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Abstract 

 
Researches were performed at ARDS Livada, in the north-western area of Romania, on 

white luvisols, with a content of humus about 1,8%, a content of clay about 22% and a pH 
value of 5,6. The multiannual average of the rainfall is 750 mm and the multiannual average 
of the temperature is 9,3oC. The assessment of the level of Sonchus arvensis growing and 
spreading was made on a squared meter, in 88 samples along the diagonal of the experi-
mental plot. The assessment of both Sonchus arvensis control level and other perennial 
weeds one - Elymus repens, Cirsium arvense and Convolvulus arvensis was made in a 
stationary field experiment, where, the interaction of the herbicide treatment and crop 
rotation effects over various crops were tested. The applied herbicide treatments over crops 
significantly influence the level of perennial weed growing and spreading. The treatments 
with Pivot + Pantera reduce the weed level of Elymus repens, Cirsium arvense, Convolvulus 
arvensis and Sonchus arvensis, but in a lower level that treatment with Roundup (6 l/ha), 
applied on wheat stubble field. The cost of the treatments with Roundup on stubble field is 
with 29% higher than the treatment with Pantera and is with 21% lower than the treatment 
with Pantera + Pivot mixture. 

As regards the effect of the Roundup herbicide over all perennial weed species 
compared with the effect over the  Elymus repens weed in the case of using Pantera 
herbicide as well as the partial effect of Pivot herbicide one can ascertain that the most 
efficient herbicide treatment is that with Roundup.  
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INTRODUCERE 

  
Sonchus arvensis L. (susai) face parte din familia Asteraceae (Compositae). 

Este o specie geofită, perenă cu drajoni. Din punct de vedere ecologic este o 
specie mezofilă-mezohidrofilă, eutrofă, slab acidofilă neutrofilă, N 3-4. 

Numeroşi cercetători din domeniul herbologiei (Nicolae Şarpe, Ioan Vlăduţu, 
Lucian Ghinea, Atanasie Ciorlăuş, Mihai Bercea, Constantin Nagy, Teofil Fritea 
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etc.) au prezentat în lucrările lor pagubele produse de buruieni, în general, iar în 
unele lucrări s-au particularizat pagubele produse de anumite specii de buruieni 
la culturile de câmp. În lucrările de specialitate se găsesc foarte puţine date pri-
vind pagubele produse de specia  Sonchus arvensis,  precum şi modul de com-
batere a acestei buruieni.  

În această lucrare prezentăm influenţa acestei speciei Sonchus arvensis asu-
pra unor parametri biologici şi cantitativi ai plantelor de floarea-soarelui, influ-
enţa tratamentelor cu erbicide din cadrul unei rotaţii de trei ani asupra speciilor 
perene, precum şi posibilitatea de combatere a acestora inclusiv a speciei Son-
chus arvensis.  
 

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE 
 

Cercetările s-au efectuat la S.C.D.A. Livada pe un  luvisol albic cu pH = 5,6, 
un conţinut de 1,8% humus şi 22% argilă. În zona Livada media  multianuală a 
sumei precipitaţiilor este de 750 mm şi a temperaturii aerului, de 9,3°C. 

Rezultatele prezentate au fost obţinute în experienţele de testare a erbicidelor 
pentru floarea-soarelui. Gradul de îmburuienare cu Sonchus arvensis s-a deter-
minat gravimetric în 88 puncte, fiecare punct  având suprafaţa de un metru pătrat.  

În aceleaşi puncte s-a recoltat plantele de floarea-soarelui, determinându-se 
greutatea totală a plantelor, greutatea/plantă şi diametrul tulpinii şi al calatidiului  
de floarea-soarelui.  

Combaterea buruienilor anuale din cultura de floarea-soarelui s-a făcut cu 
Treflan 48 EC + Afalon  50sc (2 + 2 l/ha).  

Tratamentul cu aceste erbicide nu a fost eficient asupra speciei Sonchus 
arvensis L. Recomandările privind combaterea speciilor perene, inclusiv a spe-
ciei Sonchus arvensis L. rezultă din prelucrarea datelor obţinute într-o experien-
ţă staţionară de lungă durată privind rotaţia culturilor (figura l) şi a tratamentelor 
cu erbicide, executată în cadrul Laboratorului de herbologie de la S.C.D.A. Livada. 
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Fig. 1 – Schema experienţei 
(Experiment schedule) 
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REZULTATE ŞI DISCUŢII 
 

Specia Sonchus arvensis L. a concurat  puternic plantele de floarea-soarelui. 
Aceată concurenţă s-a materializat prin diminuarea unor parametri cantitativi ai 
plantelor de floarea-soarelui. 

Greutatea totală a plantelor de Sonchus arvensis L. a influenţat foarte semni-
ficativ în sens negativ greutatea totală a plantelor de floarea-soarelui, diametrul 
tulpinii plantelor de floarea-soarelui şi diametrul calatidiului (figurile 2-5). 

 

 
 

Fig. 2 – Interacţiunea dintre greutatea plantelor de SONAR (Sonchus arvensis L.) pe m2 şi 
greutatea plantelor de HELAN (Helianthus annuus) pe m2  

(The interaction between the weight of both  SONAR (Sonchus arvensis L.) and HELAN 
(Helianthus annuus)  plants over squared meter) 

 

 

 
Fig. 3 – Interacţiunea dintre greutatea plantelor de SONAR (Sonchus arvensis L.) pe m2 şi 

greutatea medie a unei plante de HELAN (Helianthus annuus) 
(The interaction between the weight of the SONAR (Sonchus arvensis L.) plant over squared 
meter and the average weight of the HELAN (Helianthus annuus) plant over squared meter) 
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Fig. 4 – Interacţiunea dintre greutatea plantelor de SONAR (Sonchus arvensis L.) pe m2 şi 
diametrul mediu al unei tulpini de HELAN (Helianthus annuus) 

(The interaction between the weight of the SONAR (Sonchus arvensis L.) plants over squared 
meter and the average diameter of a HELAN (Helianthus annuus) stalk) 

 

 
 

Fig. 5 – Interacţiunea dintre greutatea plantelor de SONAR (Sonchus arvensis L.) pe m2 şi 
diametrul mediu al calatidiului de HELAN (Helianthus annuus) 

(The interaction between the weight of the SONAR (Sonchus arvensis L.) plants over squared 
meter and the average diameter of a HELAN (Helianthus annuus) head) 

 
Rezultatele obţinute în experienţa de lungă durată privind rotaţia culturilor şi 

a erbicidelor ne permit să stabilim influenţa tratamentelor cu erbicide asupra 
gradului de îmburuienare cu specii perene (Elymus repens, Cirsium arvense, 
Sonchus arvensis, Convolvulus arvensis).  

Tratamentele cu erbicide la porumb influenţează foarte puţin gradul de îm-
buruienare cu specii perene (tabelul 1). 
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Tabelul 1  
Influenţa tratamentelor efectuate la porumb asupra gradului de îmburuienare cu specii perene 

(Influence of treatments performed in maize on degree of infestation with perennial species) 
 

Erbicide aplicate 
Doza 

l, kg/ha 
Gradul de îmburuienare cu specii perene (pl./m2) 

Total ELYRE CIRAR CONAR SOMAR 
Gardoprim Gold 
(tratament pe  rând) 

1,33 26 11 9 2 4 

Stamp +  Callisto 4,0 + 0,33 23 9 9 0 5 
Merlin Duo  2,5 25 11 9 1 4 
Gardoprim Gold 4,0 39 13 10 0 16 
Elymus repens = ELYRE; Cirsium arvense = CIRAR; 
Sonchus arvensis = CONAR; Convolvulus arvensis = SONAR . 
 
Specia Elymus repens este combătută de erbicidul Pantera 40 EC aplicat la 

cultura de lupin (tabelul 2). 
 

Tabelul 2 
Influenţa tratamentelor efectuate la lupin asupra gradului de îmburuienare cu specii perene 

(Influence of treatments performed in lupin on degree of infestation with perennial species) 
 

Erbicide aplicate Doza 
l, kg/ha 

Gradul de îmburuienare cu specii perene (pl./m2) 
Total ELYRE CIRAR CONAR SONAR 

Treflon 48EC + 
Linurex 50SC 2,0 + 2,0 27 10 10 1 6 

Treflon 48EC+  
Pivot 100LC 2,0 + 0,5 36 16 12 1 7 

Treflon 48EC + 
Pivot + Pantera 
40EC 

2,0 + 0,5 + 
2,0 31 10 8 1 12 

Stomp 330 + 
Pivot 100LC 4,0 + 0,5 26 12 8 1 5 

Limrex 50SC 4,0 27 9 9 0 9 
Limurex 50SC+ 
Pantera 40 EC 4,0 + 2,0 29 4 10 1 14 

 
Tratamentul cu Roundup (6 l/ha) pe miriştea de grâu (grâul este planta premer-

gătoare pentru porumb) reduce puternic gradul de infestare a porumbului cu toa-
te speciile perene (tabelul 3).  

 
Tabelul 3 

Influenţa tratamentelor efectuate pe miriştea de grâu cu Roundup 
asupra gradului de îmburuienare cu specii perene 

(Influence of Roundup treatments performed on wheat stubble on degree 
of infestation with perennial species) 

 

Erbicide aplicate 
Doza 

l, kg/ha 
Gradul de îmburuienare cu specii perene (pl/m2) 

Total ELYRE CIRAR CONAR SONAR 
Netratat - 28 11 5 1 11 
Roundup 6,0 2 2 0 0 0 
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Costul tratamentului cu Roundup pe mirişte este mai mare în comparaţie cu 
Pantera şi mai mic în cazul tratamentului cu Pantera + Pivot, dar efectul erbici-
dului Roundup este net superioar acestor tratamente (tabelul 4). 

 
Tabelul 4 

Cheltuielile cu erbicidele care au efect asupra speciilor perene: Elymus repens, Cirsium 
arvense, Sonchus arvensis, Convolvulus arvensis 

(The expenses of herbicide treatments with effect over the perennial species: Elymus repens, 
Cirsium arvense, Sonchus arvensis, Convolvulus arvensis) 

 

Erbicidul Doza 
l, kg/ha 

Costul cu erbicidul
Speciile combătute 

RON/ha % 
Pantera  2,0 131,1 71 Elymus repens 

Pantera + Pivot  
2,0+0,5 

 
222,3 

 
121 

Elymus repens, Cirsium arvense, 
Sonchus arvensis, Convolvulus 
arvensis din sămânţă 

Roundup 6,0 184,0 100 
Elymus repens, Cirsium arvense, 
Sonchus arvensis, Convolvulus 
arvensis 

 
CONCLUZII 

 
 Gradul de îmburuienare cu Sonchus avensis influenţează creşterea şi dez-

voltarea plantelor de floarea-soarelui. 
 Creşterea cantităţii de masă vegetativă a speciei Sonchus avensis determi-

nă reducerea cantităţii totale de floarea-soarelui, reducerea diametrului tulpinii 
plantelor şi calatidiului de floarea-soarelui. 

 Tratamentul cu Pantera sau Pantera + Pivot reduce gradul de îmburuiena-
re cu Elymus repens sau cu Elymus repens şi unele dicotiledonate perene, dar în 
procent insuficient pentru culturile postemergente. 

 Tratamentul cu Roundup pe miriştea de grâu reduce gradul de îmburuie-
nare cu specii perene până  la eradicare. 

 Costul tratamentului cu Roundup pe mirişte este mai mare decât în vari-
anta tratată cu Pantera, dar mai mic decât în varianta tratată cu Pantera + Pivot. 

 Eficacitatea tratamentului cu Roundup este superioară şi totală comparativ 
cu  variantele tratate cu Pantera sau Pantera + Pivot.  
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