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 Precipitaţiile înregistrate în ultima perioadă, au creat condiţii foarte 

favorabile apariţiei atacului de mană la ceapă – Peronospora destructor. Ca urmare, 

recomandăm efectuarea de tratamente la culturile de ceapă, înfiinţate atât prin 

semănat direct, cât şi prin plantare de arpagic, folosind unul din produsele 

fungicide omologate: 

 ALIETTE 80 WG                                                                            – 2,0 kg/ha 

 BOUILLIE BORDELAISE WDG                                                 – 7,5 kg/ha 

 FOLPAN 80 WDG/(FLOVINE - a doua denumire comerciala)  - 0,15%  

 ORTIVA TOP                                                                                   - 1,0 l/ha 
RECOMANDĂRI: 

-Se pot folosi şi alte produse omologate la ceapă. 

-Tratamentele se vor executa în zile calme, fără vânt; 

-Respectaţi regulile de manipulare şi administrare a produselor de protecţie a 

plantelor; 

-În soluţia de stropit se poate adăuga un insecticid, pentru prevenirea atacului unor 

dăunători specifici (musca cepei – Delia antiqua, tripsul tutunului – Thrips tabaci), 

cum ar fi: MAVRIK 2 F - 0,05%, MOSPILAN 20 SG – 0,2 kg/ha ş.a. 

-În soluţia de stropit se va adăuga obligatoriu un ,,adeziv,, (Trend, Aracet). 

-Culturile de arpagic sunt foarte ,,receptive,, la atacul de mană. Bulbii de arpagic, 

infectaţi de mană, sunt o cale foarte importantă de transmitere a bolii, de la un an la 

altul, constituind în acelaşi timp şi o sursă primară de infecţie foarte importantă, 

pentru declanşarea atacului, în anii favorabili atacului de mana. 

-Dacă se intenţionează administrarea unui produs erbicid, acesta se va aplica 

separat de produsele fungicide şi insecticide menţionate şi, în acest caz, nu se va 

adăuga adeziv în soluţia de erbicidare. 

-Se va respecta, cu stricteţe, intervalul de pauză dintre ultimul tratament şi 

recoltarea cepei, în cazul în care aceasta se comercializează ca ceapă verde! De 

exemplu, produsul ALIETTE 80 WG are, în cazul aplicării la ceapă, un interval de 

pauză de 14 zile! 

-Recuperaţi ambalajele goale, protejaţi familiile de albine şi mediul! 

 

Dr. ing. Eugen Velichi 
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