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Tehnologia FMC în controlul bolilor, dăunătorilor 
şi combaterea buruienilor la cultura de cereale 

Obţinerea unor culturi eficiente din punct de vedere economic, cu atingerea potenţialului optim biologic al soiurilor 
de cereale, nu poate fi astăzi concepută fără un control integrat al bolilor, dăunătorilor şi fără o combatere eficientă 
a buruienilor. În această ordine de idei, materialul de faţă îşi propune să devină un scurt ghid de recunoaştere, 
prevenire şi combatere a acestor factori restrictivi, să fie un instrument uşor şi accesibil la îndemâna fermierului.

Recunoaşterea bolilor cerealelor încă de la primele simptome, înţelegerea modului cum acestea atacă plantele şi nu 
în ultimul rând ciclul biologic de care acestea au nevoie pentru a-şi desăvârşi activitatea patogenă, este primul pas 
în lupta integrată împotriva bolilor la cereale. Mai mult decât atât Compania FMC vine în întâmpinarea fermierului 
nu numai cu identificarea problemelor din cultura de cereale, ci oferă şi soluţii de prevenire, control şi combatere 
integrată a acestora.

Combaterea buruienilor este la fel de importantă ca şi combaterea dăunătorilor, deoarece pagubele cauzate de 
buruieni, dacă nu sunt combătute eficient, sunt cuprinse între 10 – 20 % şi se pot ridica la 60 – 80 % din recoltă. 
Buruienile dicotiledonate sunt cele mai importante în culturile de grâu, găsindu-se peste 40 de specii. Cele mai 
dăunătoare sunt următoarele specii: pălămida (Cirsium arvensis), loboda (Atriplex patula), rocoina (Stellaria media), 
volbura (Convolvulus arvensis), turiţa (Gallium aparine), muşeţelul nemirositor (Matricaria indora), macul roşu 
(Papaver rhoeas), hrişca urcătoare (Polygonum convolvulus), muştarul sălbatic (Sinapis arvensis), susaiul (Sonchus 
arvensis), măzărichea (Vicia ssp.). 

Dintre buruienile monocotiledonate, mai reduse ca număr, cele mai periculoase sunt iarba vântului (Apera spica 
venti) şi ovăzul sălbatic (Avena fatua). Combaterea se asigură în primul rând prin rotaţia culturii de grâu.

O altă verigă extrem de importantă este partea de nutriţie care susţine toate procesele biologice ale plantelor. 
Aprovizionarea la momentele critice cu substanţe nutritive este esenţială în a ajuta plantele să treacă fără probleme 
peste perioadele de stres care nu sunt puţine de-a lungul unui sezon de vegetaţie. O fertilizare echilibrată şi 
adaptată cerinţelor specifice fiecărei faze de dezvoltare duce cu siguranţă la o productivitate optimă şi la obţinerea 
unor indici de calitate care cresc bonitatea şi preţul recoltei finale. Logica este simplă, iar practica spune şi 
demonstrează că un organism bine îngrijit poate face faţă mai uşor şi timp mai îndelungat presiunilor exercitate 
de către mediu. În această direcţie FMC deţine o multitudine de soluţii tehnologice care se integrează perfect cu 
partea de protecţie şi combatere, rezultând un sinergism care lucrează în sens pozitiv şi produce efecte benefice.

Pentru a întregi tot tabloul, este imperios necesar să introducem în această ecuaţie terenul agricol, pământul 
ca substrat de cultură şi fără de care activitatea de producţie nu ar avea loc. În fapt, terenul agricol este cel mai 
important şi mai valoros element din fermă. Este inestimabil. Forma în care se află acesta din punctul de vedere al 
fertilităţii, intensităţii şi calităţii activităţii vieţii macro şi microbiene, structurii, pH-ului, gradului de eroziune şi multe 
altele, influenţează vital atât evoluţia culturilor, cât şi cantitatea şi calitatea recoltelor. Şi în acest segment FMC se 
implică activ şi a dezvoltat soluţii care să ajute pământul să treacă peste timp şi peste toate intervenţiile intensive şi 
invazive efectuate asupra sa în procesul de producţie agricolă.

Tehnologia integrată oferită de către FMC pentru cerealele păioase este una extrem de eficientă şi de flexibilă. 
Aceasta poate fi modulată şi adaptată la o diversitate mare de situaţii care pot apărea în culturi pe parcursul 
dezvoltării acestora, de la însămânţare şi până la recoltare.



SCHEMĂ TRATAMENT 5 
FUNGICIDE AMPERA® 0.75 L/ha IMPACT® 0.75 -

1.0 L/ha 
SOLAR® 1.5 +

AZAKA 0.5 L/ha

SCHEMĂ TRATAMENT 4 
FUNGICIDE SOLAR® 1.5 L/ha AZAKA® 0.5

+ IMPACT® 0.5 L/ha
RIZA® 0.75

+ AZAKA® 0.5 L/ha

SCHEMĂ TRATAMENT 3 
FUNGICIDE

RIZA® 0.5  
+ IMPACT® 0.5 L/ha

SOLAR® 1.5  
+ AZAKA® 0.5 L/ha

SCHEMĂ TRATAMENT 2 
FUNGICIDE SOLAR® 2 L/ha AZAKA® 0.5  

+ RIZA® 0.75 L/ha

SCHEMĂ TRATAMENT 1 
FUNGICIDE RIZA® 0.75 L/ha AZAKA® 0.5 

+ IMPACT® 0.75 L/ha

SCHEMĂ TRATAMENT 
INSECTICIDE FURY® 100 mL/ha KARIS® 50 mL/ha VANTEX® 80 mL/ha NOVADIM PROGRESS®  

3 L/ha

SCHEMĂ FERTILIZARE FOLIARĂ

SEAMAXX® 1.5 L/ha SEAMAXX® 3 L/ha

MULTIPLE®  1- 2 L/ha FOLIAR EXTRA® 2.5 L/ha
VERTEX® 

HI-N 3 L/ha

00 09 11 12 13 14 21 25 29 30 31 32 37 39 49 51 59 61 63 65

SCHEMĂ TRATAMENT 
SEMINȚE

SCHEMĂ TRATAMENT ERBICIDE

BATTLE DELTA®

0.300 - 0.425 - 0.600 L/ha OMNERA® 0.5 - 1.0 L/ha

BEFLEX® 0.5 L/ha

FOXTROT® 0.9 - 1.1 L/ha FOXTROT® 0.9 - 1.1 L/ha

GRANSTAR SUPER® 40 g/ha

GRANSTAR SUPER® 40 g/ha 
+ CERLIT® 0.4 L/ha

GLEAN® 75 DF
15 – 20 g/ha GLEAN® 75 DF 15 – 20 g/ha

LAREN® PRO 30 g/ha

 POINTER® ULTRA 35 g/ha

TRIPALI® 37 - 50 g/ha

00 09 11 12 13 14 21 25 29 30 31 32 37 39 49 51 59 61 63 65

Vincit 
Nova®

TEHNOLOGIA INTEGRATĂ FMC PENTRU CEREALE PĂIOASE
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AVANTAJE 

• Este un fungicid sistemic din clasa triazolilor şi are un efect preventiv, protectiv şi eradicativ.
• Protecţia este asigurată atât la suprafaţa seminţelor şi în interiorul lor, cât şi în sol. 
• Conţine cel mai sistemic şi mai penetrant dintre triazoli, este unul dintre singurele produse care reuşesc să 

penetreze direct sămânţa încă înainte de apariţia radicelelor noii plăntuţe.
• Imposibilitatea spălării de pe bob datorită coformulanţilor de lipire de calitate.
• Grad de acoperire şi omogenitate a tratamentului ireproşabile, datorită formulării avansate fără praf.

RECOMANDĂRI 

• Aplicarea produsului se va efectua numai cu maşini de tratat care să realizeze dozarea corectă a soluţiei şi o 
distribuţie cât mai uniformă a acesteia pe toate seminţele.

• Calibraţi maşina de tratat înainte de începerea lucrului.
• Folosiţi la tratament numai seminţe corect condiţionate pentru a preveni pierderile de substanţă care aderă la 

impurităţi sau la particulele de praf din masa de seminţe.
• Cantitatea de soluţie (apă + produs) folosită pentru tratarea unei tone de sămânţă este de 6 – 10 L.
• Cantitatea de soluţie de tratat se stabileşte în funcţie de MMB (masa a 1.000 de boabe), umiditatea seminţelor, 

gradul de rugozitate a suprafeţei seminţei, soiul/varietatea, calitatea condiţionării etc.
• Se adaugă întâi apa în tancul de premix al maşinii, apoi VINCIT NOVA® amestecându-se bine pentru realizarea 

mixului de tratat.
• Înainte de adăugarea produsului în apa din tancul de premix, ambalajul se agită bine pentru omogenizare.
• Pentru o acoperire optimă este necesară mişcarea continuă a seminţelor pe toată durata procesului de tratare. 

Produsul este omologat pentru următoarele culturi de cereale păioase:

CULTURĂ ORGANISM ŢINTĂ DOZĂ/T

Grâu Fusarium spp.
Tilletia spp. 1.0 L/t

Orz Pyrenophora graminea
Ustilago nuda 1.0 L/t

VINCIT® NOVA

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ flutriafol 25 g/L
FORMULARE suspensie concentrată (SC)
CERTIFICAT DE OMOLOGARE ÎN ROMÂNIA Nr. 2276 din 12.08.2004

Fungicid sistemic pentru tratamentul semințelor de cereale
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AVANTAJE 

• Cel mai mare spectru de combatere a buruienilor cu frunză lată anuale şi perene.
• Selectiv faţă de toate cerealele păioase.
• Interval larg de aplicare, din toamnă până primăvara la formarea frunzei stindard.
• Eficacitate ridicată, susţinută de persistenţa produsului.
• Doză flexibilă pentru o gamă largă de posibile tipuri de îmburuienări.
• Fără rezidualitate şi restricţii pentru culturile care urmează în rotaţie.
• Cea mai modernă formulare OD (micro-încapsulare).

RECOMANDĂRI 

• OMNERA® se utilizează în post-emergenţă la cerealele păioase semănate în toamnă şi primăvară, din stadiu 
de 2 frunze până la apariţia frunzei stindard (BBCH 12-39) pentru combaterea buruienilor cu frunză lată anuale 
şi perene.

• Momentul optim de aplicare este în perioada de creştere activă a buruienilor în stadiul de 2-6 frunze. 
• Ploile căzute la mai puţin de 3 ore după aplicare pot cauza scăderea eficacităţii tratamentului.

OMNERA®

Erbicid selectiv pentru combaterea în post-emergenţă a buruienilor cu frunză lată din culturile de cereale 
păioase de toamnă și primăvară: grâu, orz, orzoaică, secară și triticale

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ fluroxypyr 135 g/L + thifensulfuron metil 30 g/L 
+ metsulfuron metil 5 g/L

FORMULARE dispersie în ulei (OD), de culoare galbenă
CERTIFICAT DE OMOLOGARE ÎN ROMÂNIA Nr. 335 PC din 28.08.2017

CULTURĂ ORGANISM ȚINTĂ DOZĂ/HA

Grâu, grâu durum, secară, orz, 
triticale semănate toamna Buruieni dicotiledonate anuale 0,5 - 1,0 L/ha

 (BBCH 20 - BBCH 39)

Grâu, orzoaică, grâu durum 
semănate primăvara Buruieni dicotiledonate anuale 0,5 - 1,0 L/ha 

(BBCH 12 - BBCH 39)

Produsul este omologat pentru următoarele culturi de cereale păioase:
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DENUMIRE ŞTIINŢIFICĂ DENUMIRE POPULARĂ SENSIBILITATE
0.75-1 L/HA

SENSIBILITATE
0.5 L/HA

Anagallis arvensis  Scânteiuţa FS FS
Anthemis arvensis  Romaniţă de câmp FS FS
Aphanes arvensis  Creţişoare FS FS
Arabidopsis thaliana  Gâscariţă FS FS
Atriplex patula  Lobodă FS FS
Bifora radians  Puciognă FS S
Brassica oleifera  Rapiţa de ulei - samulastră FS FS
Capsella bursa-pastoris  Traista ciobanului FS FS
Centaurea cyanus  Albăstriţă S S
Cerastium glomeratum  Struna cocoşului FS FS
Chenopodium album  Lobodă FS FS
Cirsium arvense  Pălămidă S S
Consolida regalis  Nemţişor de câmp FS FS
Convolvulus arvensis  Volbură S S 
Daucus carota  Morcov sălbatic FS S
Fumaria officinalis  Fumariţă S MS
Galium aparine  Turiţa FS S
Galeopsis tetrahit  Lungurică FS FS
Geranium dissectum  Ciocul berzei FS FS
Geranium purpureum  Busuioc de câmp FS FS
Lamium amplexicaule  Urzica moartă FS FS
Lamium purpureum  Sugel puturos S S
Matricaria recutita  Muşeţel FS FS
Matricaria inodora  Romaniţă FS FS
Mercurialis annua  Trepădătoare FS FS
Myosotis arvensis  Nu-mă-uita FS FS
Papaver rhoeas  Mac FS FS
Polygonum aviculare  Troscot S MS
Polygonum convolvulus  Hrişcă urcătoare FS S
Polygonum persicaria  Ardeiul broaştei FS S
Raphanus raphanistrum  Ridiche salbatică FS FS
Rumex crispus  Măcriş FS S
Senecio vulgaris  Cruciuliţă FS FS
Sinapis vulgaris  Muştar sălbatic FS FS
Stellaria media  Rocoina FS FS
Sisymbrium officinale  Tătăneasă FS FS
Solanum nigrum  Zârnă FS S
Thlaspi arvense  Punguliță FS FS
Veronica arvense  Şopârliţă de câmp MS MS
Veronica hederifolia  Doritoare MS MS
Veronica persica  Ventrilică S MS
Vicia sativa  Măzăriche FS FS
Viola arvensis  Viorele de ogoare S MS

FS = foarte sensibil (95-100%); S = sensibil (85-95%); MS = mediu sensibil (75-85%)

Volumul de suspensie la aplicarea terestră 200-300 L/ha; 

TIMP DE PAUZĂ 

De la aplicare până la recoltare nu rămân reziduuri în recoltă.

SPECTRUL DE BURUIENI COMBĂTUTE 
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AVANTAJE 

• Este un erbicid de contact, rezidual, cu efect pelicular pe sol cu aplicare în pre-emergenţă şi post-emergenţă 
pentru cultura grâului şi orzoaicei.

• Selectivitate maximă pentru planta din cultură.
• Eficacitate ridicată împotriva buruienilor cu frunză lată şi monocotile care concurează planta de cultură şi pot 

reduce drastic recolta.
• Nu necesită folosirea de sămânţă specială deoarece BATTLE DELTA® poate fi aplicat la toate soiurile de grâu 

şi orzoaică.
• Control asupra buruienilor pe aproape întreaga perioadă de vegetaţie.

RECOMANDĂRI 

• Pentru a avea un tratament reuşit, asiguraţi-vă că nu vor exista precipitaţii minimum 4 ore de la executarea 
tratamentului.

• Produsul se aplică atât în pre-emergenţă, cât şi în post-emergenţă – BBCH 00 - 21.
• Eficacitatea maximă în post-emergenţă se obţine în faza de creştere activă a buruienilor cu frunza lată  

(2 – 4 frunze) şi a monocotilelor (până la faza de înfrăţire).
• Se poate aplica şi la temperaturi mai scăzute (5 - 6 grade Celsius).
• Nu aplicaţi produsul peste culturile aflate sub stres cauzat de frig sau îngheţ, secetă, exces de umiditate, 

dăunători sau atac de boli, deficient de nutrienţi.
• Utilizaţi 200 – 400 L/ha apă pentru prepararea soluţiei.

SPECTRUL DE BURUIENI COMBĂTUTE 

TIMP DE PAUZĂ 

De la aplicare până la recoltare nu rămân reziduuri în recoltă.

BATTLE DELTA®

Erbicid selectiv pentru combaterea în post-emergență a buruienilor cu frunză lată și unele 
monocotile din culturile de grâu, triticale, orz și secară

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ flufenacet 400 g/L + diflufenican 200 g/L
FORMULARE suspensie concentrată (SC)
CERTIFICAT DE OMOLOGARE ÎN ROMÂNIA Nr. 253 PC din 19.12.2016

CULTURĂ ORGANISM ȚINTĂ DOZĂ/HA
Grâu, triticale, orz, 
secară de toamnă

Buruieni monocotile mai puțin rezistente (Alopecurus 
myosuroides) și buruieni anuale cu frunză lată 0,425 – 0,600 L/ha

Grâu, triticale, orz, 
secară de toamnă

Buruieni monocotile comune (Apera spica-venti, Poa annua)  
și buruieni anuale cu frunză lată 0,300 – 0,425 L/ha

Produsul este omologat pentru următoarele culturi de cereale păioase:

Alopecurus myosuroides (Coada vulpii) Geranium spp. Senecio vulgaris (Cruciulița)
Amarathus spp. (Știr) Lamium amplexicaule (Urzica moartă) Sinapis arvensis (Muștar sălbatic)
Anthemis arvensis (Romanița de câmp) Matricaria spp. (Mușețel) Solanum nigrum (Zarna)
Apera spica-venti (Iarba vântului) Myosotis arvensis (Nu-mă-uita) Stellaria media (Rocoină)
Capsela bursa pastoris (Traista ciobanului) Papaver rhoeas (Mac roșu) Thlaspi arvense (Punguliță)
Chenopodium album (Spanac sălbatic) Poa annua (Firuța) Veronica arvensis (Trei frați pătați)
Cirsium arvense (Pălămidă) Polygonum aviculare (Troscot) Veronica hederifolia (Doritoare)
Convolvulus arvensis (Volbură) Polygonum convolvulus (Hrișcă urcătoare) Veronica persica (Ventrilică)
Datura stramonium (Ciumăfaie) Polygonum lapathifolium (Iarbă roșie) Viola arvensis (Viorele de ogoare)
Fumaria officinalis (Fumărița) Polygonum persicaria (Ardeiul broaștei) Xantium spp. (Cornuți)
Galium aparine (Turița) Portulaca oleracea (iarbă grasă)
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AVANTAJE 

• Erbicid sistemic, de contact şi cu efect pelicular pe sol cu aplicare în post-emergenţă pentru cultura grâului şi 
orzoaicei.

• Selectivitate maximă pentru planta din cultură.
• Eficacitate de nivel maxim împotriva buruienilor cu frunză lată şi unele monocotile care concurează planta de 

cultură şi pot reduce drastic recolta.
• Nu necesită folosirea de sămânţă specială deoarece BEFLEX® poate fi aplicat la toate soiurile de grâu şi 

orzoaică.
• Control asupra buruienilor pe aproape întreaga perioadă de vegetaţie.

RECOMANDĂRI 

• Pentru a avea un tratament reuşit, asiguraţi-vă că nu vor exista precipitaţii minimum 4 ore de la executarea 
tratamentului.

• Eficacitatea maximă se obţine în faza de creştere activă a buruienilor cu frunză lată (2 – 4 frunze) şi a 
monocotilelor (până la faza de înfrăţire).

• Acţionează bine pe Apera spica-venti.
• Se poate aplica şi la temperaturi mai scăzute (5 -6 grade Celsius).
• Utilizaţi 200 – 400 L/ha apă pentru prepararea soluţiei.

SPECTRUL DE BURUIENI COMBĂTUTE 

TIMP DE PAUZĂ 

De la aplicare până la recoltare nu rămân reziduuri în recoltă.

BEFLEX®

Erbicid selectiv pentru combaterea în post-emergență timpurie a buruienilor cu frunză lată și unele 
monocotile din culturile de grâu și orz

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ beflubutamid 500 g/L
FORMULARE suspensie concentrată (SC)
CERTIFICAT DE OMOLOGARE ÎN ROMÂNIA Nr. 177 PC din 16.03.2016

Produsul este omologat pentru următoarele culturi de cereale păioase:

CULTURĂ ORGANISM ȚINTĂ DOZĂ/HA

Grâu, secară, orz, triticale Buruieni anuale dicotiledonate 0.5 L/ha

Anthemis arvensis (Romanița de câmp) Papaver rhoeas (Mac roșu de câmp)
Apera spica-venti (Iarba vântului) Samulastră de rapiţă
Aphanes arvensis (Crețișoara) Sinapis arvensis (Muștar sălbatic)
Capsella bursa-pastoris (Traista ciobanului) Stellaria media (Rocoină)
Fumaria officinalis (Fumărița) Veronica hederifolia (Doritoare)
Galium aparine (Turița) Veronica persica (Ventrilică)
Lamium purpureum (Sugel puturos) Viola arvensis (Viorele de ogoare)
Matricaria chamomilla (Mușețel)  
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AVANTAJE 

• Erbicid sistemic pentru controlul buruienilor monocotile anuale în cultura de grâu.
• Selectivitate maximă pentru planta din cultură.
• Control optim al buruienilor monocotile anuale de importanţă economică majoră: Apera spica-venti, Avena spp.
• Un graminicid dedicat protejării cerealelor, selectiv pentru cultură datorită safener-ului încorporat în formulare.
• Potrivit a se aplica atât în toamnă, cât şi în primăvară.

RECOMANDĂRI 

• Asiguraţi-vă că minimum 4 ore de la efectuarea tratamentului nu există condiţii de precipitaţii.
• Foarte importantă este perioada de aplicare care depinde în primul rând de stadiul de dezvoltare a buruienilor. 

Controlul maxim se obţine când buruienile au 2 - 3 frunze şi până la sfârşit de înfrăţire.
• Se poate aplica atât în sezonul de toamnă, cât şi primăvara cât mai devreme.
• Cantitatea de apă necesară preparării soluţiei pentru stropit este de 200 -300 litri la hectar. 

SPECTRUL DE BURUIENI COMBĂTUTE 

TIMP DE PAUZĂ 

De la aplicare până la recoltare nu rămân reziduuri în recoltă.

FOXTROT® 69 EW 
(FENOVA® SUPER - a doua denumire comercială)
Erbicid selectiv pentru combaterea în post-emergență a buruienilor monocotiledonate din culturile 
de grâu

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ fenoxaprop-P-etil 69 g/L + cloquintocet mexil 34,5 g/L (safener)
FORMULARE emulsie de ulei în apă (EW)
CERTIFICAT DE OMOLOGARE ÎN 
ROMÂNIA Nr. 2772 din 27.03.2008

Produsul este omologat pentru următoarele culturi de cereale păioase:

CULTURĂ ORGANISM ȚINTĂ DOZĂ/HA

Grâu Buruieni monocotile anuale 
(Apera, Avena) 0,9 - 1,1 L/ha

Alopecurus myosuroides (Coada vulpii) Panicum dichotomiflorum (Mei)
Apera interupta (Iarba vântului) Panicum miliaceum (Mei)
Apera spica-venti (Iarba vântului) Phalaris arundinacea (Iarbă albă)
Avena spp. (Odos)   Poa trivialis (Șuvar de munte)
Digitaria sanguinalis (Meișor) Setaria spp. (Mohor)
Echinochloa crus-galli (Iarbă bărboasă) Snowdonia polystacha (Iarbă de Sudan)
Eleusine indica (Iarba gâștii) Sorghum halepense (costrei)
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AVANTAJE 

• Combate un spectru larg de buruieni cu frunză lată inclusiv cele problemă precum pălămida, muştarul sălbatic, scaieţii, 
loboda, rocoina, punguliţa, iarba roşie, zămoşiţa etc. Spectrul de combatere acoperă peste 70 specii de buruieni.

• Este selectiv pentru cerealele păioase, fără implicaţii asupra recoltei.
• Se poate aplica până la apariţia completă a frunzei stindard.
• Combate buruienile perene şi reduce sursa de îmburuienare pentru culturile ce urmează în rotaţie.
• Poate fi folosit la temperaturi peste 5 grade Celsius.

RECOMANDĂRI 

• Se utilizează în post-emergenţă la cereale păioase, în primăvară, de la înfrăţit până la apariţia frunzei stindard.
• Momentul optim de aplicare este în perioada de creştere activă a buruienilor, respectiv din faza de cotiledoane 

până la maximum 6 frunze adevărate.
• Număr de tratamente: 1/an.
• Volumul de apă: 200- 400 L/ha.

GRANSTAR® SUPER 
(CAMEO®  MAX - a doua denumire comercială)
Erbicid pentru cereale păioase cu spectru larg în combaterea buruienilor cu frunză lată

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ tifensulfuron-metil 25% + tribenuron-metil 25%
FORMULARE granule solubile (SG)
CERTIFICAT DE OMOLOGARE ÎN ROMÂNIA Nr. 2674 din 19.12.2006

Produsul este omologat pentru următoarele culturi de cereale păioase:

CULTURĂ ORGANISM ȚINTĂ DOZĂ/HA

Grâu, orz, secară, 
triticale, ovăz

Buruieni dicotiledonate 
anuale și perene

40 g/ha post-emergent de la apariția primelor 2 frunze până 
la apariția frunzei stindard (BBCH 12 - BBCH 39)
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SPECTRUL DE BURUIENI COMBĂTUTE 

Pentru lărgirea spectrului şi îmbunătățirea combaterii a unor buruieni 
problemă din cultura cerealelor, produsul GRANSTAR® SUPER se 
comercializează în pachetul tehnologic:

GRANSTAR® SUPER 40 g/ha + CERLIT® 0,4 L/ha
Acest pachet a dovedit în timp performanțe deosebite în combaterea 
turiței (Gallium aparine) chiar şi în faze avansate de vegetație.

 

CERLIT® - marcă înregistrată Corteva

TIMP DE PAUZĂ 

De la aplicare până la recoltare nu rămân reziduuri în recoltă.

BURUIENI SENSIBILE Samulastră de floarea-soarelui (excepție fac hibrizii toleranți 
la tribenuron-metil)

Abutilon teophrasti (Teişor) Samulastră de rapiță
Amaranthus retroflexus (Știr sălbatic) Sinapis arvensis (Muştar sălbatic)
Anthemis spp. (Romaniţa) Sinapis nigra (Muştar negru)
Atriplex patula (Lobodă sălbatică) Spergula arvensis (Hrana vacii)
Capsella bursa-pastoris (Traista ciobanului) Stellaria media (Rocoină)
Chenopodium album (Lobodă albă) Thlaspi arvense (Punguliţă)
Cirsium arvense (Pălămidă) BURUIENI MEDIU COMBĂTUTE 
Galeopsis tetrahit (Lungurică) Convolvulus arvensis (Volbură)
Hibiscus trionum (Zămoşiţă) Galium aparine (Turiţă)
Lamium spp. (Sugel) Polygonum aviculare (Troscot)
Matricaria inodora (Muşeţel sălbatic) Polygonum lapathifolium (Iarbă roşie)
Papaver rhoeas (Mac roşu) Viola arvensis (Viorele de ogoare)
Polygonum persicaria (Ardeiul broaştei) Xanthium spp. (Cornaci)
Portulaca oleracea (Graşiță) BURUIENI REZISTENTE
Raphanus raphanistrum (Ridiche sălbatică) Fumaria officinalis (Fumăriță)
Rumex crispus (Dragavei) Veronica hederifolia (Doritoare)
Rumex obtusifolius (Măcrişul calului) Xanthium spinosum (Holera)



13

AVANTAJE: 

• Spectru mare de combatere a buruienilor cu frunză lată.
• Perioadă lungă de acţiune.
• Combate şi unele specii de graminee problemă.
• Interval larg de aplicare.
• Selectiv faţă de cereale păioase.
• Eficacitate ridicată şi susţinută de persistenţa produsului.
• Ideal pentru culturi repetate de cereale păioase sau monocultură.

RECOMANDĂRI 

• Doza mare se utilizează la tratamentele din toamnă şi pentru controlul buruienilor: iarba vântului (Apera spica 
venti), pălămida (Cirsium arvense) sau alte specii mai puţin sensibile.

• Pentru combaterea buruienilor rezistente, GLEAN® 75 DF poate fi amestecat cu alte erbicide omologate la 
cereale pentru a îmbunătăţi eficacitatea sau prevenirea apariţiei fenomenului de rezistenţă.

SPECTRUL DE BURUIENI COMBĂTUTE 

GLEAN® 75 DF
Erbicid selectiv pentru combaterea în post-emergenţă a buruienilor cu frunză lată şi a unor buruieni 
graminee din culturile de cereale păioase

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ clorsulfuron 75%
FORMULARE granule dispersabile (DF)
CERTIFICAT DE OMOLOGARE ÎN ROMÂNIA Nr. 1029 din 24.02.1983

Produsul este omologat pentru următoarele culturi de cereale păioase:

CULTURĂ ORGANISM ȚINTĂ DOZĂ/HA

Grâu, orz, secară, 
triticale

Buruieni monocotiledonate și 
dicotiledonate anuale și perene

15 - 20 g/ha, în funcție de momentul 
aplicării și spectrul de buruieni

Alopecurus myosuroides (Coada vulpii*) Lolium spp. (Raigras)
Amaranthus spp. (Știr) Matricaria spp. (Muşețel)
Apera spica-venti (Iarba vântului) Papaver rhoeas (Mac)
Brassica oleifera (Rapiță - samulastră) Polygonum convolvulus (Hrişcă urcătoare*) 
Capsella bursa-pastoris (Traista ciobanului) Polygonum persicaria (Iarbă roşie)
Cardaria draba (Urda vacii) Raphanus raphanistrum (Ridiche sălbatică)
Centaurea spp. (Albăstriţă) Setaria spp. (Mohor*) 
Chenopodium spp. (Lobodă sălbatică) Sinapis arvensis (Muştar sălbatic)
Cirsium arvense (Pălămidă) Stellaria media (Rocoină)
Galeopsis tetrahit (Lungurică) Thlaspi arvense (Punguliță)
Galium aparine (Turiţă*) Veronica spp. (Șopârliţă*) 
Lamium spp. (Urzică)  

* Buruieni mediu sensibile
** Graminee numai în pre-emergență sau foarte timpuriu, toamna în post-emergență, cu 20 g/ha.
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AVANTAJE 

• Combate o gamă largă de buruieni problemă.
• Doză foarte redusă.
• Poate fi utilizat şi la temperatură scăzută (peste 5°C).
• Pătrunde rapid în ţesuturile plantelor şi după patru ore de la aplicare este rezistent la spălarea prin ploaie.
• Eficienţă (raportul calitate/preţ).

RECOMANDĂRI 

• Se aplică post-emergent.
• Volumul de apă: 200 - 400 L/ha.
• Număr de tratamente: 1/an.
• LAREN® PRO 20 SG este selectiv pentru toate cerealele păioase. 

TIMP DE PAUZĂ 

De la aplicare până la recoltare nu rămân reziduuri în recoltă.

SPECTRUL DE BURUIENI COMBĂTUTE 

LAREN® PRO 20 SG 
Erbicid selectiv pentru cereale păioase pentru combaterea în post-emergenţă a buruienilor cu 
frunză lată

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ metsulfuron-metil 200 g/kg
FORMULARE granule solubile (SG)
CERTIFICAT DE OMOLOGARE ÎN ROMÂNIA Nr. 2604 din 14.12.2005

Produsul este omologat pentru următoarele culturi de cereale păioase:
CULTURĂ ORGANISM ȚINTĂ DOZĂ/HA

Grâu, orz Buruieni dicotiledonate 30 g/ha

Apera spica-venti (Iarba vântului) Galeopsis spp. (Lungurică) Senecio vulgaris (Spălăcioasă)
Aphanes arvensis (Creţişoara) Lamium spp. (Urzică moartă) Sinapis arvensis (Muştar sălbatic)
Atriplex patula (Lobodă) Lapsana communis (Zgrăbunţică) Spergula arvensis (Hrana vacii)
Brassica oleracea (Rapiţă - samulastră) Matricaria spp. (Muşeţel sălbatic) Stellaria media (Rocoină)
Capsella bursa-pastoris (Traista ciobanului) Mentha arvensis (Mentă sălbatică) Thlapsi arvense (Punguliţă)
Centaurea cyanus* (Albăstriţă) Myosotis arvensis (Nu-mă-uita) Veronica arvensis (Șopârliţă)
Chenopodium album (Lobodă albă) Papaver rhoeas (Mac) Veronica hederifolia (Doritoare)
Chrysanthemum segetum (Vetricea) Polygonum aviculare (Troscot) Veronica persica (Ventrilică)
Cirsium arvense** (Pălămidă) Polygonum convolvulus (Hrişcă urcătoare) Vicia spp. (Măzăriche)
Consolida regalis (Nemţişor de câmp) Polygonum lapathifolium* (Iarbă roşie) Viola spp. (Trei fraţi pătaţi)
Convolvulus arvensis (Volbură) Polygonum persicaria* (Ardeiul broaştei) BURUIENI REZISTENTE
Daucus carota (Morcov sălbatic) Raphanus raphanistrum (Ridiche sălbatică) Equisetum arvense (Coada calului)
Fumaria officinalis (Fumăriţă) Rumex spp. (Măcriş) Galium aparine (Turiţă)

* Plantele sunt sensibile când sunt mai mici de 5 cm
** Sunt sensibile când sunt mai mici de 15 cm înălțime
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AVANTAJE 

• Sinergismul şi compensarea reciprocă a celor două substanţe active asigură combaterea unui spectru larg de 
buruieni inclusiv pălămida, loboda, macul, muşeţelul, albăstriţa etc.

• Asigură o combatere reuşită a buruienilor cu frunză lată.
• Poate fi utilizat pe orice cultură de cereale păioase, fără restricţii pentru culturile ce urmează în rotaţie.
• Este compatibil cu produsele fitosanitare folosite la culturile de cereale păioase.

RECOMANDĂRI 

• POINTER® ULTRA este selectiv pentru toate cerealele păioase.
• Se utilizează în tratamente post-emergente, din faza de trei frunze ale cerealelor păioase până la apariţia 

completă a frunzei stindard;

TIMP DE PAUZĂ 

De la aplicare până la recoltare nu rămân reziduuri în recoltă.

SPECTRUL DE BURUIENI COMBĂTUTE 

Erbicid selectiv pentru combaterea în post-emergenţă a buruienilor cu frunză lată din culturile de cereale 
păioase

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ metsulfuron-metil 14,3% + tribenuron-metil 14,3%
FORMULARE granule solubile (SG)
CERTIFICAT DE OMOLOGARE ÎN ROMÂNIA Nr. 2675 din 19.12.2006

POINTER® ULTRA 
(ALLY® MAX - a doua denumire comercială)

Produsul este omologat pentru următoarele culturi de cereale păioase:

CULTURĂ ORGANISM ȚINTĂ DOZĂ/HA

Grâu Buruieni dicotiledonate anuale și perene 35 g/ha 

BURUIENI SENSIBILE Erodium cicutarium (Pliscul cocorului) Senecio vulgaris (Spălăcioasă)
Aetusa cynapium (Pătrunjelul câinelui) Galeopsis tetrahit (Lungurică) Sinapis arvensis (Muştar sălbatic)
Agrostemma githago (Neghină) Geranium spp. (Ciocul berzei) Sonchus spp. (Susai)

Amaranthus spp. (Știr) Helianthus annuus (Floarea-soarelui - 
samulastră) Spergula arvensis (Hrana vacii)

Anthemis spp. (Romaniță) Lamium spp. (Urzică moartă) Stellaria media (Rocoină)
Apera spica venti (Iarba vântului) Lapsana communis (Zgrăbunțică) Thlapsi arvense (Punguliță)
Aphanes arvensis (Crețişoară) Matricaria spp. (Muşețel) Veronica arvensis (Șopârliță)
Atriplex patula (Lobodă) Medicago sativa (Lucernă - samulastră) Veronica hederifolia (Doritoare)
Brassica nigra (Muştar negru) Mentha arvensis (Mentă sălbatică) Veronica persica (Ventrilică)
Brassica oleracea (Rapiță samulastră) Myosotis arvensis (Nu-mă-uita) Vicia spp. (Măzăriche)
Capsella bursa-pastoris (Traista ciobanului) Papaver rhoeas (Mac) Viola arvensis (Viorele sălbatice)
Centaurea cyanus (Albăstriţă) Polygonum aviculare (Troscot) Viola tricolor (Trei frați pătați)
Chenopodium album (Lobodă albă) Polygonum convolvulus (Hrişcă urcătoare) BURUIENI REZISTENTE
Chrysanthemum segetum (Vetricea) Polygonum lapathifolium (Ardeiul broaştei) Convolvulus arvensis (Volbură)
Cirsium arvense (Pălămidă) Polygonum persicaria (Iarbă roşie) Fumaria officinalis (Fumăriță)
Consolida regalis (Nemțişor de câmp) Raphanus raphanistrum (Ridiche sălbatică) Galium aparine (Turiță)
Daucus carota (Morcov sălbatic) Rumex spp. (Măcriş)



16

AVANTAJE 

• Produs cu trei substanţe active.
• Asigură combaterea unui spectru larg de buruieni inclusiv pălămida, turiţa, macul, muşeţelul etc.
• Poate fi utilizat pe orice cultură de cereale păioase, fără restricţii pentru culturile ce urmează în rotaţie.
• Poate fi utilizat din stadiul de 2 frunze până la apariţia completă a frunzei stindard.

RECOMANDĂRI 

• TRIPALI® este selectiv pentru toate cerealele păioase.
• TRIPALI® se utilizează în post-emergenţă la cereale păioase din stadiu de 2 frunze până la apariţia frunzei 

stindard (BBCH 12 - 39) pentru combaterea buruienilor cu frunza lată anuale şi Cirsium arvense.
• Momentul optim de aplicare este în perioada de creştere activă a buruienilor în stadiul de 2 - 4 frunze.
• Folosirea îngrăşămintelor foliare de calitate simultan cu erbicidarea (amestec în rezervor) stimulează eficacitatea 

produsului.

TIMP DE PAUZĂ 

De la aplicare până la recoltare nu rămân reziduuri în recoltă.

SPECTRUL DE BURUIENI COMBĂTUTE 

TRIPALI® 
(POINTER®  PLUS - a doua denumire comercială)
Erbicid selectiv pentru combaterea în post-emergență a buruienilor cu frunză lată anuale și perene 
în culturile de cereale păioase

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ florasulam 105 g/kg + metsulfuron metil 82,8 g/kg + 
tribenuron-metil 83 g/kg

FORMULARE granule dispersabile în apă (WG)
CERTIFICAT DE OMOLOGARE ÎN ROMÂNIA Nr. 181 PC din 16.03.2016

Produsul este omologat pentru următoarele culturi de cereale păioase: 
CULTURĂ ORGANISM ȚINTĂ DOZĂ/HA

Grâu, secară, orz, triticale de toamnă
Grâu, orz, ovăz de primavară Buruieni dicotiledonate anuale și perene 37 - 50 g/ha 

BURUIENI SENSIBILE Lamium purpureum (Sugel puturos) Sinapis vulgaris (Muştar sălbatic)
Anagallis arvensis (Scânteiuţa) Lapsana communis (Zgrăbunţică) Stellaria media (Rocoină)
Brassica oleifera (Samulastră de rapiță) Matricaria inodora (Romaniţă) Thlaspi arvense (Punguliță)

Capsella bursa-pastoris (Traista ciobanului) Matricaria recutita (Muşeţel) Torilis arvensis (Haţmaţuchiul 
măgarului)

Cardaria draba (Urda vacii) Myosotis arvensis (Nu-mă-uita) Urtica urens (Urzică mică)
Centaurea cyanus (Albăstriţă) Papaver rhoeas (Mac) Veronica persica (Ventrilică)
Chenopodium album (Lobodă) Polygonum amphibium (Troscot de baltă) Viola arvensis (Viorele de ogoare)
Cirsium arvense (Pălămidă) Polygonum aviculare (Troscot) Viola tricolor (Trei fraţi pătaţi)
Descurainia sophia (Muştar de câmp) Polygonum convolvulus (Hrişcă urcătoare) BURUIENI MEDIU REZISTENTE
Galinsoga quadriradiata (Busuioc de câmp) Polygonum persicaria (Ardeiul broaştei) Atriplex patula (Talpa gâşte)
Galium aparine (Turiţa) Raphanus raphanistrum (Ridiche sălbatică) Fumaria officinalis (Fumăriţă)
Lamium amplexicaule (Urzică moartă) Senecio vulgaris (Cruciuliţă) Veronica hederifolia (Doritoare)
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AVANTAJE 

• Fungicid sistemic cu spectru larg de acțiune preventivă, curativă și eradicantă.
• AMPERA® se absoarbe și se translocă rapid în plantă, fiind rezistent la spălare.
• Efect complementar și sinergic, combate cu succes bolile frecvente care afectează cantitativ și
calitativ producția de cereale.
• Acțiune de lungă durată - până la 3-4 săptămâni.
• Asigură obținerea unor producții mari și de calitate deosebită: conținut ridicat de gluten, procent redus de 

șiștăvire, fără micotoxine produse de atacul de fusarioză.

Produsul este omologat pentru următoarele culturi de cereale păioase:

RECOMANDĂRI 

• Se pot aplica unul sau două tratamente cu AMPERA® pe sezon, în funcție de destinația culturii și de presiunea 
de atac a bolilor.

• Cereale: se recomandă efectuarea unui prim tratament preventiv cu AMPERA® de la începutul alungirii tulpinii 
până la apariția frunzei stindard (BBCH30-39), iar al doilea la înspicat-începutul înfloritului (BBCH51-65). 

• Intervalul minim dintre tratamente este de 14 zile.
• Volumul de apă folosit se ajustează de la 200 L/ha la 400 L/ha.

AMPERA®

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ 133 g/L tebuconazol + 267 g/L procloraz
FORMULARE Emulsie de ulei în apă (EW)
CERTIFICAT DE OMOLOGARE ÎN ROMÂNIA Nr. 2144  din 18.04.2002

Fungicid cu acțiune complexă pentru prevenirea și combaterea bolilor la cereale

CULTURĂ ORGANISM ȚINTĂ DOZĂ/HA

Grâu 
Complex de boli foliare și ale spicului: 

Erysiphe graminis (făinare), Septoria tritici (septorioză), 
Puccinia spp. (rugini), Fusarium spp. (fusarioza spicelor)

0,75 L/ha

Orz
Complex de boli foliare: Erysiphe graminis (făinare), 

Rhyncosporium secalis (arsura frunzelor), 
Pyrenophora teres (sfâşierea frunzelor)

0,75 L/ha
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AVANTAJE 

• Fungicid cu acţiune sistemică locală cu o penetrare şi o migrare rapidă în plantă.
• Foarte eficient în combaterea diferitelor tipuri de rugini.
• Stopează creşterea miceliului, germinarea sporilor şi sporularea.
• Pe lângă efectul major de combatere a bolilor are şi un vădit efect de înverzire a plantelor de cultură şi de 

prelungire a procesului de vegetaţie.
• Utilizat în diferite amestecuri tehnologice pentru împiedicarea apariţiei formelor rezistente.

RECOMANDĂRI 

• Pentru cereale, AZAKA® se aplică de la înfrăţire (BBCH 30 - 31) până la stadiul de « în lapte » a spicului (BBCH 
71).

• Se aplică maximum două tratamente pe sezon cu AZAKA®, cu un interval de 10 - 20 zile între aplicaţii, în 
funcţie de condiţiile climatice.

• Rezultate bune se obţin când aplicarea se face în stadiul incipient al bolii, sau ca tratament de protecţie 
(preventiv), în urma evaluării riscului la îmbolnăvire.

• AZAKA® este un fungicid versatil care acţionează asupra celor patru principale clase de fungi agenţi patogeni.
• Pentru o bună strategie anti-rezistenţă, amestecaţi 0.5 L AZAKA® cu 0.5 - 0.75 L IMPACT® 125 SC (flutriafol), 

sau cu 0.5 - 0.75 L RIZA® 250 EW (tebuconazol) sau cu 1.5 L SOLAR® (clorotalonil + tebuconazol). În acest fel, 
obţineţi un fungicid complet aplicabil în toate momentele cheie ale culturii.

Produsul este omologat pentru următoarele culturi de cereale păioase:

CULTURĂ ORGANISM ȚINTĂ DOZĂ/HA

Grâu de toamnă şi primăvară
Septoria tritici; Leptosphaeria nodorum;

Puccinia spp.; Cladosporium;
Alternaria; Gaeumannomyces graminis, var. Tritici.

1.0 L/ha

Orz de toamnă şi primăvară
Pyrenophora teres; Puccinia hordei;

Erysiphe graminis hordei; Rhynchosporium secalis;
Gaeumannomyces graminis, var. Tritici.

1.0 L/ha

Secară şi triticale de toamnă şi 
primăvară

Puccinia recondita; Rhynchosporium secalis;
Erysiphe graminis; Gaeumannomyces graminis, var. Tritici.

1.0 L/ha

Ovăz de toamnă şi primăvară
Puccinia coronata; Erysiphe graminis;

Gaeumannomyces graminis, var. Tritici.
1.0 L/ha

AZAKA®

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ azoxistrobin 250 g/L
FORMULARE suspensie concentrată (SC)
CERTIFICAT DE OMOLOGARE ÎN ROMÂNIA Nr. 055 PC din 29.09.2014

Fungicid pentru combaterea bolilor la cerealele păioase
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AVANTAJE 

• Este un fungicid sistemic cu spectru foarte larg de acțiune.
• Este soluţia cea mai bună datorită acţiunii sistemice şi a efectului preventiv şi curativ.
• Efect de lungă durată - până la 6 săptămâni - ce garantează flexibilitate în aplicare.
• Cel mai mobil dintre triazolii moderni.
• Are efect regulator, redirecţionând nutrienţii către organele de fructificare.
• Nu au fost raportate cazuri de apariţie a formelor rezistente la nivel mondial de la descoperirea produsului şi 

până astăzi.

RECOMANDĂRI 

• Având o plajă largă de utilizare, IMPACT® 125 SC se poate aplica de la înfrăţirea cerealelor până la înflorire şi 
este compatibil cu majoritatea produselor de uz fitosanitar folosite astăzi.

• Intervalul dintre tratamente se stabileşte în funcţie de condiţiile climatice, stadiul infecţiei, evoluţia bolii şi a 
culturii.

• Volumul de apă folosit se ajustează de la 200 L/ha la 400 L/ha.
• Pentru o bună strategie anti-rezistenţă amestecaţi 0.5 - 0.75 L IMPACT® 125 SC cu 0.5 L AZAKA® 

(azoxistrobin) sau cu 0.5 - 0.75 L RIZA® 250 EW (tebuconazol) sau cu 1.5 L SOLAR® (clorotalonil + 
tebuconazol). În acest fel obţineţi un fungicid complet aplicabil în toate momentele cheie ale culturii.

Produsul este omologat pentru următoarele culturi de cereale păioase:

CULTURĂ ORGANISM ȚINTĂ DOZĂ/HA

Cereale
Complex boli foliare 1.0 L/ha

Orz, Triticale, Secară Blumeria sp., Pyrenophora sp., Mycosphaerella graminicola,
Rhynchosporium secalis, Puccinia sp.

1.0 L/ha

IMPACT® 125 SC 
(TOPGUARD® 125 SC - a doua denumire comercială)
Fungicid pentru combaterea bolilor la cerealele păioase

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ flutriafol 125 g/L
FORMULARE suspensie concentrată (SC)
CERTIFICAT DE OMOLOGARE ÎN ROMÂNIA Nr. 1117 din 12.02.1987
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AVANTAJE 

• Fungicid sistemic cu spectru larg şi acţiune protectivă, curativă şi eradicativă.
• Folosit inteligent, la intervalele recomandate şi constant în amestecuri complementare, nu permite dezvoltarea 

organismelor rezistente.
• Folosit toamna, are efect de regulator de creştere, încetinind alungirea bruscă a plantelor, ajutându-le să 

depăşească stresul din iarnă şi mai apoi pentru o mai optimă ramificare.
• Se absoarbe rapid în ţesuturi având o persistenţă de până la 3 - 4 săptămâni.

RECOMANDĂRI 

• RIZA® 250 EW este un produs extrem de versatil şi se poate aplica atât în toamnă, cât şi în primăvară.
• Este un partener excelent pentru o serie lungă de alte produse de protecţie.
• Intervalul dintre tratamente se stabileşte în funcţie de condiţiile climatice, stadiul infecţiei, evoluţia bolii şi a 

culturii.
• Volumul de apă folosit se ajustează între 200 - 400 L/ha
• Pentru o bună strategie anti-rezistenţă amestecaţi 0.5 - 0.75 L RIZA® 250 EW cu 0.5 - 0.75 L  IMPACT® 125 

SC (flutriafol) sau cu 0.5 L AZAKA® (azoxistrobin). În acest fel obţineţi un fungicid complet aplicabil în toate 
momentele cheie ale culturii.

Produsul este omologat pentru următoarele culturi de cereale păioase:

CULTURĂ ORGANISM ȚINTĂ DOZĂ/HA

Grâu
Complex boli foliare

Complex bolile spicului
0.5 L/ha
0.75 L/ha

RIZA® 250 EW 
(SPARTA® 250 EW - a doua denumire comercială)
Fungicid pentru combaterea bolilor la cereale păioase

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ tebuconazol 250 g/L
FORMULARE emulsie de ulei în apă (EW)
CERTIFICAT DE OMOLOGARE ÎN ROMÂNIA Nr. 2684 din 19.04.2007
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AVANTAJE 

• SOLAR®  conţine două substanţe active complementare pentru un management mai bun privind evitarea 
apariţiei formelor rezistente.

• Este foarte eficace împotriva septoriozei.
• Ready-mix gata pentru utilizare.
• Spectru larg şi eficacitate ridicată împotriva bolilor foliare şi ale spicului de importanţă majoră.

RECOMANDĂRI 

• SOLAR®  se aplică la grâu preventiv sau la primele manifestări ale bolii în intervalul BBCH 31 (primul internod) 
– BBCH 61 (începutul înfloritului).

• SOLAR®  se aplică la orz preventiv sau la primele manifestări ale bolii în intervalul BBCH 31 (primul internod) – 
BBCH 59 (sfârşitul formării inflorescenţei).

• Se aplică maximum 2 tratamente pe un hectar de cultură într-un sezon.
• Intervalul de aplicare între două tratamente este de 14 – 28 de zile la grâu şi 12 – 21 de zile la orz.
• Atât la grâu cât şi la orz, se aplică numai după BBCH 30 (începutul alungirii paiului).
• Volumul de apă folosit se ajustează între 200 - 400 L/ha.
• Pentru o bună strategie anti-rezistenţă amestecaţi 1,5 L SOLAR® cu 0.5 - 0.75 L IMPACT® 125 SC (flutriafol) 

sau cu 0.5 L AZAKA® (azoxistrobin). În acest fel obţineţi un fungicid complet aplicabil în toate momentele 
cheie ale culturii.

Produsul este omologat pentru următoarele culturi de cereale păioase:

SOLAR®

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ tebuconazol 90 g/L + clorotalonil 250 g/L
FORMULARE suspensie concentrată (SC)
CERTIFICAT DE OMOLOGARE ÎN ROMÂNIA Nr. 158 PC din 16.03.2016

Fungicid complex pentru combaterea bolilor la cereale păioase

CULTURĂ ORGANISM ȚINTĂ DOZĂ/HA

Grâu Septorioză 2 L/ha

Orz Făinare, Arsura frunzelor 2 L/ha
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AVANTAJE 

• FURY® 10 EC este un insecticid piretroid cu spectru larg de combatere.
• Are efect asupra tuturor formelor mobile ale insectelor (adulţi, larve sau nimfe).
• Acţionează rapid şi are efect de şoc aproape instantaneu.
• Are efect repelent, dăunătorii evitând culturile tratate.
• Asigură o perioadă lungă de protecţie de până la 14 zile.
• Reduce semnificativ riscul apariției formelor rezistente.

RECOMANDĂRI 

• FURY® 10 EC se aplică la avertizare sau la primele semne de apariţie a dăunătorilor.
• Se va evita aplicarea produsului la temperaturi mai mari de 24 - 25 grade Celsius.
• Se recomandă să nu se aplice produsul în perioada de înflorire.
• Deşi produsul este repelent inclusiv pentru albine, se va evita aplicarea directă asupra acestora.
• Volumul soluţiei aplicate este variabil între 200 – 400 L/ha.
• Se aplică în intervalul BBCH 11 - BBCH 29.

Produsul este omologat pentru următoarele culturi de cereale păioase:

CULTURĂ ORGANISM ȚINTĂ DOZĂ/HA

Grâu Eurygaster integriceps
Lema melanopa

0.1 L/ha

FURY® 10 EC 
(MINUET® - a doua denumire comercială)

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ zeta - cipermetrin 100 g/L
FORMULARE concentrat emulsionabil (EC)
CERTIFICAT DE OMOLOGARE ÎN ROMÂNIA Nr. 1529 din 11.03.1994

Insecticid pentru combaterea dăunătorilor la cerealele păioase
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KARIS® 10 CS 
(LAIDIR® 10 CS - a doua denumire comercială)

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ lambda cihalotrin 100 g/L
FORMULARE suspensie de microcapsule în apă (CS)
CERTIFICAT DE OMOLOGARE ÎN ROMÂNIA Nr. 098 PC din 21.01.2015

Insecticid pentru combaterea insectelor dăunătoare la cereale

AVANTAJE 

• Insecticid piretroid de generaţia a III-a.
• Singurul insecticid din această grupă formulat CS (suspensie de microcapsule în apă).
• Fotostabilitate mai accentuată şi activitate insecticidă mai susţinută decât generaţiile anterioare.
• Aplicare la temperaturi ceva mai ridicate decât în cazul majorităţii piretroizilor, fără a afecta negativ efectul de 

combatere.
• Formulare mai stabilă şi perioadă de acţiune mai lungă.
• Acţiune repelentă împotriva unor insecte şi efect rezidual de lungă durată.
• Spectru larg de combatere, cu efect rapid şi de șoc.

Produsul este omologat pentru următoarele culturi de cereale păioase:

CULTURĂ ORGANISM ȚINTĂ DOZĂ/HA

Grâu, orz, ovăz şi grâu durum Aphis spp. 50 mL/ha

Grâu de toamnă Opomyza florum 50 mL/ha

RECOMANDĂRI 

• KARIS® 10 CS se aplică la avertizare sau la primele semne de apariţie a dăunătorilor.
• Se va evita aplicarea produsului la temperaturi mai mari de 24 - 25º C.
• Deşi produsul este repelent inclusiv pentru albine, se va evita aplicarea directă asupra acestora.
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AVANTAJE: 

• Este un insecticid cu acţiune sistemică, de contact şi ingestie. 
• Dezvoltă un puternic efect acaricid.
• Are o activitate ovicidă semnificativă.
• Efect acut de şoc extrem de rapid.
• Asigură un control efectiv asupra unui spectru larg de insecte cu aparat bucal de înţepat, supt şi masticat care 

dăunează într-o paletă largă de culturi.
• Are o formulare avansată foarte stabilă şi o culoare specifică  ”blue stabilized”. 
• Din cauza lipsei solvenţilor din compoziţia sa, este aproape lipsit de mirosul persistent şi greu, caracteristic 

acestei clase de produse.

RECOMANDĂRI 

• Tratamentele vor fi efectuate preventiv, la avertizare sau când atacul atinge pragul economic de dăunare. 
• Numărul de aplicări este cuprins între 1 şi 4, depinzând de intensitatea atacurilor. Intervalul dintre aplicări este 

de aproximativ 10 -14 zile. 
• Controlul asigurat de NOVADIM PROGRESS® durează între 14 şi 18 zile, în funcţie de condiţiile climatice şi de 

tipul de dăunător combătut.
• Nu este compatibil cu produsele formulate pe bază de sulf şi cu produsele care dau o reacţie alcalină.
• Este toxic pentru albine şi nu se recomandă a fi aplicat în perioada de zbor a acestora.

Produsul este omologat pentru următoarele culturi de cereale păioase:

CULTURĂ ORGANISM ȚINTĂ DOZĂ/HA

Grâu Eurygaster integriceps 3,0 L/ha

Cereale (grâu, triticale, secară) Sitobion avenae, Rhopalosiphum padi, Metopolophium 
dirhodum 0,5 L/ha

NOVADIM PROGRESS® 
(DANADIM PROGRESS® - a doua denumire comercială)

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ dimetoat 400 g/L
FORMULARE concentrat emulsionabil (EC)
CERTIFICAT DE OMOLOGARE ÎN ROMÂNIA Nr. 2170 din 16.12.2002

Insecticid pentru combaterea dăunătorilor la cerealele păioase
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AVANTAJE 

• Piretroid de ultimă generaţie (generaţia a V-a), VANTEX®60 CS reprezintă vârful în această clasă de insecticide, 
înglobând toate schimbările care s-au făcut de-a lungul timpului pentru a optimiza calităţile şi performanţele 
piretroizilor.

• Este un produs pur, cu un singur izomer, puternic activ, piretroidul cu cele mai mici doze de aplicare, formulat 
ca suspensie de microcapsule în apă (CS).

• Microcapsulele aderă puternic la suprafaţa plantei, conferind astfel o rezistenţă mai mare la spălare.
• Fotostabilitate excelentă şi păstrarea eficacităţii la temperaturi ridicate.
• Spectru foarte larg de combatere - combate insecte cu aparat bucal adaptat pentru supt şi masticat; din 

această cauză, nu este necesară aplicarea a două produse cu spectru de combatere diferit.

RECOMANDĂRI 

• Datorită fotostabilităţii crescute, administrarea produsului se poate face chiar până la temperaturi de 25 - 26 
grade Celsius.

• Se recomandă a se evita aplicarea produsului în perioada de înflorire.
• Nu efectuaţi mai mult de 3 tratamente cu piretroizi pe sezon pentru a evita apariţia rezistenţei.
• Controlul asigurat durează între 7 şi 14 zile, în funcţie de condiţiile climatice şi de tipul de dăunător combătut.
• Cantitatea de apă pentru soluţia de tratat variază între 200 - 400 L.
• Se aplică în intervalul BBCH 30 - BBCH 39.

Produsul este omologat pentru următoarele culturi de cereale păioase:

CULTURĂ ORGANISM ȚINTĂ DOZĂ/HA

Grâu Eurygaster integriceps 80 mL/ha

Grâu, orz, ovăz Lema melanopa 70 mL/ha

VANTEX® 60 CS 
(NEXIDE® 60 CS - a doua denumire comercială)

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ gama cihalotrin 60 g/L
FORMULARE suspensie de microcapsule în apă (CS)
CERTIFICAT DE OMOLOGARE ÎN ROMÂNIA Nr. 2172 din 16.12.2002

Insecticid pentru combaterea dăunătorilor la cerealele păioase
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AVANTAJE 

• Conţinutul echilibrat de azot (N), fosfor (P) şi potasiu (K) asigură aprovizionarea complexă a plantelor şi nu doar 
introducerea unui element specific.

• Combinaţia studiată de microelemente din compoziţia produsului asigură un efect sinergic combinat ridicat şi 
reduce la minimum antagonizarea şi blocarea acţiunii elementelor constitutive.

• Se poate aplica pe o gamă largă de culturi pentru a optimiza balanţa de nutrienţi şi pentru a ajuta la 
menţinerea unei bune stări de vegetaţie şi sănătate a plantelor din culturi.

• Datorită solubilităţii totale, produsul este o sursă adiţională de hrănire care asigură o preluare aproape 
instantanee a nutrienţilor. Ajută plantele să treacă peste perioade de stres şi aduce un aport important în 
momentele de creştere şi dezvoltare intensă a culturilor, când consumul specific de hrană este mare.

RECOMANDĂRI 

• Doze de aplicare: 2 - 2.5 L/ha.
• FOLIAR EXTRA® poate fi aplicat oricând este necesară introducerea substanţelor nutritive suplimentare, 

precum şi în condiţii nefavorabile, când cultura este în stare de stres (secetă, grindină etc.). La culturile 
cerealiere FOLIAR EXTRA® se aplică de la apariţia primelor frunze până la înspicare.

• Volum al soluţiei de lucru: 200 L/ha.

FOLIAR EXTRA®

CONŢINUT

azot (N): 121 g/L 
fosfor (P2O5): 81 g/L
potasiu (K2O): 60 g/L
magneziu (MgO): 25 g/L
bor (B): 0.4 g/L
cupru (Cu): 0.07 g/L
fier (Fe): 0.25 g/L
mangan (Mn): 2.3 g/L
molibden (Mo): 0.01 g/L
zinc (Zn): 0.07 g/L
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AVANTAJE 

• Conţine cele mai importante microelemente pentru cereale, sub forma unor săruri organice şi anorganice 
solubile. 

• Se aplică în fază timpurie împreună cu erbicidele.
• Magneziul este atomul central din molecula de clorofilă şi elementul cheie pentru procesul de fotosinteză. 
• Manganul participă direct în fotosinteză (reacţia lui Hill), intră în componenţa enzimelor, inclusiv în enzima 

superoxid dismutază care protejează planta de radicalii de oxigen şi creşte rezistenţa plantei împotriva bolilor. 
• Cuprul participă în procesul de lignificare în plantă și determină soliditatea tulpinii prevenind culcarea la 

pământ. Este important pentru formarea polenului şi înfloririi plantei și creşte rezistenţa culturii împotriva 
bolilor. 

• Zincul intră în componenţa enzimei superoxid dismutază şi creşte rezistenţa culturii plantei împotriva bolilor.

RECOMANDĂRI 

• Doze de aplicare: 1 - 3 L/ha oricând după faza de 3 frunze a culturii.
• La o carenţă serioasă de microelemente este posibilă repetarea, mai ales la soluri cu deficit de cupru 

determinat.
• A nu se aplica mai mult de 3 L/ha în limitele unui sezon la aceeaşi cultură!
• Volumul soluţiei de lucru: minimum 200 L/ha.

MULTIPLE®

CONŢINUT

magneziu (Mg): 84 g/L 
mangan (Mn): 330 g/L
cupru (Cu): 110 g/L 
zinc (Zn): 84 g/L
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SeaMaxx®

  

• SeaMaxx®  este o soluţie de extract natural din ierburi de mare, bogată în hormoni și alţi compuși 
organici care stimulează creșterea culturilor și este formulată împreună cu o serie de macro și 
microelemente. Aplicat la momentul optim, SeaMaxx®  furnizează o creştere locală a nivelului de 
hormoni (în particular citochinine) care stimulează puternic metabolismul plantelor, facilitând preluarea 
uşoară a nutrienţilor şi sinteza de carbohidraţi. 

• Prezența în formulare a N, P, K și a micronutrienților compensează balanţa nutritivă a plantelor, în special 
în momentele de creştere intensă şi consum ridicat de hrană. 

RECOMANDĂRI  

 - Cereale: 1,5 L/ha aplicat de la stadiul de 2 - 3 frunze până la intrarea în iarnă. Se poate repeta prin 
aplicarea a 3 L/ha la stadiul de înfrăţire - începutul alungirii tulpinii. Culturile ar mai putea beneficia de 
un tratament cu 3 L/ha în intervalul de la formarea burdufului până la apariţia completă a spicului.

CONŢINUT

Extract de alge marine: 200 g/L
Azot (N): 38 g/L
Fosfor (P): 17,5 g/L
Potasiu (K): 30 g/L
Mangan (Mn): 0,2 g/L
Fier (Fe): 0,1 g/L
Zinc (Zn): 0,1 g/L
Cupru (Cu): 36,4 mg/L
Bor (B): 142 mg/L
Molibden (Mo): 8,7 mg/L

AVANTAJE
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AVANTAJE 

• Un produs cu conţinut ridicat de azot (N) - 34%, ca o combinaţie din diferite forme a azotului-amidă, de 
amoniu şi de nitrat.

• Magneziul (Mg) este un element principal pentru formarea clorofilei; activează funcţiile multor enzime care 
influenţează sinteza proteinelor şi glucidelor.

• Conţine cantităţi minime de cupru (Cu), important pentru înflorire. Cuprul stimulează procesele de adaptare a 
plantelor la situaţii de stres.

•  VERTEX HI-N 34® are importanţă vitală pentru creşterea intensivă a culturilor sau în condiţii şi daune climatice 
nefavorabile (brumă, grindină).

• VERTEX HI-N 34® sporeşte cantitatea şi calitatea producţiei.

RECOMANDĂRI 

• Doze de aplicare: maximum 3 L/ha la o singură aplicare în perioadele critice sau carenţe de azot.
• A nu fi aplicat repetat în perioade mai scurte de 3 săptămâni.
• Volum al soluţiei de lucru: 200 L/ha.

VERTEX HI - N 34®

CONŢINUT

azot (N): 335 g/L
magneziu (MgO): 33.5 g/L
mangan (Mn): 9 g/L
cupru (Cu): 5 g/L
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PRINCIPALELE BOLI 
ALE CEREALELOR
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Este o boală cunoscută încă din antichitate, fiind semnalată în toate ţările unde se cultivă grâul.
Pagubele pe care le provoacă sunt variabile în funcţie de soiul de grâu cultivat, condiţiile pedoclimatice şi 
agrotehnica folosită.

Ciclul evolutiv al ciupercii Tilletia spp. se desfăşoară pe un an agricol, infecţia are loc în toamnă în timpul 
germinării, iar manifestarea bolii se observă abia la înspicat.
La treierat seminţele mălurate se sparg şi pun în libertate sporii, care se depun pe seminţele sănătoase, fiind 
găsiţi pe şanţul ventral sau pe perişorii de la vârf.
La semănat, seminţele netratate aduc sporii în sol şi când germinează grâul la 14 - 16°C şi umiditate suficientă, 
concomitent germinează şi sporii care produc o coroană de sporedii. Miceliul infecţios pătrunde în plantă pe la 
baza acesteia sau prin răni. Atacul are loc la 9 - 12°C în condiţii de 60% umiditate a solului şi durează până când 
plantele au 2 cm înălţime. Miceliul creşte în acelaşi ritm cu planta, ajunge în spic, unde în final va apărea o masă 
de spori negri.
Dacă epoca optimă a fost depăşită şi grâul a fost semănat prea adânc, atacul de mălură este mult mai puternic. 
Soiurile de grâu de toamnă sunt mai sensibile decât grâul de primăvară.

Plantele atacate se recunosc destul de dificil până la înspicare, deoarece singurele simptome evidente sunt 
scăderea înălţimii cu 10 - 20% şi uşoara colorare în verde-albăstrui a frunzelor.
La ieşirea din burduf se constată că spicele mălurate au mai multe boabe în spiculeţe, toate spiculeţele sunt cu 
seminţe (chiar şi cele de la vârful şi baza spicului), iar poziţia spicului rămâne dreaptă până la recoltare.
Din cauza seminţelor care sunt şi mai lungi şi mai groase decât cele sănătoase, glumele şi paleele sunt 
îndepărtate, spicele apar zburlite, cu ariste fragile. Seminţele au şanţul ventral puţin pronunţat şi o culoare 
închisă (cenuşie), deoarece în interiorul lor este o masă prăfoasă de spori negri.
La treierat seminţele total distruse se sfărâmă uşor, iar grâul capătă un miros puternic şi specific de peşte alterat. 
Uneori în interiorul bobului există numai pungi cu spori, din această cauză se sfărâmă, iar sporii din interior vor 
produce infecţii în toamnă, dacă nu se tratează grâul cu fungicide sistemice. 

METODELE DE COMBATERE ŞI PREVENIRE 

Se recomandă cultivarea de soiuri puţin vulnerabile, folosirea de seminţe sănătoase şi certificate, rotaţia culturii, 
arături adânci de vară pe tarlalele ce au avut grâu mălurat. Măsura cea mai sigură şi eficientă de combatere este 
tratarea grâului înainte de semănat cu produsul VINCIT NOVA® - 1 L/ha.

Mălura comună
Tilletia spp.
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Boala este produsă de ciuperca Ustilago nuda. 
Plantele atacate înspică mai devreme cu câteva zile decât cele sănătoase şi la ieşirea spicului din burduf 
se constată că toate spiculeţele sunt distruse, transformate într-o pulbere brună-negricioasă reţinută de o 
membrană a ciupercii, fină, argintie. Membrana se rupe, pulberea este dispersată de vânt şi din fostul spic 
rămâne doar axul. Clamidosporii ajunşi pe spicele sănătoase pătrund în flori, germinează şi produc un miceliu 
ce rămâne în bobul format, latent, până la germinarea boabelor. Dezvoltarea boabelor de orz infectate este 
normală şi la recoltare nu se deosebesc de cele sănătoase. La semănat în toamnă, odată cu germinarea 
seminţelor, miceliul ciupercii se reactivează, se dezvoltă în plante odată cu acestea şi ajung în spic unde fructifică 
de maniera mai sus prezentată. Toţi fraţii care ies dintr-o plantă infectată au spice infectate. Rezultă că boala este 
transmisă de la un an la altul prin seminţe. În conditii favorabile pentru dezvoltarea orzului, nu toate miceliile 
ajung la spic pentru a-l infecta. Cea mai mare parte însă, ajung. Măsurile de prevenţie şi combatere sunt la fel ca 
la făinarea grâului.
La fel ca în cazul mălurii grâului, simptomele se manifestă târziu, după o fază de latenţă de câteva luni. Până la 
înspicare, plantele infectate nu se deosebesc de cele sănătoase; înspicarea la plantele bolnave se produce însă 
ceva mai devreme decât la cele sănătoase. Spicele atacate sunt transformate într-o masă neagră prăfoasă, care 
la început este acoperită de o membrană argintie. Ulterior, membrana se rupe şi masa de spori este eliberată şi 
împrăştiată de vânt, infectând alte plante.
Ciuperca se răspândeşte în timpul înspicării prin sporii luaţi de vânt, apoi în timpul verii rezistă ca miceliu 
infecţios în seminţe.
Dacă orzul se seamănă fără a fi tratat, din seminţele infectate în cursul germinaţiei apar plante care aparent se 
dezvoltă normal, dar în interiorul paiului se găseşte miceliul ce se dezvoltă odată cu planta şi la diferenţierea 
spicului le va invada, va forma o masă miceliană, din care, prin fragmentare şi îngroşarea pereţilor vor apărea 
sporii. 

METODELE DE COMBATERE ŞI PREVENIRE 

Se recomandă cultivarea de soiuri puţin vulnerabile, folosirea de seminţe sănătoase şi certificate, rotaţia culturii, 
arături adânci de vară pe tarlalele ce au avut grâu mălurat. Măsura cea mai sigură şi eficientă de combatere este 
tratarea grâului înainte de semănat cu produsul VINCIT NOVA® - 1 L/ha.

Tăciunele zburător
Ustilago nuda 
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Una dintre cele mai răspândite boli ale cerealelor păioase, atacă în special culturile de grâu şi orz, dar poate fi 
prezentă şi pe celelalte culturi de cereale inclusiv pe gramineele perene şi anuale din flora spontană. Intensitatea 
atacului variază de la an la an în funcţie de condiţiile climatice şi poate produce pagube cuprinse între 4 şi 
20% din valoarea producţiei. Boala se manifestă mai întâi pe frunzele bazale sub forma unor pustule albicioase 
care ulterior se întind afectând tulpina şi tecile frunzelor nou formate. Frunzele atacate se îngălbenesc, îşi 
reduc capacitatea de fotosinteză şi ulterior mor. În anii cu infecţii mari sunt infectate chiar şi frunzele superioare 
(frunza stindard) şi spicele. Atacurile din toamnă pot fi deosebit de periculoase, deoarece reduc numărul de 
frunze, scad rezistenţa la ger a cerealelor, diminuează numărul fraţilor şi determină o dezvoltare defectuoasă 
a sistemului radicular. Atacurile târzii afectează procesul de asimilaţie şi umplere a boabelor, duce la scăderea 
MMB-ului şi la deprecierea calităţilor de panificaţie a recoltei. 
Agentul patogen responsabil pentru apariţia bolii – făinare – este Erysiphe graminis sp. tritici uşor de 
recunoscut datorită hifelor ramificate din miceliul ciupercii care se fixează pe organul atacat cu ajutorul 
apresorilor. Pe miceliu se formează conidioforii cu conidiile care germinează la temperaturi mai mari de 3°C cu 
un optim cuprins între 10 – 15°C în condiţii de lumină şi umiditate.

CICLUL DE VIAŢĂ AL CIUPERCII ERYSIPHE 

Ciclul evolutiv al făinării îşi are originea în miriştea infestată, unde cleistotecile prezente pe resturile vegetale 
produc spori şi astfel tinerele plante răsărite sunt infectate. Căldura şi umiditatea din toamnă sunt factori 
determinanţi pentru producerea infecţiilor primare. În condiţii nefavorabile ciuperca iernează sub forma unui 
miceliu de rezistenţă care îşi va relua ciclul biologic la venirea primăverii. Condiţiile optime pentru germinarea 
sporilor sunt umiditatea de 90 - 95% pe fondul unei temperaturi ce variază în jurul a 15°C. Uscăciunea şi 
temperaturile ridicate blochează germinarea sporilor. Terenurile umede, densitatea mare a culturilor, irigarea 
excesivă pe fondul unei fertilizări ridicate cu azot favorizează apariţia bolii, reduce intervalul de timp de la 
infecţie şi până la apariţia simptomelor la 3 - 5 zile.

METODELE DE COMBATERE ŞI PREVENIRE 

Au la baza lor un ansamblu de măsuri agrotehnice cu rol în reducerea factorilor favorizanţi. Evitarea monoculturii, 
arătura adâncă, utilizarea soiurilor rezistente, fertilizarea echilibrată cu azot, densitatea optimă de semănat, 
sunt doar câteva dintre acţiunile ce trebuiesc întreprinse în vederea reducerii presiunii de infecţie. Combaterea 
se realizează conform Tehnologiei FMC pentru cerealele păioase cu produsele AZAKA®, IMPACT®, RIZA® şi 
SOLAR® aplicate separat sau în amestec în funcţie de cauza identificată (vezi recomandările de amestec de la 
pagina fiecărui produs sau din TEHNOLOGIA INTEGRATĂ FMC PENTRU CEREALE PĂIOASE).

Ascospori

Miceliu pe resturile vegetale

Primăvara-infecţie primară

Miceliu dezvoltă pe frunzele tinere
Conidiofori cu conidii

Re-infecţie determinată de conidii
purtate de vânt

Cleistotecie dezvoltată pe
frunzele tinere

Făinarea grâului
Erysiphe graminis sp. tritici 
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Prin potenţialul ridicat de dăunare, fuzarioza este cea mai periculoasă boală a grâului. Ea este întâlnită la grâu, 
ovăz şi triticale, dar nu atacă orzul şi secara. Transmisă cu preponderenţă prin sămânţă, fuzarioza poate ataca 
plantele în toate fazele de vegetaţie. Atacurile timpurii sunt vizibile încă de la răsărirea plantulelor din seminţe
infestate. În această fază boala se manifestă prin plăntuţe galbene, răsucite care ulterior putrezesc. Ca urmare 
răsărirea este neuniformă, densitatea plantelor se reduce considerabil, apar goluri în lan, iar producţia va fi 
diminuată considerabil. În faza de înfrăţire boala se manifestă prin brunificarea tulpinilor cu punct de pornire 
de la nodurile inferioare. Ca urmare plantele au o dezvoltare defectuoasă, rămân mici cu spice pitice şi deseori 
sterile sau cu boabe şiştave. Cea mai gravă formă a bolii apare la spicele tinere, de obicei în lunile mai şi iunie. 
Spicele atacate rămân mici după care se albesc treptat. Iniţial boala apare treptat manifestându-se pe câteva 
spiculeţe, iar în anii cu infecţii puternice atacă întregul spic. Boabele rezultate din astfel de spice sunt mici, 
şiştave de culoare alb-cenuşie sau roz cu germinaţia redusă. Boabele atacate au MMB-ul redus cu peste 30% şi 
pot contamina foarte uşor prin contact celelalte boabe din masa de seminţe. Fuzarioza este foarte periculoasă 
nu numai datorită producţiilor puternic diminuate cantitativ, dar şi calitativ cultura este compromisă prin 
inducerea unor cantităţi mari de micotoxine (DON) care ajunse în făină produc intoxicări grave atât la om, cât şi 
la animale.

CICLUL DE VIAŢĂ AL CIUPERCII FUSARIUM 

Principalul vector de transmitere a bolii este sămânţa infestată din anul anterior, dar agentul patogen poate fi 
transmis şi prin resturile vegetale existente pe sol de la cultura anterioară (mirişte). Atacurile timpurii, brunifică 
rădăcina şi coletul, viabilitatea şi vigoarea plantelor este compromisă ulterior acestea putrezesc şi mor. În faza 
de înflorit şi umplere a boabelor sporii sunt purtaţi de picăturile de ploaie, infecţia se generalizează la nivelul 
spicelor, acestea se albesc, boabele rămân şiştave de culoare roz. Ulterior ciclul se reia în anul următor.

METODELE DE COMBATERE ŞI PREVENIRE 

Au la bază toate măsurile necesare în întreruperea acestui ciclu biologic. Evitarea monoculturii şi introducerea 
solelor infestate într-un asolament riguros este condiţia de bază a evitării reinfestărilor. Arătura şi încorporarea 
adâncă a resturilor vegetale este obligatorie pe solele infestate. Fertilizarea echilibrată şi aplicarea fracţionată a 
azotului, asociată cu alegerea unor soiuri cu rezistenţă ridicată la Fusarium spp. pot constitui o verigă importantă 
în prevenirea fuzariozei. Combaterea se realizează conform Tehnologiei FMC pentru cerealele păioase cu 
produsele AZAKA®, IMPACT®, RIZA® şi SOLAR® aplicate separat sau în amestec în funcţie de cauza identificată 
(vezi recomandările de amestec de la pagina fiecărui produs sau din TEHNOLOGIA INTEGRATĂ FMC 
PENTRU CEREALE PĂIOASE).

Samulastra, clamidospori
existenţi pe sol

Plantule tinere infestate
prin sămânţă

Înnegrirea coletului a nodurilor bazale
şi primelor internodii

Dispersia conidiilor spre etajele
superioare ale plantei

Spic infectat

Fuzarioza 
Fusarium spp. 
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Atacul este prezent în vetre sub forma unui miceliu alb rozaliu şi apare primăvara odată cu 
topirea zăpezii. Plantele din interiorul vetrelor prezintă o culoare albicioasă, sunt debile, rămân 
mici, după care se brunifică şi putrezesc. La fel ca şi la celelalte tipuri de fuzarioze, principalul 
vector de transmitere a bolii este sămânţa infectată. O altă cale de transmitere a bolii o 
constituie miriştile şi resturile vegetale neîncorporate în sol prin arătură. Pe aceste mirişti boala 
trăieşte saprofit şi dezvoltă ca forme de rezistenţă clamidospori. 
Persistenţa îndelungată a zăpezii, vremea umedă şi temperaturile scăzute din primăvară, 
constituie factori favorizanţi ai apariţiei bolii.

METODELE DE COMBATERE ŞI PREVENIRE 

Sunt identice cu cele descrise la fuzarioză. Un rol deosebit în combatere o are aplicarea 
Tehnologiei FMC pentru cerealele păioase prin tratamentul seminței cu produsul VINCIT 
NOVA® - 1 L/tonă și aplicarea în vegetație a produselor AZAKA®, IMPACT®, RIZA® şi SOLAR® 
aplicate separat sau în amestec în funcţie de cauza identificată (vezi recomandările de 
amestec de la pagina fiecărui produs sau din TEHNOLOGIA INTEGRATĂ FMC PENTRU 
CEREALE PĂIOASE).

Rugina brună (Puccinia recondita) este cea mai răspândită dintre rugini, primele atacuri 
manifestându-se încă din toamnă. Este foarte uşor de recunoscut prin prezenţa pustulelor de 
formă eliptică, circulară sau ovală de culoare brună. În anii cu atac masiv acestea pot acoperi 
întreg limbul foliar, dar fără a se întrepătrunde. Este favorizată de temperaturile ridicate 
asociate cu umiditate crescută. Atacurile timpurii din toamnă reduc rezistenţa la iernare a 
cerealelor şi facilitează infecţiile cu alţi patogeni. În primăverile calde şi umede primele atacuri 
apar în luna aprilie şi pot avea o dezvoltare explozivă afectând întreg limbul foliar, reduce 
fotosinteza provocând uscarea frunzelor. Producţia este diminuată atât cantitativ, cât şi calitativ 
prin reducerea conţinutului de proteină, a numărului de boabe în spic şi a MMB-ului.

METODELE DE COMBATERE ŞI PREVENIRE 

Sunt determinate de ciclul biologic al ciupercii şi constau în îndepărtarea plantei gazdă din 
zonele de cultură, cultivarea soiurilor precoce şi recoltarea rapidă a cerealelor în zonele cu 
potenţial ridicat de atac, distrugerea samulastrei şi încorporarea adâncă a resturilor vegetale, 
semănarea cerealelor în ultima parte a perioadei optime, pentru evitarea temperaturilor înalte. 
Alegerea genotipurilor cu rezistenţă ridicată la rugină, respectarea epocii optime de semănat 
şi fertilizarea echilibrată fosfor-potasiu pot constitui bune măsuri preventive pentru apariţia 
ruginii brune. Combaterea se realizează conform Tehnologiei FMC pentru cerealele păioase cu 
produsele AZAKA®, IMPACT®, RIZA® şi SOLAR® aplicate separat sau în amestec în funcţie de 
cauza identificată (vezi recomandările de amestec de la pagina fiecărui produs sau din 
TEHNOLOGIA INTEGRATĂ FMC PENTRU CEREALE PĂIOASE).

Mucegaiul de zăpadă  
Fusarium nivale

Rugina brună   
Puccinia recondita
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Rugina neagră (Puccinia graminis) este astăzi considerată drept cea mai periculoasă şi păgubitoare boală la 
grâu, fiind prezentă în toate zonele de cultură cu intensităţi diferite determinate de condiţiile de mediu. Se 
manifestă prin apariţia unor uredopustule pe toate organele plantelor, pe ambele feţe ale frunzelor şi în special 
pe tulpini, de unde şi generalizarea numelui - rugina tulpinilor. Atacul de rugină neagră este specific de la etajele 
superioare spre baza plantei comparativ cu celelalte rugini unde atacul se manifestă de la bază spre vârf. Boala 
este produsă de ciuperca Puccinia graminis, este macrociclică şi heteroică prezentând drept gazdă intermediară 
planta Dracila (Berberis vulgaris). Stadiile de uredospori şi teleutospori sunt dezvoltate pe grâu, iar stadiul 
ecidian pe planta gazdă. 
Forma de rezistenţă prin care ciuperca rezistă peste iarnă este reprezentată de teleutosporii căzuţi pe sol 
sau rămaşi pe resturile vegetale. Primăvara germinează, formează basidiile cu basidiospori care vor putea 
infecta numai planta gazdă Dracila. În urma infecţiei, pe partea superioară a frunzelor de Dracila apar pete 
galben deschis unde, ulterior se vor diferenţia puncte circulare negre formate de picnidii cu picnospori. În 
ţesutul infectat al plantei gazdă are loc plasmogamia în urma căreia în final vor rezulta ecidiile cu ecidiospori. 
Ecidiosporii vor putea infecta numai plantele de grâu, poarta de infecţie fiind la nivelul stomatelor. La maturitate 
miceliul formează uredosporii prin intermediul cărora boala se va propaga în întregul lan de grâu. Mai târziu, 
miceliul dicariotic va forma teleutosporii sau forma de rezistenţă a ciupercii peste iarnă, după care ciclul se reia.

CICLUL DE VIAŢĂ AL CIUPERCII PUCCINIA GRAMINIS 

Ciuperca Puccinia graminis se dezvoltă foarte bine în condiţii de umiditate ridicată peste 90% în lunile mai şi 
iunie, când temperaturile sunt ridicate şi cad ploi abundente. În general sunt afectate soiurile tardive şi cele 
întârziate în vegetaţie şi are neapărat nevoie de planta gazdă în apropierea lanurilor de cereale.

METODELE DE COMBATERE ŞI PREVENIRE 

Sunt determinate de ciclul biologic al ciupercii şi constau în îndepărtarea plantei gazdă din zonele de cultură, 
cultivarea soiurilor precoce şi recoltarea rapidă a cerealelor în zonele cu potenţial ridicat de atac. Distrugerea 
samulastrei şi încorporarea adâncă a resturilor vegetale, alegerea genotipurilor cu rezistenţă ridicată la rugină, 
respectarea epocii optime de semănat şi fertilizarea echilibrată fosfor-potasiu pot constitui bune măsuri 
preventive pentru apariţia ruginii negre. 
Combaterea se realizează conform Tehnologiei FMC pentru cerealele păioase cu produsele AZAKA®, IMPACT®, 
RIZA® şi SOLAR® aplicate separat sau în amestec în funcţie de cauza identificată (vezi recomandările de 
amestec de la pagina fiecărui produs sau din TEHNOLOGIA INTEGRATĂ FMC PENTRU CEREALE 
PĂIOASE).

Dispersia aeciosporilor
în primăvară

Germinarea aeciosporilor
pe grâu

Aecii pe planta gazdă
Berberis vulgaris

Planta gazdă
Berberis vulgaris

Uredinium

Uredospor

Teleutospor

Basidiosporspor

Rugina neagră   
Puccinia graminis
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Rugina galbenă (Puccinia striiformis) este o boală prezentă în toate zonele de cultură a grâului şi este favorizată 
în special de vremea rece şi umedă. Poate afecta toate organele plantelor cu excepţia rădăcinilor şi produce 
pagube considerabile prin diminuarea producţiei cu până la 40 - 50%. Atacul începe primăvara prin apariţia 
unor pustule mici, galbene, prăfoase care la început au localizare pe frunze şi tulpini, iar apoi se extind pe glume 
şi ariste. Poziţionarea pustulelor este longitudinală, pe suprafaţa frunzei, sub forma unor striuri care la atacuri 
puternice pot acoperi întreg limbul foliar.

CICLUL DE VIAŢĂ AL CIUPERCII PUCCINIA STRIIFORMIS 

METODELE DE COMBATERE ŞI PREVENIRE 

Puccinia striiformis, agentul patogen al bolii rugina galbenă are nevoie de plante verzi pentru a putea 
supravieţui peste iarnă. Peste iarnă rezistă foarte bine în leziunile plantelor infectate, iar primăvara devreme 
la temperaturi de 10 - 15°C şi umiditate ridicată ciuperca produce noi uredospori care pot fi purtaţi de vânt 
realizând noi infecţii. În condiţii favorabile acest ciclu se poate repeta de câteva ori, perioada de timp de la 
infecţie şi până la producerea unor noi spori fiind de aproximativ 7 zile. În ultimele faze de vegetaţie ale culturii, 
la sfârşitul sezonului, se produc teliosporii de culoare brun închis spre negru care pot germina şi formează 
basidiile cu basidiosporii după care ciclul se reia. 
Combaterea se realizează conform Tehnologiei FMC pentru cerealele păioase cu produsele AZAKA®, IMPACT®, 
RIZA® şi SOLAR® aplicate separat sau în amestec în funcţie de cauza identificată (vezi recomandările de 
amestec de la pagina fiecărui produs sau din TEHNOLOGIA INTEGRATĂ FMC PENTRU CEREALE 
PĂIOASE).

Basidii cu basidiospori

Toamna

Primăvara

Vara

Plante gazdă infectate

Primăvara devreme – infecții
cu uredospori purtați de vânt

Pustulele noi erup și
eliberează uredospori

Dispersia bolii cu 
ajutorul vântului

Formarea teliilor cu 
teliospori

Rugina galbenă   
Puccinia striiformis
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Septoria tritici şi Septoria nodorum sunt două dintre speciile de Septoria spp. care parazitează grâul şi produc 
pagube importante în ţara noastră. În anii cu atacuri puternice, pagubele produse de septorioză pot ajunge 
până la 10 - 15% din producţie. 
Septoria tritici este responsabilă de apariţia bolii pătarea brună şi se întâlneşte atât toamna, cât şi primăvara la 
început pe frunzele bazale, iar ulterior pe întreaga plantă. Pe plantele tinere, în toamnă, se observă pete apoase 
care se brunifică şi apoi se necrozează. Petele conţin picnidiile de culoare neagră specifice ciupercii Septoria 
tritici. Primăvara, simptomul principal îl constituie apariţia pe limbul foliar a unor pete ovale sau alungite, de 
câţiva mm, de culoare galbenă sau brună. Cu timpul, aceste pete se măresc ca dimensiuni, mijlocul lor capătă 
o nuanţă cenuşie albicioasă, rămânând înconjurate de un chenar brun-deschis şi fiind limitate lateral de nervuri. 
Atacul începe întotdeauna de la frunzele bazale şi poate rămâne limitat la acestea, dar în anii cu condiţii 
prielnice boala se transmite şi la etajele superioare. Modalitatea de transmitere a bolii este prin intermediul 
picăturilor de ploaie, dar şi prin contact atunci când frunzele se ating între ele.

CICLUL DE VIAŢĂ AL CIUPERCII SEPTORIA TRITICI 

METODELE DE COMBATERE ŞI PREVENIRE 

Au la bază toate măsurile necesare în vederea întreruperii acestui ciclu biologic. Evitarea monoculturii şi 
introducerea solelor infestate într-un asolament riguros este condiţia de bază a evitării reinfestărilor. Arătura şi 
încorporarea adâncă a resturilor vegetale este obligatorie pe solele infestate. Se recomandă utilizarea seminţelor 
certificate. Combaterea se realizează conform Tehnologiei FMC pentru cerealele păioase cu produsele AZAKA®, 
IMPACT®, RIZA® şi SOLAR® aplicate separat sau în amestec în funcţie de cauza identificată (vezi recomandările 
de amestec de la pagina fiecărui produs sau din TEHNOLOGIA INTEGRATĂ FMC PENTRU CEREALE 
PĂIOASE).

Picnidia

Peritecia

Dezvoltarea pseudotecilor și
picnidiilor

în leziunile frunzelor

Miceliu pe resturi vegetale și samulastră

Infecții de primăvară
cu ascospori

Infecții cu ascospori
purtați de vânt

Dispersia bolii prin picături
de ploaie și contact

Septorioza   
Septoria tritici
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Helmintosporioza grâului este boala care în ultimii ani apare tot mai frecvent şi care se datorează în primul 
rând nerespectării asolamentelor. Este favorizată în special de monocultură şi de pregătirea defectuoasă a 
terenurilor. Primele simptome ale bolii apar primăvara devreme şi se manifestă pe frunzele bazale sub forma 
unor pete ovale, fusiforme de culoare galben brună care prezintă un contur brun cenuşiu. Ulterior, centrul 
petelor se colorează în brun închis. Condiţiile optime de dezvoltare ale bolii sunt determinate de prezenţa apei 
pe limbul foliar. Primăverile ploioase, cu umiditate excesivă şi persistenţa apei din rouă timp îndelungat, pot 
favoriza dezvoltarea explozivă a bolii, cu o reducere a producţiei de până la 50%. Pierderile de producţie sunt 
determinate în special de reducerea MMB-ului la boabele recoltate.

CICLUL DE VIAŢĂ AL CIUPERCII HELMINTHOSPORIUM 

METODELE DE COMBATERE ŞI PREVENIRE 

Măsurile preventive de combatere includ evitarea monoculturii, introducerea solelor într-un asolament de 
minimum 4 ani, încorporarea adâncă a resturilor vegetale şi distrugerea samulastrei. 
Măsurile de combatere chimică sunt determinate de ciclul biologic al ciupercii. Infecţiile primare apar la frunzele 
bazale, motiv pentru care primele tratamente se fac primăvara devreme, iar în condiţii de presiune mare de 
infecţie, tratamentul se repetă la trei săptămâni. 
Combaterea se realizează conform Tehnologiei FMC pentru cerealele păioase cu produsele AZAKA®, IMPACT®, 
RIZA® şi SOLAR® aplicate separat sau în amestec în funcţie de cauza identificată (vezi recomandările de 
amestec de la pagina fiecărui produs sau din TEHNOLOGIA INTEGRATĂ FMC PENTRU CEREALE 
PĂIOASE).

Pseudotecie dezvoltată la 
sfârşitul sezonului

Resturi vegetale samulastră şi
seminţe infectate

Infecţia primară din conidii
şi ascospori

Stropii de ploaie determină reinfecţii
pe etajele superioare

Simptom vizibil al bolii

Helmintosporioza grâului    
Helminthosporium sativum, Helminthosporium tritici-repentis, Drechslera tritici-repentis
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Arsura frunzelor de orz sau rincosporioza, este una dintre cele mai păgubitoare boli ale orzului şi este specifică 
zonelor cu climat umed şi răcoros. Boala afectează în special frunzele şi tecile acestora, dar poate fi prezentă 
şi pe glume şi ariste. Se manifestă sub forma unor pete ovale mărginite de un halou brun deschis, care ulterior 
vor deveni albicioase. La infecţii majore, frunzele se usucă sau îşi reduc considerabil suprafaţa de asimilaţie 
cu consecinţe grave asupra nivelului producţiei. Boala este prezentă în toamnele lungi şi răcoroase sau în 
primăverile umede şi reci. 

CICLUL DE VIAŢĂ AL RHYNCHOSPORIUM SECALIS 

METODELE DE COMBATERE ŞI PREVENIRE 

Boala se transmite în special prin sămânţa infectată, dar o sursă importantă de infecţie pot fi şi resturile vegetale 
şi samulastra de la cultura anterioară. Ulterior dispersia bolii în lan se face prin picăturile de ploaie. Măsurile 
preventive de combatere includ evitarea monoculturii, introducerea solelor într-un asolament de minimum 4 ani, 
încorporarea adâncă a resturilor vegetale şi distrugerea samulastrei. 
Combaterea se realizează conform Tehnologiei FMC pentru cerealele păioase cu produsele AZAKA®, IMPACT®, 
RIZA® şi SOLAR® aplicate separat sau în amestec în funcţie de cauza identificată (vezi recomandările de 
amestec de la pagina fiecărui produs sau din TEHNOLOGIA INTEGRATĂ FMC PENTRU CEREALE 
PĂIOASE).

Resturi vegetale samulastră şi
seminţe infectate

Infecţia primară
din conidii

Stropii de ploaie determină reinfecţii
pe etajele superioare

Simptom vizibil al bolii

Seminţe infectate
Plante răsărite

infectate

Rincosporioza (arsura frunzelor de orz)    
Rhynchosporium secalis
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PRINCIPALII DĂUNĂTORI 
AI CEREALELOR
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Gândacul este de culoare neagră, cu pronotul portocaliu roşcat şi este mai îngust decât 
corpul. Capul este albastru închis, iar elitrele sunt albastru metalic, lucios cu striuri 
longitudinale, punctate. Antenele sunt negre, femurele şi tibiile roşcate. Lungimea corpului 
este de 5 – 5.5 mm. Ouăle sunt de culoare galben-portocaliu, alungite şi rotunjite la 
capete, cu lungimea de 1 mm. Larvele sunt galben-portocaliu, cu capul brun şi corpul 
ghebos acoperit de o mucozitate neagră băloasă.  

MOD DE DĂUNARE 

Gândacul bălos atacă în special ovăzul, orzul, orzoaica, dar poate fi prezent şi pe celelalte graminee. Primăvara, 
în a doua jumătate a lunii aprilie când temperaturile se ridică peste 10°C adulţii părăsesc locurile de iernare şi 
se hrănesc cu parenchimul frunzelor. Prezentând un caracter gregar aceştia se strâng în grupuri pentru maturaţia 
sexuală şi depun ponta în vetre. Acesta este şi principalul motiv pentru care atacul larvelor se produce în vetre. 
Larvele produc cele mai însemnate pagube, consumă epiderma superioară şi parenchimul frunzelor, acestea se 
îngălbenesc şi se usucă. În vetrele de atac apar pete alb-gălbui pe fondul verde al culturii de cereale. 
Pagubele produse de gândacul bălos pot fi importante; în anii cu ierni uşoare şi veri secetoase, acestea pot 
atinge 70 - 80% din suprafaţa cultivată.

Adulţii au corpul negru lucios, cu partea ventrală a abdomenului, articulaţiile femurelor 
şi tibiile gălbui, iar ochii şi partea de deasupra primului segment abdominal sunt roşcate. 
Ouăle sunt albe de 0.5 - 0.7 mm lungime. Larvele sunt de culoare alb-gălbui, cilindrice 
cu 2 croşete bucale în formă de seceră pentru rupt ţesuturile verzi. Pupele sunt brune, 
lucioase cu lungimea de 2 - 3 mm.  

MOD DE DĂUNARE 

Musca suedeză este răspândită în toată ţara şi are 3 generaţii în zona de sud (Câmpia 
Dunării) şi 2 generaţii în celelalte regiuni. Atacă atât cerealele de toamnă, cât şi pe cele 
de primăvară. Primăvara adulţii proveniţi din generaţia de toamnă se împerechează şi îşi 
depun ouăle la baza plantei sub teaca primei frunze, unde după 4-5 zile apar larvele care se localizează la nivelul 
mugurelui de creştere şi se hrănesc cu sucul ţesuturilor. Din cauza atacului, mugurele de creştere se îngălbeneşte 
şi se usucă, plantele dezvoltă fraţi mai mulţi care nu mai înspică sau înspică foarte slab. Stadiul de larvă durează 
aproximativ 20 zile, după care larvele împupează şi astfel se încheie prima generaţie. În a doua jumătate a lunii 
iunie apar adulţii generaţiei de vară care depun ouăle pe spiculeţe sau pe samulastră. Larvele apar după 3 - 6 
zile şi atacă boabele aflate în lapte şi le distrug. Fenomenul apare sub forma unor spice incomplete de culoare 
albă cunoscută şi sub denumirea de “albeaţa spicului”. Larvele se împupează în spaţiul dintre boabe şi palei şi 
vor da naştere generaţiei de toamnă care vor depune ouăle pe plantele tinere ale semănăturilor din septembrie, 
după care ciclul se reia. 
În anii favorabili, cu ierni calde şi primăveri cu temperaturi ridicate, atacul de muscă suedeză poate produce 
pagube de peste 20%.

Gândacul bălos    
Lema melanopa

Musca suedeză     
Oscinela frit
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Ploşniţa cerealelor se întâlneşte cu preponderenţă în zona de sud şi est a ţării, dar este 
prezentă şi în celelalte regiuni. Adulţii sunt brun-roşcaţi sau brun gălbui, cu o uşoară 
pigmentare de culoare neagră, cu marginile laterale ale protoracelui convex. Lungimea 
corpului este de 11 - 13 mm, capul triunghiular prevăzut cu două antene formate din 5 
segmente. Ouăle sunt verzui, sferice, iar larvele sunt gălbui-brune cu pete mai închise pe 
mediană şi pe marginile segmentelor abdominale. Prezintă o singură generaţie pe an.

MOD DE DĂUNARE 

Primăvara, în luna aprilie, adulţii apar din locurile de iernare, iar în a doua jumătate a lunii mai are loc depunerea 
pontei, de obicei pe frunze şi pe aristele spicelor. Adulţii înţeapă frunzele tinere, rahisul spicelor, florile şi 
boabele, hrănindu-se cu sucul celular. Frunzele atacate se îngălbenesc, se răsucesc şi se usucă. Spicul atacat 
are aristele ondulate şi este steril. Atunci când sunt atacate boabele, în faza de lapte, acestea se zbârcesc şi se 
închid la culoare, amidonul devine poros şi sfărâmicios, iar glutenul îşi pierde elasticitatea şi devine moale şi 
lipicios, cu calităţi inferioare de panificaţie. Deprecierea însuşirilor de panificaţie a boabelor de grâu se explică 
prin acţiunea enzimelor conţinute în salivă, care produc schimbări biochimice în endosperm, micşorarea cantităţii 
de gluten şi degradarea lui.

Tripsul grâului este răspândit în toate regiunile de cultură a cerealelor. Prezintă o 
singură generaţie pe an. Adulţii sunt brun negricioşi sau negri, cu antenele compuse 
din 8 articole. Aripile sunt membranoase, prevăzute cu franjuri. Lungimea corpului este 
de 1.4 - 1.5 mm. Larvele sunt roşii, nearipate cu capul, picioarele şi pigidiul negre. 
Lungimea corpului larvelor este de 1.3 - 1.5 mm. 

MOD DE DĂUNARE 

Primăvara în luna mai, larvele ies din locurile de iernare şi intră în paiele de mirişte 
unde se transformă în nimfe. Către sfârşitul lunii mai apar noii adulţi care se localizează 
la baza frunzelor, lângă ligulă, iar la înspicare trec pe spicele cerealelor de toamnă 
proaspăt formate sau pe cele în curs de formare unde se hrănesc cu sucurile ţesuturilor 
verzi. La maturitate sexuală, adulţii îşi depun ponta pe paleele spiculeţelor de unde, 
după o perioadă de incubaţie de 10 - 12 zile apar larvele roşii. Larvele pătrund printre 
glume şi palei în spiculeţe şi se hrănesc cu sucul boabelor crude, aflate în faza de 
coacere în lapte. În general atacul se localizează în jumătatea terminală a spicului.
În luna iulie când boabele de grâu sunt coapte, larvele se retrag din spice între teaca 
frunzelor bazale şi tulpină, iar după recoltare o parte trec în paiele de mirişte sau în 
stratul de frunze căzute unde iernează.
Pagubele produse de atacul tripsului sunt mai mari în anii cu ierni blânde şi primăveri 
secetoase şi pot produce daune de până la 15 - 20% din producţie.

Ploşniţa cerealelor     
Eurygaster integriceps

Tripsul grâului    
Haplothrips tritici
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Insecte foarte răspândite, sunt prezente în toate zonele în care sunt cultivate cereale păioase, fiind una dintre 
cele mai păgubitoare specii din aceste culturi. Prezintă atât forme aptere, cât şi forme aripate. Au corpul de 
culoare verde, brun sau roşu şi la vârstă adultă au o lungime a corpului de 1.5 până la 3.5 mm, cu antene negre, 
cu picioare de culoare gălbuie. Specia iernează în gramineele cultivate sau spontane. Primavara, din oul de iarnă 
apare forma fundatrix, apoi formele aptere sau aripate, din care după mai multe generaţii partenogenetice şi 
vivipare, spre toamnă, apar formele sexupare, din care rezultă formele sexuate (masculii şi femelele).

MOD DE DĂUNARE 

Afidele sunt dăunătoare atât în culturile de cereale cât și pe gramineele din flora spontană. Coloniile de afide se 
localizează pe frunze, tulpini sau spicele tinere, înţeapă şi absorb sucul celular. Hrănirea acestor afide cauzează 
iniţial pete de culoare galbenă sau roşie pe frunze. Hrănirea continuă duce la îngălbenirea generală, înroşirea 
frunzelor, moartea rădăcinei şi în final la moartea generală a plantei. Daunele provocate de afide pot fi şi 
indirecte: transmiterea unui număr mare de virusuri fitopatogene (persistente şi non-persistente), reducerea
rezistenţei plantelor faţă de temperaturile scăzute, reducerea gradului de utilizare a luminii şi a ratei de asimilaţie
a frunzelor. Prezenţa peliculei de lichid vâscos conduce la îmbătrânirea prematură a frunzelor şi la instalarea
ciupercilor saprofite. Saliva acestora are o activitate enzimatică ce descompune pereţii celulelor şi cloroplastele
plantelor sensibile.

Viermele sârmă reprezintă un dăunător deosebit de periculos,  destul de răspândit şi care atacă majoritatea 
plantelor agricole cultivate.  Adulţii au corpul alungit şi îngustat posterior. Elitrele sunt prevăzute cu patru dungi 
caracteristice. Se cunosc 3 specii: A.lineatus, A.ustulatus şi A.obscurus. Caracteristic pentru acest grup de 
insecte este dispozitivul de sărit, situat la punctul de inserţie între prostern şi mezostern. Culoarea variază de la 
brun roşcat la brun închis. Larvele ating la maturitate lungimea de 18 - 26 mm. Corpul este cilindric, puternic 
chitinizat, ceea ce le imprimă o anumită rigiditate, de unde le vine şi denumirea de „viermi sârmă”. Din vârsta a 
doua, culoarea corpului se transformă din alb-transparent în galben-portocaliu lucios, iar capul este brun.
Ciclul evolutiv la speciile menţionate se derulează pe parcursul a 5 ani. În condiţiile ţării noastre, adulţii sunt 
prezenţi în câmp în lunile mai-iunie şi se hrănesc cu polenul unor plante spontane, de obicei umbelifere. 
La apariţie, larvele sunt transparente. În primul şi al doilea an se hrănesc cu humus şi substanţe organice în 
descompunere. Până la atingerea maturității larvele trec prin opt vârste și șapte năpârliri. Începând din vârsta 
a IV-a şi cel de al treilea an de dezvoltare, larvele trec la un regim de alimentatie fitofag, cauzând importante 
pagube. Iernarea are loc sub formă de larvă de vârsta a II-a, a IV-a şi a VI-a, precum şi în stadiul de adult, în sol, 
la adâncimi cuprinse între 20 şi 30 cm. După cel de al patrulea an, larvele se transformă în pupă la adâncimi de 
40 - 50 cm. După cca. o lună apar adulţii, care rămân în sol până primăvara, când îşi reiau ciclul evolutiv.  

MOD DE DĂUNARE 

Larvele sunt polifage, hrănindu-se cu părţile subterane ale plantelor aparţinând celor mai diferite familii 
botanice; ele preferă totuşi cerealele, pajiştile, tuberculiferele şi rădăcinoasele. Cerealele sunt roase sub nivelul 
coletului, mai precis rădăcinile şi partea bazală a tulpinii. Plantele prezintă la bază zone roase sub formă de 
benzi. Culturile atacate prezintă goluri, plantele tinere se îngălbenesc, se ofilesc şi mor.

Afide    
Aphis spp.

Viermi sârmă   
Agriotes spp.
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