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Conditiile climatice favorizeaza apariția și dezvoltarea agentilor de daunare:
Erysiphe graminis (Fainarea), Septoria tritici (Patarea bruna), Fusarium spp.( Fusarioza
spicelor de grau), Pyrenophora graminea (Sfâșierea frunzelor), care pot provoca pierderi
mari de producție la culturile de cereale păioase:grâu,orz, ovaz, secara, etc.

Fainarea(Erysiphe graminis)

Fuzarioza la grau (Fusarium spp.)

Patarea bruna (Septoria tritici)

Sfasierea frunzelor (Pyrenophora graminea)

Prevenirea si combaterea bolilor.
Metodele cele mai importante sunt: aplicarea fungicidelor în timpul perioadei de vegetatie, în fazele de
inspicare și înflorire, folosirea soiurilor rezistente, aplicarea unei rotații corespunzătoare și
îngroparea resturilor de plante infectate.
Tratamente chimice:
Recomandam unul din produsele de mai jos:
1. FALCON PRO ( triadimenol 43g/l+tebuconazol 167g/l) -0,6-0,8 l/ha.
2. ALLEGRO (epoxiconazol 125g/l+ kresoxim metil 125g/l)-0,75-1 l/ha.
3. ZAMIR 40 EW (tebuconazol 133g/l+ procloraz 267g/l) -0,75 l/ha.
4. AMISTAR ( azoxistrobin 250g/l)
-0,75- 1 l/ha.
5. AVIATOR XPRO 225EC ( bixafen 75g/l+proticonazol 150g/l)- 08-1 l/ha.
6.MYSTIC GOLD (tebuconazol 250g/l )
-1 l/ha.
7. MYSTIC PRO (tebuconazol 200g/l + procloraz300 g/l) - 1-1,25 l/ha.
Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST-EXPERT https://aloe.anfdf.ro/ (utilizator si
parola guest) pentru testele avertizate.
Se vor respecta normele de protectia muncii, mediului, albinelor, animalelor, oamenilor, precum si
prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificata si completata cu Ordonanta 41/2007.
Se recomanda respectarea cu strictete a perioadelor de remanenta a produselor de protectie a plantelor, a
normelor de lucru, pe cele de securitate in munca, de protectie a albinelor si a animalelor, conform Protocolului
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SMR10- Introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor.
Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectie a plantelor, pe culturi,
intr-un Registru de evidenta, numerotat conform modelului.
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