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1. ACTUALITATEA TEMEI 

 

Tema tezei de doctorat ,,Contribuţii la elaborarea strategiilor de combatere a 

buruienilor din cultura de porumb în condiţiile specifice exploataţiilor agricole din zona Blaj 

''se înscrie în actualitate atât în ceea ce priveşte dezvoltarea rurală durabilă, cât şi sub aspect 

economic. Actualitatea temei se regăseşte în posibilitatea creşterii randamentului la hectar la 

cultura de porumb şi reducerea poluării mediului, prin utilizarea de strategii noi de 

combatere a buruienilor, strategii în care se diminuează în mod semnificativ cantitatea de 

erbicide pe unitatea de suprafaţă. Semnificativă în rezolvarea temei este şi ideea de 

valorificare a fertilizanţilor organici, rezultanţi în exploataţiile agricole din zonă şi de 

motivare a proiectării de asolamente de durată optimă pe terenurile aflate într-o exploataţie. 

Porumbul este considerat astăzi, una din plantele cultivate de cea mai mare 

importanţă, atât în agricultura ţării noastre, cât şi pe plan mondial, datorită suprafeţei 

însemnate pe care o ocupă, producţiilor mari la hectar (4182 kg/ha producţii medii globale) 

ce se pot obţine şi posibilităţilor diverse de valorificare a producţiei. 

Particularităţile biologice şi alimentare deosebite ale porumbului, au determinat 

cultivarea acestuia în diverse zone ale lumii, ocupând actualmente, la nivel global, primul 

loc, ca suprafaţă (peste 160 milioane hectare). Din cele 160 milioana hecatre, 148 milioane 

sunt ocupate de porumbul pentru boabe, diferenţa fiind suprafaţa cultivată cu porumb 

furajer. Ponderea   culturii de porumb în structura culturilor practicată în ultimii 5 ani în 

România, variază între 25,93% (2008) şi 28,96% (2012), această pondere confirmând locul 

foarte important pe care porumbul îl ocupă în agricultura României. Porumbul este planta de 

cultură preponderentă şi în exploataţiile agricole din Transilvania, deţinând 29,18% din 

arealul arabil al judeţului Alba, depăşind astfel ponderea naţională de 28,96%.  

Din suprafaţa arabilă a localităţii Blaj, de 3.620 ha, în perioada de desfăşurare a 

cercetărilor, porumbul a deţinut o pondere cuprinsă între 22,62% la nivelul anului 2010 şi 

31,96 la nivelul anului 2011. Este de asemenea, demn de remarcat faptul că în Transilvania 

în general, iar localitatea Blaj nu face excepţie, cultura de porumb este predominantă în 

exploataţiile individuale, de mici dimensiuni, care se caracterizează şi printr-o mai slabă 
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dotare tehnică sau posibilitate financiară, pentru achiziţionarea inputurilor necesare pentru 

agricultura performantă. 

Pentru toţi micii fermieri, dar şi pentru cei mai dezvoltaţi de asemeni, găsirea unor 

soluţii eficiente din punct de vedere economic, care să le confere o siguranţă a tehnologiei 

porumbului, o siguranţă a întregii rotaţii din exploataţie, reprezintă un aspect demn de luat 

în considerare. 

Evoluţia conceptelor şi metodelor de combatere a buruienilor este influenţată de 

descoperirile ştiinţifice şi tehnologice ale societăţii omeneşti. Metodele de combatere a 

buruienilor sunt adaptate fiecărui sistem de agricultură aplicată şi urmăresc nevoile 

societăţii la momentul respectiv. De-a lungul timpului, se cunosc progrese semnificative ale 

metodelor de combatere, toate având drept rezultat sporuri de producţie. Combaterea 

modernă a buruienilor din porumb presupune un program integrat ce implică vechile metode 

(arătură, praşilă, rotaţie) şi erbicidarea. Prin combaterea integrată, toate măsurile se 

încadrează într-un sistem. Încadrată într-un sistem, fiecare metodă devine mai eficace şi mai 

economică. 

 Bibliografia de specialitate este destul de săracă în date privind recomandarea de 

strategii de combatere a buruienilor specifice condiţiilor de cultură din diversele zone 

agricole ale României, prin utilizarea erbicidelor noi, cu perioade timpurii de aplicare pe 

vegetaţia porumbului, sau combinaţii de erbicide aplicate preemergent, cu altele aplicate 

postemergent, astfel încât, spectrul de control să fie unul eficient. Cercetarea sistemelor 

tehnologice aşa zise organice, bazate pe rotaţii raţionale sau culturi protectoare, practic, în 

România, nu există. 

 Fiecărei zone relativ omogene, de cultivare a porumbului, îi sunt necesare 

investigaţii ştiinţifice cu aplicabilitate imediată sau de durată, în contul fiecărei verigi 

tehnologice pentru ca aceste verigi ale tehnologiei, să fie demonstrate şi să certifice 

continuitatea pozitivă în obţinerea de randamente la hecatar, care sa ne scoată din coada 

clasamentului ţărilor EU, în privinţa porumbului. 

Prin cercetările întreprinse în vederea elaborării acestei lucrări, ne-am propus să 

elucidăm câteva aspecte referitoare la specificitatea îmburuienării acestei culturi în judeţul 

Alba (localitatea Blaj) şi variabilitatea acesteia în diferite rotaţii ce includ cultura de porumb 
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precum şi aspectele ce ţin de eficienţa în combaterea buruienilor a  unor variante testate şi, 

de selectivitatea reţetelor chimice pentru cultura de porumb din această zonă şi păstrarea 

echilibrului ecologic. 

Considerăm astfel, tema de cercetare abordată pentru elaborarea tezei de doctorat de 

bun augur, pentru fermierii din judeţul Alba,  pentru îmbunătăţirea strategiilor de combatere 

a buruienilor din cultura porumbului, eficiente din punct de vedere tehnologic, economic şi 

ecologic şi pentru contribuţia posibilă la bagajul ştiinţific în domeniul herbologiei aplicate. 

 

2. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE TEZEI 

 

 Scopul principal al cercetărilor întreprinse se rezumă la: stabilirea şi extensia unor 

strategii de control al buruienilor din cultura de porumb, motivate tehnologic, economic şi 

ecologic. . 

 Fundamentarea strategiilor elaborate s-a realizat pe baza următoarelor: 

1. Alegerea şi testarea de erbicide noi, prietenoase cu mediul – pentru controlul 

îmburuienării culturii de porumb, 

2. Valorificarea interacţiunii: rotaţie a culturilor – fertilizare – îmburuienare, 

pentru reducerea poluării şi a costurilor,  

3. Precizarea elementelor minime necesare pentru extensia strategiilor elaborate. 

  

Obiectivele cercetărilor efectuate: 

 Inventarierea gradului de îmburuienare al culturilor  la începutul şi pe parcursul 

experimentelor, în cele 3 situaţii diferite de asolament, 

 Stabilirea speciilor de buruieni “problemă” pentru cultura de porumb din zona 

Blaj, 

 Stabilirea influenţei factorilor climatici specifici anilor de cercetare asupra 

nivelului de îmburuienare din cultură, 

 Proiectarea dispozitivului experimental în fiecare asolament, 

 Testarea unor strategii chimice de combatere a buruienilor din cultura de porumb, 

folosind erbicide din ultima generaţie, prietenoase cu mediul, 

 Interpretarea influenţei rotaţiei şi fertilizării asupra nivelului îmburuienării şi 
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spectrului floristic, elemente de condiţionare a alegerii şi eficienţei tratamentelor 

chimice, 

 Elaborarea strategiei optime de control a îmburuienării, în urma analizelor 

comparative şi interpretării rezultatelor de îmburuienare şi producţie, prin 

indicatori statistici, 

 Stabilirea eficienţei economice a tehnologiei de cultivare a porumbului în funcţie 

de fertilizare şi erbicide. 

 

3. CADRUL NATURAL AL CERCETĂRILOR 

 
Cercetările întreprinse pentru elaborarea tezei de doctorat au fost elaborate în 

localitatea Blaj judeţul Alba, în locul numit La Grădini, pe un teren relativ plan, cu o 

înclinare uşoară (până la 7
o
) situat pe lunca înaltă a Târnavei Mari. 

Condiţiile morfoclimatice şi pedoclimatice existente în culoarul Târnavei Mari au 

permis, din cele mai vechi timpuri, practicarea agriculturii, precum şi creşterea animalelor, 

care au avut enorme consecinţe, atât asupra populaţiei, cât şi asupra naturii, constituind 

principala sursă de hrană şi valorificând totodată, cu minimum de cost, factorii naturali de 

care dispune culoarul: apa,   solul, lumina. 

Typical Fluvisol este solul caracteristic câmpului experimental, care prezintă 

succesiunea orizonturilor: Ao - A/C - C; textură argilo-lutoasă în orizontul superior, 

conţinut moderat de humus (2-4%) şi de substanţe nutritive.  

Analizate comparativ, curbele regimului termic specific perioadelor de vegetaţie a  

porumbului, în cei patru ani de experienţe (fig. 1.), se observă că cel mai călduros an a fost 

2012, curba temperaturilor medii fiind semnificativ superioară atât celorlalţi ani de 

experienţă, dar mai ales curbei specifice mediilor multianule din zona Blaj. Pe toată 

perioada de vegetaţie a porumbului, temperaturile medii depăşesc semnificativ media 

multianuală.  

Următorul an, cu temperaturi medii mai mari decât mediiile multianuale, pe toată 

perioada de vegetaţie este 2009, dar abaterile faţă de m.m.a., cel puţin în lunile mai şi iunie, 

nu sunt semnificative. Abaterile de la începutul perioadei de vegetaţie (luna aprilie) şi cele 

din lunile iulie-august, sunt în schimb cele care afectează recolta de porumb.  
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Anul 2011, urmează, în ordinea descrescătoare a regimului termic asigurat pe 

perioada de vegetaţie a porumbului, abaterile acestuia în lunile aprilie şi mai fiind 

nesemnificative, începând cu luna iunie, în schimb, temperaturile medii depăşesc 

semnificativ curba normală. 

Anul 2010 este cel mai favorabil porumbului sub aspectul temperaturilor asigurate pe 

perioada de vegetaţie a acestuia, chiar dacă în lunile iulie şi august, se observă abateri faţă 

de normală mai mari decât în celelalte luni.  
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Fig. 1. Regimul termic specific perioadelor de vegetaţie a porumbului din  2009-2012, 

comparat cu mediile multianuale la Blaj, Judeţul Alba  

(Staţia Meteorologică a SCDVV Blaj) 
 

Regimul pluviometric, caracteristic perioadelor de vegetaţie ale porumbului din cei 

patru ani experimentali (fig. 2.) prezintă o variabilitate mult mai mare, comparativ cu 

regimul termic. Deviaţia cea mai mare faţă de curba normalei, este caracteristică anului 

2011, an în care perioada de vegetaţie a porumbului este dominată de secetă acută, singurele 

luni care au salvat cultura de porumb de la compromitere, fiind luna mai şi august. 

Coroborată acestă situaţie cu cea a regimului termic, se poate afirma că cel mai slab an 

pentru cultura de porumb, de-a lungul perioadei de cercetari, a fost anul 2012., urmat de 

anul 2009, la care curba precipitaţiilor este pe aproape toată perioada de vegetaţie sub curba 

mediei. 
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Cel mai favorabil an pentru cultura de porumb, la Blaj, a fost anul 2010. 
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Fig. 2. Variabilitatea precipitaţiilor căzute în perioada de vegetaţie a porumbului în 

intervalul  2009-2012 (Staţia Meteorologică  SCDVV Blaj) 

 

 

4. DISPOZITIVUL EXPERIMENTAL 
 

 Cercetările privind stabilirea şi extensia unor strategii de control al buruienilor din 

cultura de porumb, optime din punct de vedere tehnologic, economic şi ecologic, pentru 

fermierii din  zona Blaj, s-au desfăşurat pe o perioadă de 4 ani: 2009-2012 în cadrul unor 

experienţe staţionare, de tip polifactorial de tipul A x B x C - R, în parcele subdivizate, cu 3 

repetiţii, cu următoarele caracteristici: suprafaţa parcelei experimentale (STp) de 35m
2
 

(3,5m x 1 0 m); suprafaţa de recoltare a probelor (STpr) de 22,4 m
2 

(2,8m x 8m), suprafaţa 

anuală a experienţei pe fiecare asolament în parte STexp/A.= 2520 m
2
, iar, suprafaţa totală 

cuprinsă în experiment, pe cele 3 asolamente, este de 7 560 m
2
.
 

Lungimea solei 

experimentale a fost de 120 m, iar lătimea solei – 21 m., cu 28 variante  în patru repetiţii. 

Suprafaţa totală a parcelei a fost de 30 m.p.(fig.3) 

Factorii experimentali şi graduările acestora sunt: 

 Factorul A =  Rotaţia culturilor, cu 3 graduări: 

 a1 = monocultură 
 

a2= rotaţie de 3 ani: mazăre - grâu de toamnă - porumb boabe        
 

 a3 = rotaţie de 4 ani: porumb - cartof sau sfeclă pentru zahăr – 

porumb - grâu de toamnă. 
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 Factorul B = Fertilizare cu 4 graduări: 

 b1 = gunoi de grajd 40 t/ha aplicat sub arătura de toamnă 

 b2 = N90 P90 K90 (kg/ha s.a.) = 600 kg NPK 15:15:15 administrat 

prin încorporare la pregătirea patului germinativ 

 b3 = gunoi 20 t/ha + N45 P45 K45 : gunoiul aplicat sub arătura de 

toamnă + NPK 15:15:15 300kg/ha aplicat concomitent cu semănatul  

 b4 = N118 P45 K45 (kg/ha s.a.) administrat în trei etape + o fertilizare 

foliară:  

 la pregătirea patului germinativ: NPK 15:15:15 - 

300kg/ha încorporat în sol, 

 la 2-3 frunze porumb (concomitent cu administrarea 

erbicidelor postemergente precoce şi prima praşilă): 150 

kg/ha azotat de amoniu (33,5% N) 

 la 7-8 frunze porumb (concomitent cu praşila a II-a): 50 

kg/ha uree (46%N) 

 la 10-12 frunze ale porumbului: fertilizare foliară cu 

Fertitell (6,7%N, 6%P, 4,2%K, Cu,Fe,Mn,Zn,B,MO)- 2,5 

l/ha  

 Factorul C = combaterea buruienilor cu 6 graduări: 

 c1 = martor fără combatere 

 c2 = 3 praşile mecanice  

 c3 =  erbicidare preemergentă: Merlin Duo - 2,0 l/ha ( 5 după 

semănat) 

 c4 =  erbicidare preemergentă: Adengo 465 SC - 0,4 l/ha (10 zile 

după semănat) 

 c5 = erbicidare postemergentă precoce: Lumax 537,5 SE– 3,5 l/ha 

(stadiul de 2 frunze la porumb) 

 c6 = erbicidare postemergentă: Calisto 480 SC - 0,25 l/ha + 

Principal – 90 g/ha (stadiul de 6-7 frunze la porumb) 
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Fig.3. Împărţirea terenului pe sole în asolamente 

 

Tabelul 1. 

Variantele  de combatere testate 

 
Nr. 

variantă 

Varianta de combatere  Doze g.s.a./ha Erbicidele folosite  

V1 Neprăşit : Martor II  - - 

V2 3 praşile mecanice  - - 

V3 Terbutilazin 375 g/l + isoxaflutol 37,5 g/l 750 + 75 MERLIN DUO: 2l/ha preem. 

V4 Isoxaflutol 225 g/l +Tiencarbazon-metil 

90 g/l + Ciprosulfamide (safaner) 

90 + 36 ADENGO 465 SC: 0,4 l/ha preem. 

V5 S-metolachlor 375 g/l +Terbutilazin 125 

g/l + Mesotrione 37,5 g/l 

1313+ 

438+131 

LUMAX  537,5 SE: 3,5 l/ha postem. 

precoce 

V6 Nicosulfuron 42,9%+rimsulfuron10,7% 

Mesotrione 480g/l 

38,6+9,6 

120 

PRINCIPAL: 90g/ha postem. 

CALLISTO 480 SC: 0,25l/ha postem. 
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Fig. 4. Schema experienţei 

Urmărirea eficacităţii variantelor de combatere a buruienilor din cultura de porumb 

în rotaţii diferite şi pe agrofond de fertilizare diferit, cât şi unele aspecte legate de 

caracteristicile locale ale îmburuienării şi competiţia buruieni – porumb, au fost realizate 

anual în cultura de porumb, realizată de hibridul semitimpuriu PR38A79. 

Sistemul de lucrări pentru porumbul din câmpul de experienţe a fost diferenţiat 

în funcţie de asolament şi premergătoarele porumbului astfel: 

 în monocultură: după recoltarea culturii anterioare de porumb, s-au executat: 

1. tocarea resturilor vegatale în fiecare an,  

2. aplicarea gunoiului de grajd fermentat în variantele fertilizate organic 

în anul 2008, decada a doua a lunii septembrie;  

3. arătura de toamnă la 30 cm în 2009 şi 25 cm în 2010, 2011 şi 2012, 

până la sfârşitul lunii octombrie în fiecare an;  

4. aplicarea îngrăşămintelor complexe NPK 15:15:15 la suprafaţa solului, 

în prima decadă a lunii aprilie,  

5. o trecere cu grapa cu discuri GDU 3,4, pentru încorporarea 

îngrăşămintelor complexe, nivelarea arăturii şi distrugerea buruienilor 

răsărite, 
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6. a doua trecere cu grapa cu discuri în preziua semănatului,  

7. semănatul în 20 aprilie în 2009, 28 aprilie în 2010, 22 aprilie în 2011 şi 

26 aprilie în 2012. Concomitent cu semănatul s-a aplicat azotatul de 

amoniu în varianta a patra de fertilizareşi NPK 15:15:15 în varianta 3 

de fertilizare  

8. După răsărirea porumbului, în varianta 2 de combatere, s-a executat 

prima praşilă mecanică în la stadiul de 2 frunze ale porumbului.  

9. Praşila a II-a la stadiul de 6-8 frunze ale porumbului, în varianta a doua 

de combatere. Concomitent cu praşila a doua, s-a aplicat ureea în 

varianta  a patra de fertilizare şi erbicidul Lumax în varianta 5 de 

combatere şi erbicidul Callisto, în varianta 6 de combatere 

10. Praşila a III-a la stadiul de  10-12 frunze ale porumbului (înaite de 

înspicare) în varianta 2 de combatere. Concomitent cu praşila a III-a s-a 

aplicat fertilizantul foliar în varianta 4 de fertilizare 

 în rotaţia de 3 ani: mazăre – grâu de toamnă – porumb boabe, unde porumbul 

are ca premergătoare grâul de toamnă, după recoltarea grâului, s-a făcut: 

1.  o trecere cu grapa cu dicuri, pentru dezmiriştire şi stimularea răsăririi 

buruienilor anuale şi perene, imediat după eliberarea terenului.  

2. S-a repetat lucrarea cu grapa cu discuri la interval de 3-4 săptămâni, după 

care  

3. s-a aplicat gunoioul de grajd în variantele cu fertilizare organică, în a doua 

decadă alunii septembrie   

4. În prima parte  a lunii octombrie s-a efectuat arătura la 25 cm, cu 

încorporarea gunoiului de grajd.  

5. Pentru patul germinativ, s-a realizat o trecere cu grapa cu discuri, sub care 

s-au încorporat îngrăşămintele compexe în variantele fertilizate la 

pregătirea patului germinativ  

6. o trecere cu combinatorul  în preziua semănatului, 

Punctele 7, 8, 9 şi 10 coincid cu cele de la monocultură. 

 în rotaţia de 4 ani: porumb - cartof sau sfeclă pentru zahăr – porumb - grâu de 
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toamnă.  Experienţa s-a amplasat în fiecare an în sola în care porumbul 

urmează după sfeclă sau cartof. După recoltarea premergătoarei: 

1. eliberarea terenului de resturile vegetale, 

2. aplicarea gunoiului de grajd, 

3. arătura de toamnă în luna octombrie, la 25 de cm adâncime şi 

încorporarea gunuiului de grajd 

4. , 5, 6, 7, 8, 9 şi 10 – identic monocultură. 

Determinări experimentale: 

Pe parcursul cercetărilor s-au efectuat determinări specifice pentru stabilirea gradului 

de îmburuienare, a caracteristicilor îmburuienării, eficacităţii strategiilor de combatere 

testate şi fitotoxicităţii erbicidelor. 

 Determinări privind caracteristicile îmburuienării specifice porumbului din arealul  de 

studiu: determinarea compoziţiei floristice, determinarea gradului de îmburuienare 

anual şi mediu (numeric şi gravimetric), determinarea ponderii anuale a speciilor de 

buruieni şi stabilirea ponderii medii a acestora, stabilirea fluctuaţiilor îmburuienării 

specifice celor 4 ani de experienţe, stabilirea speciilor de buruieni problemă pentru 

porumbul cultivat în zona de luncă a Târnavei, 

 Determinări privind eficacitatea variantelor de combatere testate: determinarea 

gradului de combatere asigurat în prima parte a perioadei de vegetaţie a porumbului 

(corespunzătoare determinării la 15-20 de zile de la răsărirea porumbului) anual şi în 

medie pe cei 4 ani; determinarea gradului de combatere al buruienilor asigurat după 60-

de zile parcurse din perioada de vegetaţie a porumbului în fiecare variantă testată anual 

şi în medie pe cei 4 ani, stabilirea eficacităţii în combaterea buruienilor pe întreaga 

perioadă de vegetaţie a porumbului anual şi în medie pe cei 4 ani, determinări 

comparative între cele 3 rotaţii şi cele 4 variante de fertilizare anual şi în medie pe 4 ani;  

 Determinări ale nivelului producţiilor de boabe realizate: determinări anuale şi în 

medie pe cei 4 ani de experienţe, analize comparative între variantele de combatere 

testate şi interacţiuni ale celorlalţi factori; 

 Determinări privind eficienţa economică: calcularea valorii producţiei, a cheltuielilor de 

producţie, a profitului total şi ratei profitului specifice fiecărei variante de combatere a 
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buruienilor testate şi a variantelor de fertilizare 

 

5. REZULTATE OBŢINUTE 

 

5.1.Rezultate parţiale privind îmburuienarea specifică începerii experienţelor 

 

Spectrul de buruieni determinate în cele trei repetiţii ale variantelor martor, este 

destul de divers, cuprinzând în total, un număr de   30   specii. Dintre speciile identificte, 

sunt unele cu prezenţă izolată, cum ar fi Anagalis arvensis, Galeopsis tetrahit, Amaranthus 

albus, Taraxacum officinale, în timp ce altele, apar cu o frecvenţă deosebit de mare, şi cu 

prezenţă în toate parcelele de determinare, cum sunt Echinochloa crus galli şi speciile din 

genul Setaria, Amaranthus retroflexus, Chenopodium album, Xanthium italicum, Hibiscus 

trionum, Galinsoga parviflora, Polygonum lapathyfolium şi P.convolvulus, Chenopodium 

polyspermum şi C.hybridum, Cirsium arvense, Lathyrus tuberosus, Convolvulus arvensis şi 

chiar Agropyron repens. 

Îmburuienarea medie a porumbului din experienţă, în anul 2009 este foarte ridicată 

(tabelul 2), atingând 143 buruieni/m
2
. 

În condiţiile aluviosolului tipic specific câmpului de experienţă din Blaj, dar şi în 

condiţii similare din zonă, culturile de porumb sunt îmburuienate în prima etapă a vegetaţiei 

majoritar de dicotiledonate anuale, dar cu o pondere foarte însemnată şi de 

monocotiledonate anuale, acestea fiind în plus însoţite de dicotiledonate perene cu frecvenţe 

şi pondere apreciabile şi, în mică măsură – de monocotiledonate perene. 

S-a constatat că cele 4 agrofonduri de fertilizare, au influenţat frecvenţele pe speciile 

dominante şi implicit, nivelul îmburuienării. Diferenţele îmburuienării iniţiale au fost 

datorate în primul rând gunoiului de grajd care a fost un vector de infestare cu seminţe de 

mohor, stir, lobodă şi chiar busuioc sălbatic şi în plus a favorizat răsărirea şi creşterile 

rapide ale speciilor mari consumatoare de elemente nutritive în prima parte a vegetaţiei. 

Au fost identificate pe baza frecvenţei următoarele 12  specii problemă:  

1. Echinochloa crus galli, 

2. Chenopodium album, 

3. Setaria spp. (glauca şi 

viridis), 

4. Amaranthus retroflexus, 

5. Xanthium italicum, 

6. Galinsoga parviflora, 

7. Hibiscus trionum, 

8. Cirsium arvense, 

9. Lathyrus tuberosus, 



Contribuţii la elaborarea strategiilor de combatere a buruienilor din cultura de porumb în condiţiile specifice 

exploataţiilor agricole din zona Blaj
 

 

 Rezumatul tezei de doctorat 

Ing. Viorica-Nicoleta IOICA (IGNAT) 

 

                                                                                                                                                                                     

200 

 

10. Sonchus arvense, 

11. Convolvulus arvensis şi, 

12. Agropyron repens. 

Tabelul  2. 

Frecvenţa speciilor de buruieni 

prezente în parcelele martor la 20 zile de la răsărirea culturii de porumb 
 

Nr 

crt 

Specia 

 

Frecvenţa speciei nr.pl/m
2
  Frecvenţa medie 

nr.pl/m
2
  b1 b2 b3 b4 

1.  Avena fatua 1,5 1 1 2,5 1,5 

2.  Echinochloa crus-galli  49 24 31 20 31 

3.  Setaria spp. 26 14 19 15 18,5 

4.  Amaranthus retroflexus 28 12 16 10 16,5 

5.  Atriplex patula 2 - 1 2 1 

6.  Chenopodium album 24 16 20 14 18,5 

7.  Chenopodium hybridum 4 1,5 3 2 2,63 

8.  Chenopodium polyspermum 3,5 2 3 2,5 2,75 

9.  Galinsoga parviflora 12 3 9 4 7 

10.  Hibiscus trionum 4 6 7 5 5,5 

11.  Polygonum convolvulus 2,5 3 1 2,5 2,25 

12.  Polygonum lapathyfolium 4,5 5 4 3 4,13 

13.  Raphanus raphanistrum 1 - 2 1 0,75 

14.  Sinapis arvensis 0,5 - - 1 0,38 

15.  Stellaria media 1,5 3 1 1 1,38 

16.  Veronica spp. 0,5 1 2 - 0,87 

17.  Xanthium italicum 8 12 9 11 10 

18.  Cirsium arvense 3 6 4 5,5 4,63 

19.  Convolvulus arvensis 1,5 2,5 2 3 2,25 

20.  Lathyrus tuberosus 4 3,5 4,5 2 3,5 

21.  Sonchus arvensis 4 2 2 2 2,5 

22.  Symphitum officinale 0,5 1 - 1 0,63 

23.  Agropyron repens 2,5 3 2 2,5 2,5 

 Total 194 121 143,5 112,5 143 

 MONOCOTILED. ANUALE  76,5 39 51 37,05 51 

 MONOCOTILED. PERENE      2,5 3 2 2,5 2,5 

 DICOTILEDONATE ANUALE 100,5 64 78 59 75,37 

 DICOTILEDONATE PERENE 14,5 15 12,5 13,5 13,88 

 

 

 

5.2. Rezultate parţiale privind evoluţia îmburuienării culturii de porumb în perioada 

cercetărilor 

 

Din analiza comparativă a îmburuienării medii prezente în parcelele martor din 

cultura de porumb în fiecare an şi asolament, la 20 de zile de la răsărirea culturii (fig. 5.), 

rezultă rolul evident al rotaţiei în diminuarea impactului buruienilor în cultura de porumb, 

foarte sensibilă la îmburuienare în această fază.  
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Monocultura de porumb favorizează creşterea forte semnificativă a îmburuienării 

timpurii a porumbului, indiferent de condiţiile climatice din primăvară. Dacă nu se aplică 

metode eficiente de control a îmburuienării porumbului în monocultură, pe măsură ce durata 

acesteia se măreşte, potenţialul de îmburuienare al culturii creşte, datorită dezvoltării 

speciilor caracteristice culturii de porumb. În al patrulea an de monocultură, îmburuienarea 

timpurie a porumbului a crescut cu o medie de 127 plante/m
2
, ceea ce pentru cultura de 

porumb reprezintă un risc enorm.  
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Fig.5. Influenţa interacţiunii factorilor: condiţii 

climatice din anii de experienţe şi asolament, 

asupra îmburuienării timpurii (plante/m2) din 

cultura de porumb (Blaj, 2009-2012) 

 

Rotaţia de 3 ani, cu tot sistemul de lucrări şi inputurile corespunzătoare, care o 

însoţesc, diminuează începând cu anul al doilea distinct semnificativ îmburuienarea medie a 

porumbului, iar din anul al treilea de rotaţie, diminuarea este foarte semnificativă. Acest 

aspect se explică prin faptul că, premergătoarea porumbului – grâul de toamnă, stopează 

evoluţia buruienilor perene, gen Agropyron repens, Convolvulus arvensis, sau a unor 

buruieni anuale, care nu se pot dezvolta în cultură: Xanthium italicum, Echinochloa crus-

galli, Setaria spp., Amaranthus spp., dar poate în acelaşi timp, să favorizeze în miriştea 

nelucrată vara dezvoltarea tuturor acestor specii problemă pentru porumb 

Întreţinerea miriştilor de cereale care sunt premergătoare porumbului are un rol 

extrem de important în impactul buruienilor din cultură, mai ales în prima parte a perioadei 

de vegetaţie. 

Rotaţia de 4 ani, intervine foarte semnificativ statistic în diminuarea îmburuienării 

DL (LSD)5% = 15,42 pl./m
2
 

DL(LSD)1% = 21,01 pl. /m
2
 

DL (LSD)0.1% = 28,44 pl./m
2
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timpurii a porumbului, încă din anul al doilea de rotaţie. Acest lucru se datorează structurii 

de culturi din rotaţie şi mai ales premergătoarei porumbului. Rotaţia incluzând trei sole cu 

prăşitoare: cartof sau sfeclă şi porumb două sole, de modul în care este întocmită rotaţia 

depinde în foarte mare măsură diminuarea potenţialului de îmburuienare al porumbului. 

Dacă în culturile prăşitoare se iau măsurile de cotrol a îmburuienării eficiente, astfel încât să 

fie diminuată la minimum posibil îmburuienarea tardivă a acestora, porumbul va suferi un 

impact redus al buruienilor specifice.  

Dintre cele două culturi prăşitoare folosite ca premergătoare porumbului din 

experienţă, sfecla pentru zahăr a fost cea mai eficientă în diminuarea îmburuienării culturii 

postmergătoare, datorită perioadei lungi de vegetaţie şi acoperirii solului în măsură mai 

mare decât cartoful, în partea a doua a perioadei de vegetaţie.  

Influenţa asolamentului asupra îmburuienării tardive din porumb, în relaţie cu 

condiţiile climatice din anii de cercetare, este reflectată în figura 6., obţinută pe baza 

gradului de acoperire al solului cu buruieni, determinat înainte de înflorirea porumbului, 

când acesta are nevoie maximă de apă şi elemente nutritive.   

Începând cu anul al doilea de experienţe diferenţele cresc în rotaţiile aplicate, dar fără 

asigurare statistică: -7,25% la rotaţia de 3 ani şi -15,5% la rotaţia de 4 ani.  

Din anul al treilea diferenţele sunt distinct semnificative, iar în anul patrulea de 

experienţe, se observă deja influenţa rotaţiei, chir în condiţiile unei primăveri cu precipitaţii 

semnificative, căzute în reprize. Astfel, în rotaţia de 3 ani diferenţa gradului mediu de 

acoperire cu buruieni este semnificativă statistic faţă de monocultură (- 21%), iar în rotaţia 

de 4 ani diferenţele sunt foarte semnificative statistic, gradul mediu de acoperire al solului 

fiind inferior monoculturii de porumb cu aproape 40%.  

Diminuarea cu 20-40% a gradului de acoperire al solului cu buruieni în perioadele de 

cerinţe maxime ale porumbului pentru apă şi elemente nutritive, datorată doar rotaţiei de 

culturi este extrem de semnificativă, în lupta cu buruienile din acestă cultură.  
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Fig.6. Influenţa interacţiunii factorilor: condiţii climatice ale 

anilor experimentali şi asolament, asupra îmburuienării târzii 

(% de acoperire al solului de buruieni) din cultura de porumb 

(Blaj, 2009-2012) 
 

Biomasa totală a buruienilor prezente în cultura de porumb la recoltare, reflectă pe 

de-o parte influenţa pozitivă sau negativă a asolamentului sau altui factor tehnologic asupra 

densităţii şi dezvoltării buruienilor din cultură, iar pe de altă parte, reflectă cel mai elocvent 

influenţa condiţiilor climatice specifice fiecărui an asupra răsăririi şi dezvoltării buruienilor. 

Rotaţia de 3 ani favorizeză diminuarea biomasei buruienilor în limitele 28 – 48%, iar 

rotaţia de 4 ani influenţează diminuarea îmburuienării totale în limitele 43-62%. 
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Fig.7. Influenţa interacţiunii factorilor: condiţii climatice ale 

anilor experimentali şi asolament, asupra biomasei buruienilor 

(kg/ha) din cultura de porumb (Blaj, 2009-2012) 

 

Analizând interacţiunea dintre variantele de fertilizare şi condiţiile climatice asupra 

nivelului general de îmburuienare al culturii de porumb, apreciat prin biomasa buruienilor 

DL (LSD)5% = 15,83% 

DL(LSD)1% = 22,10% 

DL (LSD)0.1% = 31,27 % 

DL (LSD)5% = 449.85 kg/ha 

DL(LSD)1% = 630.09 kg/ha 

DL (LSD)0.1% = 896.02 kg/ha 
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(fig. 8.) se poate aprecia că indiferent de caracacterul climatic al anilor de cultură a 

porumbului, variantele fertilizate numai cu gunoi de grajd în doză mare, favorizează o 

diferenţă semnificativă a îmburuienării culturii, faţă de toate celelalte variante. Doar la 

sfărşitul experimentului, după 4 ani de rotaţii, diferenţele de îmburuienare între variantele de 

fertilizare testate sunt nesemnificative statistic.  
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Fig.8. Influenţa interacţiunii factorilor: condiţii climatice 

ale anilor experimentali şi asolament, asupra biomasei 

buruienilor (kg/ha) din cultura de porumb  

(Blaj, 2009-2012) 
 

 

5.3. Rezultate parţiale privind eficienţa metodelor directe de combatere a  

buruienilor din cultura de porumb 

 

După 30 de zile de la răsărirea porumbului, eficienţa erbicidelor testate a fost bună şi 

foarte bună. Astfel, erbicidele ADENGO 465 SC şi LUMAX au fost apreciate ca având 

eficacitatea foarte bună, fiind foarte apropiate ca procent de combatere (tabelul 3).  

MERLIN DUO, realizează un procent mediu de combatere sub 95 %, fiind încadrat 

la categoria eficacitate bună.  

Erbicidele aplicate pe vegetaţie: PRINCIPAL + CALLISTO asigură o combatere 

bună, dar sub cele anterior amintite, datorită, mohorului, care nu a putut fi combătut eficient 

printr-o singură erbicidare postemergentă. 

Paşilele mecanice nu realizeză o combatere eficientă, datorită buruienilor 

monocotiledonate anuale care invadează şi rândurile de porumb, mai ales în anii ploioşi. 

DL (LSD)5% = 449.85 kg/ha 

DL(LSD)1% = 630.09 kg/ha 

DL (LSD)0.1% = 896.02 kg/ha 
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Eficacitatea variantelor de combatere postemergentă a buruienilor este în general, 

afectată de precipitaţiile căzute în primăverile ploioase (C2 şi C6 în anii 2010 şi 2012).  

Variantele ce cuprind combatere preemergentă, sau postemergentă precoce, cu 

erbicide aplicate la sol au o eficienţă mai bună în anii cu primăveri ploiase, în prima parte a 

perioadei de vegetaţie a porumbului. 

Tabelul 3. 

 

Eficacitatea medie a variantelor directe de combatere a buruienilor,  

la 30 de zile de la răsărirea porumbului Blaj, 2009-2012 

 

FB= efect foarte bun; B = efect bun; S = efect satisfăcător; NS = nesatisfăcător  

  
Gradul de combatere caracteristic variantelor testate, specific perioadei de sfârşit de 

vegetaţie la porumb (tabelul 4), este satisfăcător (conform metodologiei EWRS) în 

variantele C2 (varianta de combatere prin 3 praşile mecanice), C6 (erbicidare postemergentă 

cu PRINCIPAL şi CALLISTO) şi C3 (erbicidare cu MERLIN DUO la 5 zile după semănat). 

Toate aceste variante au unele deficienţe, cum ar fi: zona neprăşită pe rîndurile de plante de 

cultură la varianta de combatere a buruienilor prin praşile, persistenţă redusă a erbicidelor – 

la varianta erbicidată postemergent cu PRINCIPAL şi CALLISTO, iar speciile de buruieni 

răsărite după încetarea acesteia nu sunt afectate şi se dezvoltă vegetativ (îndeosebi 

Echinochloa crus-galli, Setaria spp., Xanthium italicum, Chenopodium spp, Cirsium 

arvense, Convolvulus arvensis, etc.) şi infestare cu buruieni perene, pe un agrofond curat de 

speciile anuale, la varianta erbicidată premergent cu MERLIN DUO. 

 

 

 

Nr.crt 

 

Varianta  

 

Selectivit. 

EWRS. 

Procente buruieni combătute   Nota 

EWRS  

 

Apreci 

erea  

 

2009 2010 2011 2012 media  

1.  

 

C1  Martor – neprăşit, 

neerbicidat  

- 0 0 0 0 0 

Mt 

9 NS 

2.  C2   3 praşile mecanice  - 90 85 92 86 88,3
 ooo

 3,7 B/S 

3.  C3   MERLIN DUO: 2l/ha preem.          1 92 98 90 96 94
ooo 

3.0 B 

4.  C4   ADENGO 465 SC: 0,4 l/ha    

        preem 

1 95 99 96 99  97,3
ooo 

2.5 FB 

5.   C5  LUMAX: 3,5 l/ha postem. 

precoce  
1 94 98,6 93,2 99 96,2

ooo 
2,8 FB 

6.  C6  PRINCIPAL: 90g/ha postem.    

      CALLISTO: 0,25l/ha postem. 
1 92,5 90 93 91 91,6

ooo 
3.4 B. 

             DL (LSD) (p 5%) =  1.02%   DL(LSD) (p 1%)  = 1.41% DL (LSD) (p 0.1%)   = 1.93% 
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Tabelul 4. 

Eficacitatea medie a variantelor directe de combatere a buruienilor,  

analizată înainte de recoltarea porumbului  

Blaj, 2009-2012   

FB= efect foarte bun; B = efect bun; S = efect satisfăcător; NS = nesatisfăcător 

  

Pentru analiza comparativă a eficacităţii variantelor de combatere testate, s-au 

calculat şi mediile procentelor de combatere înregistrate la toate observaţiile din timpul 

vegetaţiei porumbului, cu ajotorul cărora s-au definit curbele caracteristice gradului de 

combatere asigurat în fiecare an de variantele de combatere testate (fig. 9.). În anul 2009, 

cel mai eficient erbicid a fost ADENGO 465 SC: 0,4 l/ha aplicat preemergent, la 10 zile 

după semănatul porumbului. În anul 2010, toate cele 3 erbicide aplicate la sol: MERLIN 

DUO, ADENGO ŞI LUMAX, au avut eficacitate foarte bună, datorită precipitaţiilor căzute 

în acest an. In anul 2011, cel mai eficace erbicid a fost LUMAX, aplicat postemergent 

precoce. În anul 2012, MERLIN DUO s-a comportat excelent. 

Nr.crt 

 
Varianta  

Selectivit. 

EWRS. 

Procente buruieni combătute   Nota 

EWRS  

 

Apreci 

erea  

 

2009 2010 2011 2012 media  

1.  

 

C1  Martor – neprăşit, neerbicidat  

 

- 0 0 0 0 0 

Mt 

9 NS 

2.  C2   3 praşile mecanice - 84,5 74,2 74,2 68,8 75,4
 ooo

 6,4 S 

3.  C3   MERLIN DUO: 2l/ha preem.          1 83,8 86,3 85,5 87,6 86,8
ooo 

5,2 S 

4.  C4   ADENGO 465 SC: 0,4 l/ha    

        preem 

1 92,2 86 88 87,5  88,5
ooo 

4.9 S/B 

5.   C5  LUMAX: 3,5 l/ha postem. 

precoce  
1 88 86,2 89 85,6 87,2

ooo 
5 S/B 

6.  C6  PRINCIPAL: 90g/ha postem.    

      CALLISTO: 0,25l/ha postem. 
1 82,5 79 83 81 81,3

ooo 
5,6 S 

DL (LSD) (p 5%) =  1.10% 

DL(LSD) (p 1%)  = 1.51% 

                                                                                                                  DL (LSD) (p 0.1%)   = 1.98% 
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Fig. 9.  Analiza comparativă a curbelor gradului de combatere al buruienilor asigurat în 

cultura de porumb în funcţie de anii de cultivare  

 

5.4. Analiza producţiilor de porumb obţinute în funcţie de factorii  

experimentali cercetaţi 
 

Toate variantele de combatere a buruienilor testate, asigură realizarea de producţii 

medii ridicate.  Cele mai constante producţii medii şi foarte apropiate între ele s-au obţinut 

în variantele ce cuprind erbicidele cu aplicare preemergentă sau postemergentă precoce. 

Trebuie menţionat faptul că, în varianta de combatere 6, care cuprinde erbicide aplicate doar 

pe vegetaţia porumbului - târziu, chiar dacă gradul mediu asigurat în controlul buruienilor, a 

fost inferior cu 4-6 % variantelor cu erbicide aplicate la sol, la nivelul producţiilor, varianta 

este foarte apropiată de acestea, asigurând o producţie medie de 5928 kg boabe/ha. 

Tabelul 5. 

Analiza comparativă a producţiilor de porumb în variantele de combatere a buruienilor 

testate 

 
Nr.crt. Nr. varianta Varianta de combatere Producţia medie 

Kg/ha 

Clasificare 

1 C4 ADENGO 465 SC: 0,4 l/ha   preem 6227 A 

2 C3 MERLIN DUO: 2l/ha preem.          6098 AB 

3 C5 LUMAX: 3,5 l/ha postem. precoce 6077    BC 

4 C6 PRINCIPAL: 90g/ha postem.   + 

  CALLISTO: 0,25l/ha postem. 

5928       CD 

5 C2    3 praşile mecanice 5832           D 

Valori teoretice DS p5% (%):        148.6..................... 162.6     
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Eficacitatea variantelor de combatere a buruienilor testate, se pliază pe efectul 

rotaţiei, efect indirect, resimţit asupra gradului de îmburuienare în cultura de porumb, astfel 

că, cu cât rotaţia este mai lungă, îmburuienarea este mai slabă iar efectul erbicidelor mai 

bine asigurat şi producţia mai mare (fig.10). 

0
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monocultură rotaţie de 3 ani rotaţie de 4 ani

 
Fig. 10. Influenţa interacţiunii dintre asolament şi variantele de combatere a buruienior asupra  

producţiei de porumb (Blaj, 2009-2012) 
 

Influenţa interacţiunii factorilor C (combatere) şi B (fertilizare) asupra producţiei de 

porumb, a fost analizată şi prin testul Duncan (tabelul 6), care clasifică producţiile şi 

variantele , astfel încât, să poată fi observate toate combinaţiile bune din punct de vedere al 

producţiilor.  

În urma acestui test, cele mai bune variante razultate sunt următoarele: 

1. C4xB3 (ADENGO 465 SC: 0,4 l/ha  x 20 to gunoi grajd + N45P45 K45), 

2. C3xB4 (MERLIN DUO 2//l/ha x N118 P45 K45), 

3. C4xB4 (ADENGO 465 SC: 0,4 l/ha  x N118 P45 K45) 

Între aceste trei variante nu există diferenţe semnificative statistic, la producţia de 

boabe obţinută. Se poate afirma, că între cele 2 variante de fertilizare, prin folosirea 

erbicidului ADENGO 465 SC, producţiile sunt foarte apropiate.  Dacă se analizeză 

următoarele 4 variante, se confirmă afirmaţiile anterioare privind influenţa variantelor de 

fertilizare, coroborate cu cele referitoare la influenţa variantelor de combatere asupra 

producţiei de porumb.  Astfel, următoarele variante eficiente sub aspectul producţiilor 

obţinute sunt: C4xB2 (ADENGO 465 SC: 0,4 l/ha  x N90 P90 K90); C5xB4 (LUMAX: 3,5 

l/ha x N118 P45 K45); C3xB3 (MERLIN DUO 2//l/ha x 20 to gunoi grajd + N45P45 K45) şi 
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C5xB3 (LUMAX: 3,5 l/ha x 20 to gunoi grajd + N45P45 K45). 

Analiza economică a strategiilor experimentate, s-a realizat luând ca bază de calcul 

cheltuielile specifice tehnologiei culturii de porumb din zona centrală a Transilvaniei, faţă 

de care s-au aplicat calculele specifice variantelor de combatere a buruienilor şi a variantelor 

de fertilizare testate. Cheltuielile aferente celorlalte verigi tehnologice au fost considerate 

identice, iar diferenţele de producţie au stat la baza interpretării profitului brut realizat. 

Valoarea producţiei s-a calculat la preţul mediu de vânzare a porumbului boabe în 

Transilvania, de 0,55lei/kg.  

Profitul total influenţat de variantele de combatere a buruienilor din cultura de 

porumb (tabelul 7.) este cuprins între 312.85 lei/ha (C6 - PRINCIPAL: 90g/ha postem.   + 

CALLISTO: 0,25l/ha postem) şi 699,53 lei/ha (C4 - ADENGO 465 SC: 0,4 l/ha   preem ). 

 Tabelul 6. 

Clasificarea Duncan a efectului interacţiunii dintre fertilizare şi combaterea buruienilor 

asupra producţiei de porumb (Blaj, 2009 – 2012) 
Nr.crt. Varianta Producţia kg/ha

 
Clasificare 

1.  C1xB1 (fără combatere x 40 to gunoi de grajd/ha) 1291 A 

2.  C1xB2 (fără combatere x N90 P90 K90) 1390    B 

3.  C1xB3 (fără combatere x 20 to gunoi de grajd + N45P45 K45) 1415    B 

4.  C1xB4 (fără combatere x N118 P45 K45) 1440    B 

5.  C2xB1 (3 praşile mecanice x40 gunoi grajd/ha) 5350      C 

6.  C6xB2 (PRINCIPAL 90g+ CALLISTO 0,25l/ha x N90 P90 

K90) 

5800        D 

7.  C6xB1 (PRINCIPAL 90g+ CALLISTO 0,25l/ha x 40 to gunoi 

de grajd/ha) 

5830        DE 

8.  C3xB1 (MERLIN DUO 2//l/ha x 40 to gunoi grajd/ha) 5832        DE 

9.  C5xB1 (LUMAX: 3,5 l/ha x 40 to gunoi grajd/ha) 5915           EF 

10.  C2xB2 (3 praşile mecanice x N90 P90 K90) 5920           EF 

11.  C6xB3 (PRINCIPAL 90g+ CALLISTO 0,25l/ha x 20 to gunoi 

de grajd + N45P45 K45) 

5986              FG 

12.  C5xB2 (LUMAX: 3,5 l/ha x N90 P90 K90) 5990              FGH 

13.  C4xB1 (ADENGO 465 SC: 0,4 l/ha  x 40 to gunoi grajd/ha) 6004              FGH 

14.  C2xB3 (3 praşile mecanice x 20 to manure + N45P45 K45) 6010              FGH 

15.  C3xB2 (MERLIN DUO 2//l/ha x N90 P90 K90) 6030                GH 

16.  C2xB4 (3 praşile mecanice x N118 P45 K45) 6048                GH 

17.  C6xB4 (PRINCIPAL 90g+ CALLISTO 0,25l/ha x N118 P45 

K45) 

6096                   HI 

18.  C5xB3 (LUMAX: 3,5 l/ha x 20 to gunoi grajd + N45P45 K45) 6184                      IJ 

19.  C3xB3 (MERLIN DUO 2//l/ha x 20 to gunoi + N45P45 K45) 6190                      IJ 

20.  C5xB4 (LUMAX: 3,5 l/ha x N118 P45 K45) 6219                       J 

21.  C4xB2 (ADENGO 465 SC: 0,4 l/ha  x N90 P90 K90) 6230                       JK 

22.  C4xB4 (ADENGO 465 SC: 0,4 l/ha  x N118 P45 K45) 6324                         KL 

23.  C3xB4 (MERLIN DUO 2//l/ha x N118 P45 K45) 6340                            L 

24.  C4xB3 (ADENGO 465 SC: 0,4 l/ha  x 20 to gunoi grajd + 

N45P45 K45) 

6350                            L 

                                                                                  DS 5% = 94,65.... 114,97 kg/ha 
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 Cea mai bună rată a profitului realizează în schimb, varianta C3: MERLIN DUO: 

2l/ha preem, aceasta fiind influenţată de   preţul mai redus al erbicidului din această 

variantă. Chiar dacă la eficacitatea tehnologică, varinata C3 s-a situat sub V4, din punct de 

vedere economic, cele 2 variante au efecte comparabile, uşor în avantajul variantei C3.   

 Analizând indicatorii economici calculaţi pentru cei doi factori ce presupun inputuri 

tehnologice (metode de combatere a buruienilor şi fertilizanţi), se constată că singurele 

combinaţii care dau sporuri de producţie suficient de mari încât să acopere cheltuiala 

specifică, sunt variantele: 

 C3 x B4 : MERLIN DUO 2//l/ha x N118 P45 K45, care asigură un profit total de 350,43 

lei/ha şi o rată a profitului de 11,17%; 

 C4 x B4:  (ADENGO 465 SC: 0,4 l/ha  x N118 P45 K45), care asigură un profit total de 

273,63 lei/ha şi o rată a profitului de 8,54% şi, 

 C2 x B4 : (3 praşile mecanice x N118 P45 K45)care asigură un profit total de 197,15 

lei/ha şi o rată a profitului de 6,3%. 

 Fertilizarea fazială, în 3 reprize, cu fertilizanţi minerali diferiţi, completată de o 

fertilizare foliară pentru stimularea diferenţierii florale, este cea mai avantajoasă în 

condiţiile câmpului experimental de la Blaj. 

Tabelul 7. 

Eficacitatea economică a variantelor de combatere a buruienilor testate 

(Blaj, 2009-2012) 

Nr 

crt Varianta  

Producţia 

principală 

 (kg/ha) 

Valoarea 

producţiei 

principale 

(lei/ha) 

Valoarea 

sporului de 

producţie 

 (lei/ha) 

Cheltuieli 

de producţie 

 

(lei/ha) 

Costul de 

producţie 

 

 (lei/kg) 

Profitul 

total 

  

 (lei/ha) 

Rata 

profitului 

 

(%) 

Semnifi 

caţii la 

profit  

 

1.  C1- Martor  
1384 761,12 0 2350 1.69 

Mt./Ctr. 

-1589 

 

-67,61 

Mt./Ctr

. 
2.  C2 – 3 praşile 

mecanice 
5832 3207,6 2446,4 2650 0,454 557,6 21 *** 

3.  C3 - MERLIN DUO: 

2l/ha preem.          
6098 3353,9 2592,7 2657,32 0,436 696,58 26,21 *** 

4.  C4 - ADENGO 465 

SC: 0,4 l/ha   preem 
6227 3424,85 2663,65 2725,32 0,438 699,53 25,67 *** 

5.  C5 -LUMAX: 3,5 

l/ha postem. precoce 
6077 3342,35 2581,15 2758,14 0,454 584,21 21,18 *** 

6.  C6 -  PRINCIPAL: 

90g/ha postem.   + 

CALLISTO: 0,25l/ha 

postem 

5928 3260,4 2499,2 2947,55 0,497 312,85 9,6 *** 

                                                                                                                                   DL (LSD) (p 5%) =  260.11 lei/ha   

                                                                                                                                   DL (LSD) (p 1%)  = 358.23 lei/ha    

                                                                                                                                  DL (LSD) (p 0.1%)   = 494.22 lei/ha 
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6. RECOMANDĂRILE CARE POT FI FĂCUTE ÎN URMA INTERPRETĂRII 

DATELOR EXPERIMENTALE 

1. Amplasarea porumbului în rotaţii de 3 sau 4 ani, în zona Blaj, este benefică în 

menţinerea nivelului general al îmburuienării sub cote de alarmă, ţinând cont de 

potenţialul de îmburuienare al terenurilor cu specii concurente pentru porumb. 

2. Ca premergătoarele foarte bune pentru cultura de porumb în zona cercetată, sub 

aspectul diminuării nivelului de îmburuienare se recomandă grâul de toamnă şi sfecla 

pentru zahăr, cu condiţia aplicării unui sistem de combatere al buruienilor eficient, în 

cultura de sfeclă, 

3. Fertilizarea eficientă din punct de vedere tehnologic şi ecologic este cea mixtă, 

bazată pe cantităţi moderate de gunoi de grajd (20 to/ha) şi completată cu fertilizanţi 

minerali în momentele optime de aplicare (semănat, 6-8 frunze – asociată cu alte 

lucrări, pentru diminuarea cheltuielilor), 

4. Condiţia ca efectele benefice din punt de vedere ecologic ale gunoiului de grajd, să 

fie resimţite atât în cultură cât şi în profit, este ca acesta să fie produs în ferma 

individuală şi fermentat corespunzător, pentru a nu fi sursă de îmburuiuenare, exact 

cu speciile problemă pentru porumb şi pentru a nu creşte cheltuielile de producţie 

semnificativ, 

5. Combinarea fertilizanţilor minerali este extrem de importantă atât sub aspectul 

favorizării porumbului în creştere şi dezvoltare, cât şi sub aspectul eliminării riscului 

de utilizare a acestora predominant de către buruieni. Astfel se recomandă folosirea 

dozelor moderate de fosfor (până la P45K45)şi potasiu din îngrăşămintele complexe 

aplicate obligatoriu cât mai devreme, pentru a fi valorificate eficient şi completarea 

cu azotat de amoniu în doză medie 100-150 kg/ha pentru asigurarea unui start bun al 

culturii, iar pe vegetaţie, mai târziu (6-8 frunze ale porumbului), cu uree, chiar în 

doză minimă (50kg/ha). Fertilizarea foliară stimulează foarte eficient înspicarea şi 

mătăsirea porumbului. 

6. Pentru controlul buruienilor se recomandă erbicidele ADENGO 465 SC: 0,4 l/ha 

aplicat preemergent, cât mai aproape de răsărirea porumbului, MERLIN DUO 2/l/ha 
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aplicat după semănatul porumbului , la 5-8 zile, pentru a evita eventualele efecte 

fitotoxice la plantulele de porumb. Aceste erbicide acţionează foarte eficient asupra 

buruienilor anuale, atât mono, cât şi dicotiledonate şi, într-o oarecare măsură şi 

asupra perenelor, prin posibilitatea unei substanţe active din compoiţie de afi 

absorbită radicular. 

7. Erbicidul LUMAX: 3,5 l/ha aplicat postemergent precoce salvează cultura de 

aceleaşi buruieni, cu eficienţă maximă şi persistenţă foarte bună, prin reactivare, dar 

este mai costisitor în schema de cheltuieli la hectar, 

8. Erbicidele PRINCIPAL: 90g/ha postem.   + CALLISTO: 0,25l/ha postem, aplicate 

tank-mix pe vegetaţie, la 6-8 frunze ale porumbului sunt foaret eficiente în culturile 

îmburuienate masiv cu specii monocotiledonate perene şi dicotiledonate anuale. 

Eficienţa lor în controlul monocotiledonatelor anuale nu este la nivelul erbicidelor 

recomandate anterior. 
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