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Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoar: boli – leustean, patrunjel  
Se recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare  cu:  
 

 
 
ZOXIS 1l/ha: 

Leustean (camp) Boli Fainarea, septorioza, alternarioza 1,0 L/ha 7 zile - 

Patrunjel (camp si spatii 

protejate) 
Boli 

Fainarea, septorioza, 

alternarioza 

1,0 

L/ha 

14 zile in camp si 30 zile 

spatii protejate 
- 

ORTIVA TOP 1,0 l/ha 

Patrunjel (camp) Boli Alternarioza, fainarea, putregaiul 1,0 l/ha 14 zile - 

DAGONIS 

p`atrunjel Boli Fainarea 0,6 L/ha se aplica de la faza de 2 frunze pana la dezvoltarea co - - 

p`atrunjel Boli Alternarioza 1,0 L/ha, se aplica de la faza de 2 frunze pana la dezvoltarea c - - 

p`atrunjel Boli Putregaiul alb 2,0 L/ha se aplica de la faza de 2 frunze pana la dezvoltarea co - - 

 
sau alte produse pentru protectie a plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul 
Romaniei. 

 Mentionam  ca leusteanul trebuie udat la timp pentru a favoriza dezvoltarea frunzelor, asa ca 
irigarea trebuie facuta in mod constant. Terenul pe care se cultiva leusteanul poate fi imbunatatit 
cu gunoi de grajd semifermentat. 
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Se aleg zonele mai umbrite de la marginea gradinii sau sub copacii prin a caror coroana ajunge si 
lumina soarelui. 

 Planta are nevoie de temperaturi un pic mai ridicate. Drept urmare, semanarea se face in luna 
septembrie. Mare atentie! Leusteanul nu se seamana pe acelasi teren unde inainte s-a cultivat 
morcov, patrunjel ori pastarnac. Distanta de plantare este esentiala ,  semintele de leustean  
punându-se la o distanta de 25-30 cm pe acelasi rand, iar distanta dintre randuri trebuie sa fie de 
70 cm. 

Dupa ce trece sezonul rece si vine primavara, este de mentionat faptul ca recoltarea incepe dupa 
jumatatea lunii aprilie. Recoltarea se face esalonat si consta in taierea frunzelor mari. Practic, 
leusteanul poate fi recoltat pana la sosirea primului inghet. 

Foarte important este sa se faca si o irigare de fiecare  recoltare. Frunzele se taie doar de la 
exteriorul rozetei, iar astfel se va evita si deprecierea mugurelui central, care este responsabil de 
regenerarea tufei. 

Metodele durabile: biologice, fizice, mecanice si alte metode nechimice trebuie preferate 
metodelor chimice, daca acestea asigura un control corespunzator al organismelor daunatoare. 

 Alte recomandari: 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 produse pentru protective a plantelor, normele de 
protective si securitatea muncii, de protective a albinelor si a 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 Ministerului Agriculturii si 
Alimentatiei, 15b/3404/1991 al Dep. Pentru administratie Locală si 1786/tb/1991 al Ministerului 
Transporturilor, precum si cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS 
(privind implementarea legislatiei, în vederea protectiei familiilor de albine, împotriva 
intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor); 
Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind 
aprobarea Codului de bune practice pentru utilizarea in siguranță  a produselor de protecția 
plantelor. 
Respectați obligațiile ce va revin conform ordinului ministrului mediului, apelor și padurilor și al 
președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare ți pentru siguranța alimentelor nr. 
352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadreul schemelor 
si măsurilor de sprijin pentru fermieri în Romănia, cu modificările ulterioare. 
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