rol important. 
 
Alelopatie : 
/ 
 
Folosință : 
- Părțile folosite : tulpină și frunze, proaspete sau uscate; 
- Recoltă : la început de înflorire când florile sunt bine galbene 
(iunie-iulie în funcție de regiuni); 
 
Rețetă : 
- Extract fermentat : 250 g de plantă uscată în 10 L de apă. De diluat 
la 5% pentru a pulveriza pe frunze. Se poate de pus la infuzat timp 
de 1 zi înainte de fermentare pentru a extrage mai mult siliciu; 
- Decocție : 250 g de coada-calului uscată în 10 L de apă pus la 
clocotit timp de 30 min, de lăsat la infuzat timp de o noapte. De 
diluat la 20%. 
NB : toate speciile de coada-calului au aceleași proprietăți. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Plante care lecuiesc 



CRIZANTEMĂ SĂLBATICĂ (Tanacetum cinerariifolium - Asteraceae)  
 

Proprietăți : 
- Insecticid eficace contra afidelor, musculița albă de seră, acarieni, 
muștele verzei și cele ale morcovului,…  
- Inofensiv pentru albini și oameni. 
 
Alelopatie : 
/ 
 
Folosință : 
- De recoltat florile deschise și de pus la uscat pe policioare într-o 
încăpere ventilată la adăpost de lumină directă. 
 
Rețetă : 
- Extract fermentat : 70 g de plantă uscată cu 10 L de apă . De diluat 
la 20%; 
- Infuzie : 30 g pentru 2 L. De folosit pur. 

 
NB : extractele din crizantema sălbatică trebuie să fie administrate 
după apusul soarelui sau foarte devreme dimineața. 
NB 2 : produsele pe bază de piretrinoide de sinteză (artificiale) 
vândute în magazine nu sunt deloc biologice și în contextul unei 
folosințe îndelungate pot fi foarte nocive pentru mediu! 
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HREAN (Armoracia rusticana - Brassicacea)  
 

Proprietăți : 
- Fongicid, frunzele hreanului sunt eficace contra moniliozei 
(Monilinia laxa) – boală produsă de o ciupearcă parazită deseori 
întâlnită la cireși dar și alți pomi fructiferi; 
- Are ca principii activi  heterozidă sulfurată, glucozinolat (metabolit 
secundar sufrat). 
 
Alelopatie : 
- De plantat hrean în preajma cireșilor; 
- De plantat lângă gutui căci respinge viermele acestuia. 
 
Folosință : 
- Părțile folosite : rădăcină și frunze; 
 
Rețetă : 
- Extract fermentat : 100 g de rădăcină în 10 L de apă pentru puțin 
timp. De folosit pu contra topirea semănăturilor; 
- Infuzie : 300 g de frunze și rădăcini în 10 L de apă apoi de 
pulverizat pur asupra la tot copacul. 
 
NB : florile de hrean sunt foarte mirositoare dar nu fac semințe; 
planta se înmulțește doar prin rădăcini. 
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CREȚUȘCĂ (Filipendula armaria - Rosaceae)  
 

Proprietăți : 
- Conține acid salicilic care este o fito-ormonă care înfluențează 
benefic asupra sistemului de apărare a plantei; 
- Pulverizată pe frunze, crețușca permite plantelor să aibă o reacție 
mai rapidă față de agresori; 
- În tratament preventiv poate fi amestecată cu extract fermentat 
de urzică. 
 
Alelopatie : 
/ 
 
Folosință : 
- Părțile folosite : flori; 
 
Rețetă : 
- Infuzie la 80 C : 250 g de flori uscate în 10 L de apă de pus la fiert 
la 80 C. Se stinge focul și se lasă să se răcească. De diluat la 10%. 
 
NB : frunzele de crețușcă conțin și ele acid salicilic dar el este ținut 
captiv de taninnuri, este aceeași situație cu salcia. 
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RUBARBARA (Rheum rhaponticum - Polygonaceae)  
 

Proprietăți : 
- Insectifug contra afidelor, omizi și larve a diferitor insecte; 
- Repulsiv; 
- Are ca principii activi acid oxalic sub formă de cristale de oxalat de 
calciu care protejează rubarbara de erbivori. 
 
Alelopatie : 
- De plantat cu arbuștii cu pomușoare; 
- Plantă în general solitară, dar acceptă mai ușor plantele 
multianuale precum ceapa și hreanul. 
 
Folosință : 
- Părțile folosite : frunze. 
 
Rețetă : 
- Macerat la rece : 500 g de frunze pentru 3 L de apă puse la 
înmuiat timp de 24 ore. De pulverizat non diluat de 3 ori în total 
timp de 3 zile. Frunzele uscate, tocățite sau zdrobite împrăștiate pe 
sol resping limacșii, insectele și răzătoarele. Același efect cu 
maceratul de frunze cu care se stropește solul. 
 
NB : frunzele folosite la macerat sunt toxice chiar mortale în 
funcție de concentrația lor de acid oxalic și acid citric. Doar 
pețiolul este comestibil ! 
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RUTA (Ruta graveolens - Rutaceae)  
 

Proprietăți : 
- Insecticid și repulsiv; 
- Are ca principii activi : ulei esențial, heterozidă, tanin, acid malic, 
glucozidă, etc. 
 
Alelopatie : 
- Cu morcov, căpșun, smochin, zmeur și trandafir; 
- De NU combinat cu broccoli, busuioc, conopidă, salvie, verze. 
 
Folosință : 
- Părțile folosite : frunze și tulpina proaspătă înainte de înflorire; 
 
Rețetă : 
- Extract fermentat : 800 g de frunze în 10 L de apă timp de 10 zile. 
De diluat la 20% ca repulsiv contra limaxului, agresori diverși și 
insecticid contra afidelor. Se poate de amestecat ruta, lavanda, 
roinița și menta pipărată sub formă de extract fermentat dar fiecare 
plantă va fi pregătită separat; 
- Infuzie : 250 g de ruta uscată sau 1 kg proaspătă pentru 10 L de 
apă rece. De încălzit până la 90 C apoi de lăsat să se răcească. De 
diluat la 10%. Contra gândacului de colorado (adult), gărgărițe și 
capricornului (Hylotrupes bajulus). 
NB : mirosul puternic de ruta respinge pisicile, insecte precum 
muște și tăuni. Când este în floare, poate provoca alergii. 
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MĂCRIȘ sau DRAGOVEI sau ȘTEVIA-CU-FRUNZA-LATĂ (Rumex obtusifolius - Polygonaceae)  
 

Proprietăți : 
- Fongicid asupra chisturilor și beșicelor de măr și de prăsad. 
 
Alelopatie : 
- Cu morcov, ridiche neagră și varză: 
- De NU plantat cu fasolă, mazăre, tomată, salvie și alte plante 
aromate. Acționează negativ asupra multor culturi. 
 
Folosință : 
- Părțile folosite : frunze; 
 
Rețetă : 
- Infuzie : 1 kg de frunze în 5 L de apă fierbinte. De lăsat să se 
răcorească apoi de pulverizat fără diluare direct pe chisturi. Se 
poate de spălat cu bureta trunchiul și crengile copacului pentru a 
limita răspândirea infecției. De tratat preventiv tinerii pomi 
fructiferi dacă sunt varietăți mai sensibile. 
 
NB : frunzele măcrișului sunt colectate în primăvară pentru a fi 
folosite și administrate în aceeași perioadă. 
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SĂPUNĂRIȚĂ (Saponaria officinalis - Caryophyllaceae)  
 

Proprietăți : 
- Insectifug și insecticid, 
- Bogată în saponină. 
 
Alelopatie : 
/ 
 
Folosință : 
- Părțile folosite : partea aeriană a plantei înflorite proaspătă. 
 
Rețetă : 
- Extract fermentat : 1 kg de plantă în floare proaspătă pentru 10 L 
de apă. De diluat la 10%; 
- Infuzie : 100 g de plantă proaspătă pentru 1 L de apă. De 
pulverizat pur. Această infuzie prin saponosidele pe care le conține 
permite să răzbată prin părul omizilor și să acționeze asupra lor. 
Săpunărița poate fi adăugată la menta pipărată, la salvie și la ruta. 
 
NB : fiind bogată cu saponină, săpunărița are o capacitate mare 
de a înmuia. În timpul extractelor, planta spumează mult dar asta 
nu este legat de bulele de aer degajate în timpul fermentării. 
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SALVIA (Salvia officinalis - Lamiaceae)  
 

Proprietăți : 
- Insectifug și fongicid; 
- Are ca principii activi  monotrepenone (precum camfor și tuion), 
aldehide, cumarină, etc. 
 
Alelopatie : 
- Cu arpagic, broccoli, fasolă, gulie, mazăre, morcov, verze, tarhon, 
tomate, căpșun, cătușnică, cârciumărese, cimbru, coada șoricelului, 
floarea soarelui, gălbenele, limba mielului, maghiran, mușcate, 
mușețel, petunia, rozmarin și trandafir; 
- De NU combinat cu busuioc, castravete, ceapă, rută, tomată și vie. 
 
Folosință : 
- Părțile folosite : tulpină, frunze și flori, proaspete sau uscate; 
 
Rețetă : 
- Extract fermentat : 1 kg de frunze cu extremități înflorite în 10 L de 
apă, de diluat la 10%. Acționează contra manei de cartof; 
- Infuzie : 100 g de plantă proaspătă pentru 1 L de apă are acțiune 
insectifugă. 
 
NB : de NU undat semănăturile cu extract de salvie căci frânează 
germinarea! 
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CIMBRIȘOR sau CIMBRU DE CÂMP sau BALSAMĂ (Thymus serpyllum - Lamiaceae)  
 

Proprietăți : 
- Este o plantă complementară cu sovârful căci contribuie mult la 
prezervarea bunei sănătăți a plantelor. Această proprietate vine de 
la fenoli care generează parametri electromagnetici inducând în 
eroare atacatorii; 
- Fongicid, împiedică dezvoltarea ciupercilor precum mana, rapan 
fitoftoroza și altele. 
 
Alelopatie : 
/ 
 
Folosință : 
- Părțile folosite : tulpina cu frunze și flori. 
 
Rețetă : 
- Infuzie : ca pentru sovârf. Se poate de asociat sovârf cu cimbrișor 
în proporții a câte 125 g de fiecare  plantă uscată sau câte 500 g 
dacă sunt proaspete. 
 
NB : de privilegiat plantele car cresc spontan în natură dar se 
poate de folosit și plante cultivate în grădină. 
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SOC NEGRU (Sambucus nigra - Caprifoliaceae)  
 

Proprietăți : 
- Repulsiv puternic; 
- Insecticid; 
- Fongicid; 
- Are ca principiu activ sambucină. 
 
Alelopatie : 
- O creangă de soc fixată în jurul trunchiului copacilor respinge 
șoarecii; 
- Protejează pomii și arbuștii fructiferi de majoritatea dăunătorilor. 
 
Folosință : 
- Părțile folosite : frunzele și florile, uscate sau proaspete. 
 
Rețetă : 
- Extract fermentat : 1 kg pentru 10 L de apă. Pur se folosește ca 
repulsiv și diluat la 10% respinge poliporii; 
- Decocție : 1 kg de frunze puse la înmuiat timp de 24 ore în 10 L de 
apă apoi se pune la fiert timp de 30 min. De pulverizat non diluat 
contra alticelor, fluturele gri și afidele; 
- Infuzie : 250 g de frunze uscate în 10 L de apă rece. De pus la fiert 
până la 80 C și se lasă să se răcorească. De diluat la 10%. 
NB : buzina (Sambucus ebulus) este mai concentrată în principii 
activi decât socul negru, și are efecte repulsive mai puternice. 
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VETRICE (Tanacetum vulgare - Asteraceae)  
 

Proprietăți : 
- Insectifug, insecticid și fongicid (împotriva ruginei și a manei). 
 
Alelopatie : 
- Cu ardei, cartof, castravete, verze, cais, cireș, dud, măr, pomi 
fructiferi, vie, zmeură, limba mielului și trandafir. 
 
Folosință : 
- Părțile folosite : tulpină cu flori. 
 
Rețetă : 
- Extract fermentat : 1 kg pentru 10 L de apă. Non diluat acționează 
contra muștei de varză; 
- Infuzie : 30 g de flori în 1 L de apă. Ne diluat este eficace contra 
afidelor și manei (în special la tomate); 
- Ambele extracte acționează asupra ruginii arbuștilor cu 
pomușoare (coacăzi, agriș, etc.). 
 
NB : vetricele inhibă fermentarea compostului. De NU aruncat 
resturile de la extracte în compost. 
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CRĂIȚĂ sau ȚIGĂNCUȘĂ (Tagetes minuta - Asteraceae)  
 

Proprietăți : 
- Genră exsudate rădăcinoase cu o puternică acțiune nematicidă; 
- Are ca principii activi componente sufrate. 
 
Alelopatie : 
- Cu cartof, fasolă, sparanghel, tomată, vânătă, căpșun, gladiolus, 
lalele, trandafir, varză căpățână, și cu majoritatea plantelor; 
- Regularizează nematodele, buburuza fasolei (Epilachna varivestis) 
și alte insecte dăunătoare, respinge păduchii, afidele, puricii de 
pământ și alte insecte. Îmbunătățește imunitatea legumelor în 
general. De plantat pe marginea grădinei, dar și prin toată grădina.  
 
Folosință : 
- Părțile folosite : toată planta, proaspătă sau uscată. De cules când 
este la stadiu de flori deja înflorite și trecute. 
 
Rețetă : 
- Infuzie la 90 C : 250 g de plantă uscată în 10 L de apă rece. De pus 
pe foc până la 90 C și apoi se stinge focul. De diluat la 10% și de 
pulverizat pe plantele care trebuie protejate. 
 
NB : țigăncușa poate fi semănată în prealabil unei culturi căci 
dispune de proprietăți erbicide și deci împiedică creșterea 
buruianului și totodată structurează solul. 
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VALERIANĂ (Valeriana officinalis - Valerianaceae)  
 

Proprietăți : 
- Stimulant biologic pentru compost sau asociat cu un îngrășământ 
verde; 
- Folosită în culturile de biodinamie prin pulverizare ceea ce 
protejează florile de ger; 
- Are ca principiu activ acid valerianic. 
 
Alelopatie : 
De plantat lângă zmeur. 
 
Folosință : 
- Părțile folosite : crenguțele florale. 
 
Rețetă : 
- Extract rece: 10 ml de extract de flori de valeriană de amestecat cu 
10 L de apă de ploaie călduță și de amestecat timp de 10 min. De 
presat florile pentru a extrage sucul. O picătură este suficientă 
pentru 1 L de apă. Preparatul se pulverizează contra gerului în 
primăvară, după-masă înainte de a da gerul. Petru a stimula 
formarea florilor, de pulverizat de mai multe ori în primăvară. 
 
NB : urzica plantată lângă valeriană mărește cu 20% concentrați 
esenței acesteia. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Plante care lecuiesc 


