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Abstract 

 
The cereals grain as winter wheat and barley, occupy the second place after maize  as 

the most important crops  in the agriculture of our country. The crops yield is often 
conditioned by a complex of pests, including soil pests and diseases transmitted by seed and 
soil as: common bunt (Tilletia carries, T. foetida) and dwarf bunt (Tilletia controversa) in 
wheat and loose smut (Ustilago nuda) and barley strip (Pyrenophora graminea). Chemical 
seed treatment is one effective and economical practice of plant protection. The results on 
the effectiveness of some new fungicide and insecto-fungicides applied by seed-treatment for 
the control of the above mentioned pathogens are presented in this paper. There was also 
estimated the treatment influence on yield and yield components in winter wheat and 
barley. The fungicides and insecto-fungicides products used in experience led to a 
substantial reduction in the level of attack caused by seed and soil borne pathogens, as 
reflected in producing a yield up to 22% higher than untreated check and a higher MMB 
index up to 6%. 
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INTRODUCERE 

 
Calitatea seminţelor depinde atât de natura lor genetică, cât şi de germinabi-

litatea acestora şi starea lor de sănătate. Starea de sănătate a seminţelor este un 
atribut important al calităţii, astfel că seminţele utilizate pentru semănat trebuie 
să fie complet libere de paraziţi. Cu referire la acest ultim aspect, tratamentul 
seminţelor este o practică de o importanţă fundamentală în controlul patogenilor 
transmişi prin sămânţă şi sol sau pe resturile de recoltă. 
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Cerealele păioase, reprezentate în special prin grâul şi orzul de toamnă, re-
prezintă culturi de bază în agricultura ţării noastre, ocupând, ca suprafaţă culti-
vată, locul 2 după porumb. Producţia acestor culturi este frecvent condiţionată 
de un complex de organisme dăunătoare, dintre care, importanţă deosebită pre-
zintă dăunătorii de sol şi bolile transmise prin sămânţă şi sol. Astfel, la grâu, 
mălura comună (Tilletia carries, T. foetida) şi mălura pitică (Tilletia con-
troversa), iar la orz, tăciunele zburător (Ustilago nuda) şi sfâşierea frunzelor 
(Pyrenophora graminea) constituie boli cu un ridicat potenţial de dăunare. 
Aceste organisme dăunătoare, prin atacul produs, pot determina, în condiţii de 
mediu favorabile, pierderi mari de producţie, uneori chiar compromit culturile 
respective. Pierderi de 10-20% sunt deseori întâlnite, iar în cazul mălurii co-
mune au fost situaţii de 60% spice mălurate, deci practic recolta compromisă. 
(P o p o v  şi colab., 2007 a, b). 

Ciuperca Ustilago nuda, foarte frecvent întâlnită în toate zonele de cultură 
ale orzului şi orzoaicei, în afară de reducerea recoltelor prin atacul total la spic 
depreciază şi boabele care aparent au aspect sanatos (T u ş a  şi R ǎ d u l e s c u, 
1975). Seminţele infectate de mălură nu reuşesc să germineze sau produc un pro-
cent ridicat de germeni anormali (S i n g h  şi K r i s h n a, 1982; S i n g h, 1980).  

Tratamentul chimic al seminţelor este una dintre practicile eficiente şi eco-
nomice de protecţie a plantelor şi poate fi folosit pentru a controla atât infecţiile 
interne, cât si externe ale seminţelor. Acesta protejează sămânţa de patogeni, 
controlează răspândirea organismelor dăunătoare, asigură o bună dezvoltare a 
plantutelor, menţine şi îmbunătăţeşte calitatea seminţelor şi reduce la minim 
pierderile de producţie. Selectarea substanţelor chimice corespunzătoare depin-
de strict de organismele ţintă. O gamă largă de produse chimice sunt acum dis-
ponibile pentru acest scop (P o p o v, 2009). De asemenea, numeroase date din 
literatura internaţională recentă oferă informaţii detaliate cu privire la comba-
terea tăciunelui şi a mălurii la grâu (N a g y  şi M o l d o v a n, 2001; W i l c o x -
s o n  şi S a a r i, 1996). 

Patogeni transmişi numai prin seminţe, precum şi cei care au ca vector de 
transmitere sămânţa şi solul constituie o problemă serioasă şi complexă, care 
trebuie abordată luând  în considerare diverse strategii de combatere, inclusiv 
aspecte legate de biologia agenţilor patogeni. O identificare precisă şi o cuanti-
ficare a agenţilor patogeni transmisi prin sămânţă şi sol este necesară pentru a 
determina mijlocul de combatere ce urmează a fi pus în aplicare şi substanţele 
active ce urmează a fi utilizate. Aplicarea sistematică şi fără discernământ a tra-
tamentelor chimice poate povoca apariţia de agenţi patogeni cu rezistenţă la 
substanţele active folosite pe termen lung în combatere (N a g y  şi K a d a r, 
2003; B ă r b u l e s c u  şi  P o p o v, 2001). 

De-a lungul timpului utilizarea produselor fitosanitare în tratamentul se-
minţelor la cerealele păioase a avut o evoluţie în direcţia eliminării produselor 
cu efecte nocive şi de lungă durată asupra mediului. Este de precizat că, în 
trecut, soluţiile alese în combaterea organismelor dăunătoare prin tratamentul 
seminţelor nu au fost totdeauna în concordanţă cu unele cerinţe de mediu, fiind 
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de notorietate faptul că una dintre soluţiile dezastruoase s-a creat ca urmare a 
utilizării în ţara noastră a metodei de combatere a dăunătorilor de sol cu o serie 
de produse-pulberi, aplicate sub formă de prăfuire, având o eficacitate redusă şi 
fiind însoţite de o poluare accentuată a mediului (A l e x a n d r i  şi  B a i c u, 1994).  

Dacă se au în vedere avantajele pe care le prezintă tratamentul seminţelor, 
respectiv consum minim de substanţă activă la unitatea de suprafaţă, evitarea 
poluării aerului şi solului şi deci, practic, evitarea reziduurilor, protecţia ento-
mofaunei utile, se justifică pe deplin menţinerea în continuare a acestei metode 
şi includerea ei în sistemul modern de luptă integrată împotriva bolilor şi dăună-
torilor de sămânţă şi sol (B ă r b u l e s c u  şi  P o p o v, 1995). 

 
MATERIALUL  ŞI METODA DE CERCETARE 

 
Experienţele privind protecţia culturilor de grâu şi orz de toamnă împotriva 

patogenilor transmişi prin sămânţă şi sol s-au executat în câmp, în condiţii de 
monocultură şi infecţie artificială, în anii 2008 şi 2009, la Fundulea, Turda, 
Livada şi Mărculeşti. S-a urmărit efectul de combatere a atacului unor boli cheie 
la grâu (Tilletia carries) şi orz (Ustilago nuda, Pyrenophora graminea), cu 
transmitere prin sămânţă şi sol, prin tratamentul chimic al seminţelor cu un sor-
timent diversificat de fungicide sau amestecuri insectofungicide. De menţionat 
că produsele utilizate în experienţă au în compoziţie substanţe active de ultimă 
generaţie care prin formulare şi doza de aplicare sunt în concordanţă cu rigorile 
sistemelor moderne de combatere a organismelor dăunătoare. Variantele expe-
rimentale au fost amplasate dupǎ metoda blocurilor randomizate, organizate în 
patru repetiţii. 

Infecţiile artificiale s-au efectuat la grâu şi s-au folosit 4,0 g de clamidospori 
de Tilletia carries la 1,0 kg de sămânţă.  

Aprecierea eficacităţii produselor chimice folosite în variantele experimen-
tale s-a făcut pe baza frecvenţei de plante sau spice atacate. De asemenea a fost 
estimată influenţa pe care a avut-o tratamentul la sămânţă asupra unor indici 
productivi ai culturilor: MMB şi masa hectolitrică (MH). 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

 
În figura 1 sunt prezentate condiţiile meteorologice în care s-a desfăşurat ex-

perienţa la Fundulea, în decursul celor doi ani agricoli. Din grafic se poate ob-
serva un nivel al temperaturilor medii lunare uşor peste media multianuală aso-
ciate cu precipitaţii modeste cantitativ dar în general cu o distribuţie destul de 
uniformă din perioada de semănat până în luna iunie. Astfel au fost întrunite 
condiţiile necesare proceselor de patogeneză pentru agenţii infecţioşi, inoculaţi 
artificial în variantele experimentale, ceea ce a permis manifestarea atacului şi 
astfel o evaluare a eficacităţii tratamentelor aplicate. 
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Fig. 1 – Condiţiile termo-pluviometrice pe parcursul perioadei de vegetaţie a grâului 
în doi ani de experimentare, la Fundulea  

(Rainfall and mean daily temperature during the season stages of cereals 
in two experimental years, at Fundulea) 

        
Tabelul 1 

 Eficacitatea unor produse de protecţia plantelor în combaterea mălurii comune,  
Tilletia tritici, prin tratarea seminţelor de grâu, în anii 2008-2009) 

(Efficacy of the tested plant protection product as seed treatment in control of common bunt, 
Tilletia tritici, in wheat crop, during 2008-2009) 

 
Frecvenţa de atac, % 

Varianta Doza l/t
Fundulea Turda Livada Mărculeşti 

Netratat, infectat - 28,4 33,8 21,7 15,9 
Raxil 060 FS* (std.) 0,5 0 0 0,3 0 
Divident Xtreme* 0,3 0 0 0.2 0 
Lamardor 400 FS* 0,15 0,3 0 0 0 
Premise* 0,3 0,3 0 0 0 
Amiral 6  FS* 0,3 0,3 0 0 0 
Orius 6 FS* 0,5 0,2 0 0 0,3 
Savage 5 FS* 1,5 0,6 0 0 0 
Nuprid Max Al 222 FS** 2,5 0 0 0,5 0 
Yunta 246FS** 2,0 0,5 0 0 0 

                                                         DL 5%            4,3               6,0             2,1                    3,1 
Netratat Infectat - 31,5 43,2 17,8 22,6 
Orius 6 FS* (std.) * 0,5 0,8 0 0 0,3 
Lamardor 400 FS* 0,15 0 0,2 0 0 
Raxil 060 FS* 0,5 0 0 0,5 0 
Amiral Prophy 6  FS* 0,5 0,3 0 0 0 
Austral Plus ** 5,0 0,3 0,3 0 0 
Nuprid Max Al 222 FS** 2,5 0 0 0,7 0 
Yunta 246FS** 2,0 0,5 0 0 0 

*fungicid, ** insectofungicid 
                                                          DL 5%          4,8                6,1               2,3                  3,6 
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În tabelul 1 sunt prezentate rezultatele obţinute în prevenirea atacului de mǎ-
lurǎ la cultura grâului, prin tratarea seminţelor, înainte de semǎnat. În anul 2008 
nivelul atacului, în condiţii de infecţie artificialǎ a fost ridicat, între 15,9 la 
Mǎrculeşti şi 33,8 la Turda, cu o medie de 24,9%. Din datele prezentate se cons-
tată că toate produsele folosite pentru prevenirea şi combaterea mǎlurei au asi-
gurat o bună eficacitate, nivelul de atac a fost redus la valori, de regulǎ 0 %, şi 
doar izolat valori de pânǎ la 0,5%. În anul 2009, atacul produs de Tilletia tritici 
a variat între 17,8% (Livada) şi 43,2% (Turda), cu o medie de 28,7%. Prin trata-
mentele aplicate nivelul de atac a fost redus, în majoritatea cazurilor la  valori 
apropiate de zero.  

Rezultatele înregistrate la cultura orzului sunt prezentate în tabelele 2-3. Din 
datele tabelului 2, unde sunt prezentate rezultatele privind combaterea pato-
genului Ustilago nuda în anul 2008, rezultă o reducere a frecvenţei de atac de la 
valori cuprinse între 5,1-6,6% la martorul netratat la 0-0,4%. 

În anul 2009, frecvenţa atacului de Ustilago nuda în variantele netratate a 
fost cuprinsă între 6,5% (Turda) şi 9,3% (Livada), prin tratamentele aplicate ni-
velul acesteia reducându-se la valori cuprinse intre 0-0,9%.  

 
Tabelul 2 

 Eficacitatea unor produse de protecţia plantelor în combaterea patogenului Ustilago nuda 
prin tratarea seminţelor de orz, în anii  2008-2009 

(Efficacy of the tested plant protection product as seed treatment in control of loose smut, 
Ustilago nuda, in barley crop, during 2008-2009) 

 
Frecvenţa de atac, % 

Varianta Doza l/t
Fundulea Turda Livada Mărculeşti 

Netratat - 6,6 5,1 5,9 6,1 
Orius 6 FS (std.) * 3,0 0 0,1 0,3 0 
Vitavax 200 FS * 3,0 0,4 0 0,4 0 
Amiral 3FS* 1,0 0,2 0 0,2 0,3 
Amiral Prophy 6  FS* 0,5 0 0,3 0 0,4 
Celest Star* 1,0 0 0,2 0 0 
Savage 5 FS* 1,5 0,3 0 0,1 0 
Nuprid Max Al 222 FS** 2,5 0 0,2 0,1 0,2 
Yunta 246FS** 2,0 0 0 0 0,2 

                                  DL 5%                         1,56                  1,26                1,28                 1,54 
Netratat - 7,3 6,5 9,3 8,1 
Vitavax 200 FS (std.)* 3,0 0 0,6 0 0 
Amiral 3FS* 1,0 0 0 0,2 0,9 
Kinto Duo 1,5 0,2 0 0 0,6 
Celest Star* 1,0 0 0,4 0 0,4 
Savage 5 FS* 1,5 0 0 0 0 
Nuprid Max Al 222 FS** 2,5 0,1 0 0,5 0,3 
Yunta 246FS** 2,0 0 0 0 0,2 

                                   DL 5%                         1,78                 1,26                1,92                 1,74 
 

Şi în cazul patogenului Pyrenophora graminea toate variantele de tratament 
au redus semnificativ frecvenţa atacului în toate localităţile de la valori cuprinse 
între 4,6 la  Mărculeşti şi 7,1% la Livada la 0-0,4% în anul 2008 (tabelul 3),  iar 
în anul 2009 de la 4,8-6,9% la 0-0,3%. 
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Tabelul 3 
 Eficacitatea unor produse de protecţia plantelor în combaterea patogenului Pyrenophora 

graminea prin tratarea seminţelor de orz, în anii 2008-2009 
(Efficacy of the tested plant protection product as seed treatment in control of leaf strip, 

Pyrenophora graminea, in barley crop, during 2008-2009) 
 

Frecvenţa de atac, % 
Varianta Doza l/t 

Fundulea Turda Livada Mărculeşti 
Netratat - 5,3 6,1 7,1 4,6 
Orius 6 FS (std.) * 3,0 0 0 0 0 
Vitavax 200 FS*  3,0 0 0,4 0 0,2 
Amiral 3FS* 1,0 0,2 0,3 0 0 
Amiral Prophy 6  FS* 0,5 0 0 0,4 0 
Celest Star* 1,0 0,1 0 0,1 0 
Savage 5 FS* 1,5 0 0 0 0 
Nuprid Max Al 222 FS** 2,5 0 0 0,1 0,3 
Yunta 246FS** 2,0 0,2 0,1 0 0,1 

                               DL 5%                              1,47                 1,32                1,82                1,20 
Netratat - 4,8 5,7 6,9 5,8 
Vitavax 200 FS (std.) * 3,0 0 0,2 0 0 
Amiral 3FS* 1,0 0,2 0 0 0 
Kinto Duo 1,5 0 0,3 0 0,2 
Celest Star* 1,0 0 0 0,3 0 
Savage 5 FS* 1,5 0,1 0 0,1 0 
Nuprid Max Al 222 FS** 2,5 0 0 0 0 
Yunta 246FS** 2,0 0 0,1 0,2 0 

                                DL 5%                             1,28                1,31                1,92                  1,54 
 

Din graficele prezentate în figurile 2 şi 3 se constatǎ cǎ producţiile de grâu şi 
orz, obţinute în variantele experimentale cu tratament depăşesc semnificativ nive-
lul de producţie al variantelor netratate, cu diferenţe cuprinse între 10-22% la 
grâu şi 20% la orz. 

 

 
 

Fig. 2 – Rezultate privind influenţa produselor de protecţia plantelor asupra producţiei la grâul 
de toamnă, soiul Boema (valori medii doi ani) 

(Results on the influence of the tested plant protection products on winter wheat yield at Boema 
variety; mean value for two years) 
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Fig. 3  – Rezultate privind influenţa produselor fungicide şi insectofungicide asupra  producţiei la 
orzul  de toamnă, soiul Regal (valori medii doi ani) 

(Results on the influence of the tested plant protection products on winter barley yield at Regal 
variety; mean value for two years) 

 
Analiza influenţei tratamentului asupra unor parametri de producţie ilustrea-

ză şi o evidentă creştere a MMB la variantele tratate în toate cele patru localităţi 
cu până la 6%. În privinţa masei hectolitrice diferenţele între variante nu au de-
păşit graniţele semnificaţiei statistice (tabelele 4 şi 5). 

 
Tabelul 4 

Influenţa produselor de protecţia plantelor asupra unor  indicatori ai producţiei la grâul  de 
toamnă, soiul Boema (valori medii doi ani)  

(The influence of the tested plant protection products on the yield components in winter wheat at 
Boema variety; mean value for two years) 

 
Fundulea Turda Livada Mărculeşti 

Varianta 
MMB MH MMB MH MMB MH MMB MH 

Netratat 
Infectat 

40,5 72,2 39,8 71,6 41,2 70,9 40,1 71,3 

Media 
variante 
tratate 

43,2 72,9 41,9 71,8 42,3 71,2 42,1 72,8 

 
Tabelul 5 

Influenţa produselor de protecţia plantelor, asupra unor   indicatori ai producţiei la orzul  de 
toamnă, soiul Regal (valori medii doi ani) 

(The influence of the tested plant protection products on the yield components in winter barley at 
Regal variety; mean value for two years) 

 
Fundulea Turda Livada Mărculeşti 

Varianta 
MMB MH MMB MH MMB MH MMB MH 

Netratat 39,2 78,9 38,6 77,9 39,0 78,2 40,1 78,1 
Media 
variante  
tratate  

41,2 79,1 40,2 78,2 41,1 79,1 42,1 78,9 
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CONCLUZII 
 

 Produsele fungicide şi insectofungicide utilizate au determinat o reducere 
a nivelului de atac al patogenilor transmişi prin sămânţă şi sol la grâu, cu conse-
cinţe în obţinerea unor producţii cu până la 22% mai ridicate şi un indice MMB 
mai mare cu până la 6%.  
 Prevenirea atacului de mǎlurǎ (Tilletia sp.) se realizeazǎ prin tratarea se-

minţelor de grâu cu produsele de protecţia plantelor: Amiral 3FS, Amiral Prophy 
6  FS, Celest Star, Orius 6 FS, Nuprid Max Al 222 FS, Savage 5 FS, Yunta 246 
FS, Vitavax 200 FS, Kinto Duo. 
 Produsele fungicide şi insectofungicide utilizate în experienţă au determi-

nat o reducere evidentă a nivelului de atac al patogenilor transmişi prin sămânţă 
şi sol, cu consecinţe în obţinerea unor producţii cu până la 20% mai ridicate în 
variantele tratate la cultura de orz şi un indice MMB mai ridicat cu până la 6%.  
 Prevenirea atacului de tǎciune (Ustilago nuda) şi sfâşierea frunzelor de 

orz (Pyrenophora graminea) se realizeazǎ prin tratarea seminţelor de orz cu 
produsele de protecţia plantelor: Orius 6 FS, Vitavax 200 FS, Amiral Prophy 6  
FS, Amiral 3FS, Celest Star, Savage 5 FS, Nuprid Max Al 222 FS, Yunta 246FS. 
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