
În cadrul desfășurării WORKSHOP-ului intitulat sugestiv "OPORTUNITATI ȘI
MĂSURI FITOSANITARE ÎN PROTECȚIA CULTURILOR DIN REGIUNEA
VESTICĂ A ROMANIEI" au fost expuse prezentări ale unor companii/cooperative de
profil. La evenimentul care a avut loc în data de 22.05.2017, ora 11,30 în sala 127,
cladirea A, pe lângă organizatori și reprezentați ai Facultății de Agricultură au
participat numeroase cadre didactice, cercetători, doctoranzi, masteranzi, studenți la
licență și reprezentanți ai Asociației Fitosanitare de Vest.
Reprezentantul Cooperativei BANAT AGROVEST, dl ing. Marian Horgoș a expus cele
mai recente probleme și tratamente fitosanitare, eficiente în tratarea dăunătorilor,
bolilor și buruienilor. Timp de 1.30 h au fost prezentate aspecte legate de agenții
patogeni, dăunătorii și buruienile din cultura cerealelor păioase, factorii de apariție,
fazele de atac, soluțiile adecvate și bineînțeles, actualizate. Deosebit de interesantă a fost
prezentarea privind  managementul samulastrei de floarea soarelui cu toleranță la
pesticide dar șitabelul eficacitățiisubstanțelor active.

Domnul ing. Bogdan Braica, reprezentat al companiei Green Has Italia S.p.A a
completat veriga de protecție a culturilor cu gama de fertilizanți foliari realizați cu
ajutorul unei tehnologii foarte avansate. Produsele prezentate au fost evidențiate ca
având o mare capacitate de pătrundere, acționare rapidă și un grad înalt de puritate
tehnică, menite să întâmpine nevoile diferitelor culturi în diverse stadii de creștere.
Expunerea interactivă de înaltă clasă a fost suplimentată de prezentarea practică a
mostrelor celor mai reprezentative produse.

Persoana de contact: Prof. dr. IoanaGrozea
ioana_entomol@yahoo.com

În cadrul desfășurării WORKSHOP-ului intitulat sugestiv "OPORTUNITATI ȘI
MĂSURI FITOSANITARE ÎN PROTECȚIA CULTURILOR DIN REGIUNEA
VESTICĂ A ROMANIEI" au fost expuse prezentări ale unor companii/cooperative de
profil. La evenimentul care a avut loc în data de 22.05.2017, ora 11,30 în sala 127,
cladirea A, pe lângă organizatori și reprezentați ai Facultății de Agricultură au
participat numeroase cadre didactice, cercetători, doctoranzi, masteranzi, studenți la
licență și reprezentanți ai Asociației Fitosanitare de Vest.
Reprezentantul Cooperativei BANAT AGROVEST, dl ing. Marian Horgoș a expus cele
mai recente probleme și tratamente fitosanitare, eficiente în tratarea dăunătorilor,
bolilor și buruienilor. Timp de 1.30 h au fost prezentate aspecte legate de agenții
patogeni, dăunătorii și buruienile din cultura cerealelor păioase, factorii de apariție,
fazele de atac, soluțiile adecvate și bineînțeles, actualizate. Deosebit de interesantă a fost
prezentarea privind  managementul samulastrei de floarea soarelui cu toleranță la
pesticide dar șitabelul eficacitățiisubstanțelor active.

Domnul ing. Bogdan Braica, reprezentat al companiei Green Has Italia S.p.A a
completat veriga de protecție a culturilor cu gama de fertilizanți foliari realizați cu
ajutorul unei tehnologii foarte avansate. Produsele prezentate au fost evidențiate ca
având o mare capacitate de pătrundere, acționare rapidă și un grad înalt de puritate
tehnică, menite să întâmpine nevoile diferitelor culturi în diverse stadii de creștere.
Expunerea interactivă de înaltă clasă a fost suplimentată de prezentarea practică a
mostrelor celor mai reprezentative produse.

Persoana de contact: Prof. dr. IoanaGrozea
ioana_entomol@yahoo.com

În cadrul desfășurării WORKSHOP-ului intitulat sugestiv "OPORTUNITATI ȘI
MĂSURI FITOSANITARE ÎN PROTECȚIA CULTURILOR DIN REGIUNEA
VESTICĂ A ROMANIEI" au fost expuse prezentări ale unor companii/cooperative de
profil. La evenimentul care a avut loc în data de 22.05.2017, ora 11,30 în sala 127,
cladirea A, pe lângă organizatori și reprezentați ai Facultății de Agricultură au
participat numeroase cadre didactice, cercetători, doctoranzi, masteranzi, studenți la
licență și reprezentanți ai Asociației Fitosanitare de Vest.
Reprezentantul Cooperativei BANAT AGROVEST, dl ing. Marian Horgoș a expus cele
mai recente probleme și tratamente fitosanitare, eficiente în tratarea dăunătorilor,
bolilor și buruienilor. Timp de 1.30 h au fost prezentate aspecte legate de agenții
patogeni, dăunătorii și buruienile din cultura cerealelor păioase, factorii de apariție,
fazele de atac, soluțiile adecvate și bineînțeles, actualizate. Deosebit de interesantă a fost
prezentarea privind  managementul samulastrei de floarea soarelui cu toleranță la
pesticide dar șitabelul eficacitățiisubstanțelor active.

Domnul ing. Bogdan Braica, reprezentat al companiei Green Has Italia S.p.A a
completat veriga de protecție a culturilor cu gama de fertilizanți foliari realizați cu
ajutorul unei tehnologii foarte avansate. Produsele prezentate au fost evidențiate ca
având o mare capacitate de pătrundere, acționare rapidă și un grad înalt de puritate
tehnică, menite să întâmpine nevoile diferitelor culturi în diverse stadii de creștere.
Expunerea interactivă de înaltă clasă a fost suplimentată de prezentarea practică a
mostrelor celor mai reprezentative produse.

Persoana de contact: Prof. dr. IoanaGrozea
ioana_entomol@yahoo.com


