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INFORMARE
PRINCIPALII AGENŢII DE DĂUNARE DIN CULTURILE DE
CEREALE PĂIOASE, COMBATEREA ACESTORA
1. FĂINAREA FRUNZELOR - Erysiphe graminis sin. Blumeria graminis

Simptome: Toamna, dar mai ales primăvara, boala poate fi observată pe toate organele
plantelor. Se recunoaşte uşor - printr-o pâslă albă la început, apoi galben-roşcată, prăfoasă, care
reprezintă miceliile ciupercii. Primele infecţii se produc toamna, formele de rezistenţă producând
infecţii secundare în primăvară. În pâsla miceliană se observă, cu ochiul liber, puncte negre, care
reprezintă fructificaţiile ciupercii. Atacul de făinare întârzie plantele în creştere, spicele formate
sunt mai mici, cu boabe puţine, şiştave, deoarece frunzele atacate se usucă de timpuriu.
Plante gazdă: grâul, orzul, ovăzul, secara.

2. SEPTORIOZA sau PĂTAREA BRUNĂ A FRUNZELOR - Septoria tritici
Simptome: Simptomul principal îl constituie petele ovale sau alungite, la început galbene,
apoi brune, cuprinse între nervurile frunzelor, fără a fi delimitate de ţesutul sănătos, printr-un
brâu galben. Atacul începe cu frunzele bazale, extinzându-se treptat şi la frunzele din etajele
superioare.
Plante gazdă: grâul şi mai rar orzul, ovăzul, secara sau gramineele din flora spontană.
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3. SEPTORIOZA SPICELOR DE GRÂU - Septoria nodorum
Simptome: Atacul debutează din primele faze de vegetaţie afectând coleoptilul plăntuţelor,
care se brunifică, iar plantele pier. Atacul caracteristic se manifestă, însă, la plantele mature,
localizat la nivelul nodurilor tulpinilor, teci şi spice, care sunt brunificate mai întâi liniar, apoi în
întregime. Atacul la nivelul spicului determină, fie sterilitate, fie boabe şiştave, mici, sticloase,
boala transmiţându-se de la un an la altul şi prin intermediul seminţei.
Plante gazdă: în principal grâul, mai rar orzul.

4. RUGINA GALBENĂ A FUNZELOR - Puccinia striiformis
Simptome: Atacul se manifestă pe ambele feţe ale limbului frunzei (îndeosebi pe cea
superioară), pai, teci, glume şi, mai rar, pe boabe. Boala apare de timpuriu (aprilie-mai),
manifestându-se puternic de la începutul lunii iunie la nivelul frunzelor, sub forma unor dungi
alungite, dispuse în lungul nervurilor, acoperite cu pustule galben-brunii, care reprezintă
fructificaţiile ciupercii. În cazul infecţiilor timpurii puternice, frunzele se usucă prematur.
Plante gazdă: grâul şi orzul.

5. FUZARIOZATULPINILOR ŞIARSURA SPICELOR DE GRÂU –Fusarium sp.
sin. Giberella sp.
Simptome şi atac: Atacul de Fusarium sp. se poate produce în trei faze de vegetaţie a grâului:
- prima fazǎ la germinarea seminţelor, când plantulele infectate se înǎlbenesc;
- a doua perioadǎ criticǎ este la înfrǎţirea grâului;
- a treia fazǎ criticǎ pentru infecţie şi cea mai periculoasǎ este dupǎ înspicarea grâului, pǎrţile
afectate fiind spicele şi porţiunea de tulpinǎ imediat sub spic.
Spicele infectate de speciile de Fusarium sp. se albesc treptat rǎmân mai mici decât cele
neinfectate, care sunt verzi şi turgescente. Numǎrul şi repartizarea spiculeţelor albite variazǎ cu
intensitatea atacului, putând cuprinde jumǎtate sau chiar între spicul. Daca vremea este caldǎ şi
umedǎ spicele infectate se acoperǎ cu o pâslǎ albǎ-roz, sau albǎ- ruginie.
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5. SFÂŞIEREAFRUNZELOR - Pyrenophora graminea f.c. Helminthosporium gr.
Simptome şi atac: Infecţia provenitǎ din sǎmânţǎ se manifestǎ pe plǎntuţe dupǎ împǎiere
şi continuǎ pânǎ la maturitate.
Primǎvara, începând din luna aprilie atacul devine aparent. Frunzele infectate prezintǎ
dungi pe toatǎ lungimea limbului, care iniţial sunt galbene, apoi treptat se închid la culoare
decvenind brune-deschis, cu nuanţǎ cenuşie. Pe limbul aceleiaşi frunze pot sǎ aparǎ un numǎ mai
mare de astfel de dungi, în care caz frunza apare striatǎ (Fig. 1). Ţesuturile afectate se necrozeazǎ
şi se sfâşie. Iniţial sunt afectate frunzele bazaleale plantelor şi apoi treptat şi cele superioare.
Plantele intens anfectate se usucǎ înainte de înspicare, dacǎ formeazǎ spice acestea apar
deformate, cu ariste cu aristele prinse în în teaca ultimei frunze (Fig.2).

Fig. 1 Atac pe frunzǎ

Fig. 2: Atac pe frunzǎ şi spic

DĂUNĂTORII
1. PLOŞNIŢELECEREALELOR - Eurygaster sp., Aelia sp.
Descriere: Prezintă o generaţie pe an, iernează ca insecte adulte în liziera pădurilor.
Plante atacate şimptome de dăunare: Ploşniţele cerealelor atacă îndeosebi, grâul, precum şi
diferite graminee spontane.
Adulţii înţeapă tulpinile tinere, frunzele, rahisul spicelor, florile şi boabele. La locul de
înţepare se formează o mică umflătură numită con salivar, în jurul căreia apare o zonă de culoare
gălbuie. Frunza atacată se îngălbeneşte, se răsuceşte, se usucă de la locul înţepăturii, atârnând ca
o sfoară. Uneori spicul rămâne în burduf, iar atunci când apare are aristele zbârcite, poate fi,
parţial sau total, steril şi se albeşte.
Albirea spicelor se întâlneşte mai mult spre vârful acestora. Boabele atacate sunt şiştave,
poartă urmele înţepăturilor sub forma unor pete brune înconjurate de o zonă decolorată, iar
conţinutul de gluten se diminuează.

Fig.1: Adult Eurygaster sp.

Fig.2: Adult Aelia sp.
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Fig.3: Atac produs la spice

Prevenire:
cultivarea de soiuri tolerante ori rezistente la atacul dăunătorilor.
Combatere chimică: Cu produse de protecţie a plantelor omologate, funcţie de avertizare.

2. GÂNDACUL OVĂZULUI - Oulema melanopa sin. Lema melanopa
Descriere: Are o generaţie pe an. Iernează ca adult sub resturi vegetale în liziera pădurilor
sau în stratul superficial al solului.
Plante atacate şi simptome de atac: Atacă de preferinţă ovăzul, dar urmare a restrângerii
suprafeţelor cultivate cu ovăz, atacă în mod frecvent culturile de grâu şi orz. Adulţii rod frunzele
plantelor tinere, perforându-le sub forma unor dungi longitudinale, scurte, paralele cu nervurile.
Larvele rod epiderma superioară şi parenchimul frunzelor sub formă de dungi longitudinale,
epiderma inferioară care rămâne, se usucă şi se albeşte. Atacul apare sub formă de vetre care se
disting de la distanţă, datorită plantelor care apar albite.

Fig. 1. Adult

Fig. 2. Adult

Fig. 3. Larvǎ

Fig. 5. Larvǎ şi atac pe frunzǎ

Prevenire:
fertilizarea solului, înainte de însămânţare, respectiv încorporarea de îngrăşăminte
organice şi minerale;
se recomandă administrarea de îngrăşăminte azotoase (azotat de amoniu).
Combaterechimică: Cu produse de protecţie a plantelor omologate, funcţie de avertizare.

3. PĂDUCHELE VERDE COMUN AL CEREALELOR

- Schizaphis graminum

Descriere: Prezintă 8-15 generaţii/an. Este o specie nemigratoare, dezvoltându-se în
exclusivitate pe plantele de graminee cultivate şi spontane.

Prevenire:
utilizarea de soiuri rezistete la atacul dǎunǎtorului;
însǎmânţarea la termenele optime a cerealelor de toamnǎ.
Combatere: Cu produse de protecţie a plantelor omologate, funcţie de avertizare.
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NOTĂ: MĂSURI DE PREVENIRE ŞI COMBATERE, APLICAREA FUNGICIDELOR

Măsuri de prevenire în cazul bolilor
asolamente corespunzătoare;
distrugerea samulastrei;
folosirea de sămânţă sănătoasă, provenitǎ din culturi semincere neinfectate;
tratarea chimicǎ a seminţei înainte de însǎmânţat, pentru unele boli;
cultivarea soiurilor tolerante sau rezistente nu numai la boală şi la ger.
Combaterechimică: - cu produse de protecţie a plantelor omologate, funcţie de avertizare.
În funcţie de condiţiile climatice ale anului, de rezerva de inocul şi mai ales în funcţie de
particularităţile de acţiune ale fungicidului, se aplică unul sau două tratamente în perioada de la
reluarea vegetaţiei în primăvară până la stadiul de apariţie a spicului.
Orientativ momentele cele mai optime pentru aplicarea tratamentelor în funcţie de
numărul acestora sunt:
1. - când se aplică un singur tratament, el se va efectua la apariţia frunzei stindard şi spicul
format (între stadiile 37-59);
2. – când se aplică două tratamente:
tratamentul I – de la pornirea paiului, împăiere până la aparţia ultimei frunze (între
stadiile 30-37);
tratamentul II – în faza de burduf, deschiderea tecii şi degajarea spicului (între stadiile
45-55).
Importanţă mai mare o are tratamentul al doielea sau din punct de stadial între stadiile 37apariţia ultimei frunze şi 55-59 – spicul format, perioadă în caere se produc infecţii cu cele mai
păgubitoare boli (rugini septorioze, fuzarioze, şi care afectează formarea recoltei şi calitatea ei).
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Cons.sup. Adriana ILIU

Unitatea Fitosanitară, Str. Drumul Ocnei, nr. 2, Sibiu
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