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În această perioadă, recomandăm efectuarea la grâu a unui tratament complex pentru
prevenirea atacului unor boli foliare cum ar fi: septorioză – Septoria sp., făinare – Blumeria
graminis f. sp. tritici, rugini – Puccinia sp. ş.a.
Se poate folosi unul din următoarele produse fungicide omologate la grâu:
AMISTAR / (MIRADOR 250 SC - a doua denumire comerciala)
0,75-1,0 L/ha
EMINENT 125 ME-0,9 l/ha
EVOLUS
0,75-1,0 L/ha
FALCON PRO / (IMPULSE PRO 425 EC - a doua denumire comerciala)0,6-0,8 L/ha
ORIUS 25 EW
-0,5 l/ha
RECOMANDĂRI:
- Se pot folosi, foarte bine, şi alte produse fungicide, numai din cele omologate la grâu, conform paginii
,,Pest – Expert,, de pe site-ul M.A.D.R;
-La grâu, gradul de atac (G.A.%) al agenţilor patogeni, menţionaţi în buletin, este influenţat într-o
măsură relativ ridicată de rezistenţa soiurilor folosite.
- În soluţia de stropit se recomandă adăugarea unui produs insecticid, pentru combaterea ploşniţelor
cerealelor – Eurygaster sp. (adulţi hibernanţi), cum ar fi, de exemplu: DECIS 25 WG – 0,03kg/ha,
KARATE ZEON – 0,15 l/ha, FASTER 10 CE – 150 ml/ha, MAVRIK 2F – 0,2 l/ha, MOSPILAN 20 SG
– 0,1 kg/ha sau a altui produs insecticid, numai din cele omologate la grâu, conform paginii ,,Pest –
Expert,, de pe site-ul M.A.D.R.
-La începutul lunii mai s-a constatat că migrarea adulţilor hibernanţi, de la păduri în culturile de grâu,
este încheiată. Indiferent de modul de modul cum evoluează temperatura, în prima jumătate a lunii
mai, masa de ploşniţe hiberante se găseşte în lanurile de cereale. În această perioadă are loc o hrănire
intensă a dăunătorului, pentru maturizarea sexuală, după care începe ponta. La sfârşitul acestei luni
Popov estimează că ouăle sunt depuse în proporţie de peste 80%.
-Tratamentele se vor executa în zile calme, fără vânt şi cu temperaturi de peste 10°C în timpul zilei;

-Respectaţi regulile de manipulare şi administrare a produselor de protecţie a plantelor!
-Recuperaţi ambalajele goale, protejaţi familiile de albine conform Legii 383/2013 precum şi
mediul!
Dr. ing. Eugen Velichi

