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Abstract 
 

The paper presents the results obtained at the National Agricultural Research and 
Development Institute from Fundulea and 5 research stations (Lovrin, Teleorman, Oradea, 
Şimnic, Livada), during 2006-2008, according to the new combined herbicides synthesized 
in the world (Merlin Duo, Akris, Adengo), in 2 times of application: preemergent and early 
postemergent, in annual weeds controlling from maize crop. The performed researches  
bring a great contribution in identification of the better variants, for establishing the „best 
technology” in annual weeds controlling, under different infestations by mono- and dicot 
weeds. Based on the achieved studies, were identified and recommended, the adequate 
solutions, regarding the ecological zonal conditions and weed  infestations. 
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INTRODUCERE 

 
În agricultura ţării noastre, porumbul reprezintă principala plantă de cultură, 

fiind cultivată pe aproximativ 3 milioane de hectare. 
În general, suprafeţele cultivate prezintă o infestare puternică (peste 80%) cu 

buruieni mono- şi dicotiledonate, anuale şi perene, extrem de diferenţiată, în 
funcţie de condiţiile pedoclimatice zonale. Cele mai reprezentative specii de 
buruieni sunt: mocotiledonatele (Setaria sp., Echinochloa crus-galli, Sorghum 
halepense din sămânţă şi rizomi, Elymus repens, Eriochloa villosa) şi dicoti-
ledonatele (Amaranthus retroflexus, Chenopodium album, Solanum nigrum, 
Xanthium strumarium, Polygonum sp., Sinapis arvensis, Raphanus raphanis-
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trum, Stellaria media, Thlaspi arvensis, Hibiscus trionum, Datura stramonium, 
Abutilon theophrasti, Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Sonchus arvensis).  

În domeniul combaterii buruienilor, principalul obiectiv a fost în permanenţă 
eliminarea pe toată perioada de vegetaţie a concurenţei buruienilor, prin redu-
cerea infestărilor sub nivelul pragului de dăunare, a consumului de apă şi de ele-
mente nutritive de către buruieni, contribuind în final la obţinerea de producţii 
mari şi de calitate, corespunzătoare nivelului potenţialului biologic al hibrizilor 
de porumb (Ş a r p e, 1987; B â r l e a  şi S e g ă r c e a n u, 1985). 

 De-a lungul anilor, pe plan mondial, în tehnologia de combatere a buruie-
nilor din culturile de porumb s-a înregistrat un progres semnificativ în strânsă 
corelaţie cu sintetizarea şi apariţia noilor tipuri de erbicide. Ulterior, odată cu 
intrarea ţării noastre în U.E. (2007), o mare parte  dintre aceste erbicide (atrazin, 
butilat, EPTC + antidot şi combinaţiile lor) au fost eliminate, păstrându-se pen-
tru piaţa românească produse noi (isoxaflutole, terbutilazină, mesotrione etc.), 
considerate mai prietenoase cu mediul şi fără remanenţă asupra culturilor 
postmergătoare. 

În prezent, în condiţiile ţării noastre, pentru infestările cu buruienile menţio-
nate, strategia de bază pentru combaterea buruienilor se bazează pe aplicarea a 
două tratamente:  primul - preemergent (imediat după semănat), pentru comba-
terea speciilor mono- şi unele dicotiledonate anuale şi al doilea - postemergent 
(în timpul vegetaţiei), pentru combaterea speciilor dicotiledonate anuale şi perene  
(Ş a r p e   şi  A p o s t o l, 1980; Ş a r p e   şi  colab., 1995;  P o p e s c u   şi 
colab., 1995, 2002).  

Totuşi, în anumite zone centrale, există niveluri moderate de infestare cu 
buruieni în care sunt predominante speciile mono- şi dicotiledonate anuale, ca 
urmare a utilizării unor rotaţii raţionale, precum şi datorită caracteristicilor con-
diţiilor pedoclimatice locale, fapt ce a impus utilizarea unor strategii  specifice 
zonale pentru combaterea buruienilor anuale.  

În ultimii ani, au fost efectuate numeroase cercetări privind aplicarea noilor 
tipuri de erbicide combinate (bazate pe 2-3 substanţe active), aplicate în două 
epoci: preemergent şi postemergent timpuriu  (porumb 2-4 frunze), cu efect de 
combatere a buruienilor anuale, în condiţiile respectării fazei optime de dezvol-
tare a buruienilor la momentul tratamentului. 

Obiectivul principal al lucrării îl constituie stabilirea variantelor optime de 
aplicare a noilor erbicide combinate, în două epoci (preemergent şi postemer-
gent timpuriu), cu selectivitate şi eficacitate maxime în combaterea speciilor de 
buruieni mono- şi dicotiledonate anuale din cultura porumbului. 

 
MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE 

 
Experienţele au fost organizate în perioada 2006-2007 la I.N.C.D.A.  Fundulea 

şi cinci staţiuni colaboratoare (Teleorman, Lovrin, Oradea, Şimnic şi Lovrin – 
2008) caracterizate prin mari diferenţieri, atât în ceea ce priveşte nivelul de in-
festare (60-90%), cât şi spectrul de buruieni şi dominanţa lor. 
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Experienţele au fost semănate în epoca optimă, fiind folosiţi hibrizii de 
porumb specifici zonei : Campion, P37 D25, Andreea, F 376, ZP 335, ZP 409, 
DK 4626, Lugan. 

Organizarea experinţelor a fost după metoda blocurilor randomizate, cu 
suprafaţa parcelei de 25 m2, 4 repetiţii, utilizându-se 250-400 l apă/hectar. 

În experienţele de porumb, s-a studiat gradul de selectivitate şi eficacitate în 
combaterea buruienilor, prin aplicarea noilor erbicide combinate: Merlin Duo 
(isoxaflutole 37,5 g/l + terbutilazină 375 g/l); Adengo (thiencarbazone 90 g/l + 
isoxaflutole 225 g/l + cyprosulfamide 150 g/l); Akris (dimethenamid 280 g/l + 
terbutilazină 250 g/l), comparativ cu erbicidele standard.   

Preemergent - Successor T (pethoxamid 300 g/l + terbutilazină 250 g/l), 
postemergent timpuriu – Basis (rimsulfuron 50% + tifensulfuron 25%). 

Erbicidele nou combinate menţionate în tabelul 1 au fost aplicate în două 
epoci: preemergent (imediat după semănat) – Merlin Duo (2-2,5 l/ha), Adengo 
(0,35-0,4 l/ha), Akris (2,5-4 l/ha) (dozele fiind stabilite în funcţie de tipul de 
sol) şi postemergent timpuriu ( porumb: 2-4 frunze; buruieni:  2-3 frunzuliţe) – 
Merlin Duo (2 l/ha) , Adengo (0,3-0,35 l/ha). 

După aplicarea tratamentelor cu erbicide s-au efectuat observaţii privind 
gradul de selectivitate (%) la 7, 14 şi 28 zile de la tratament şi gradul de 
combatere a buruienilor (%) la 14, 28 şi 56 zile de la tratament. 

În lucrare sunt prezentate rezultatele medii privind eficacitatea în combaterea 
buruienilor la 14, 28 şi 56 de zile de la tratament în 6 unităti de cercetare. 
 

Tabelul 1 
Variantele experimentale  

(Experimental variants) 
 

Tratamentul 
Conţinutul  în  

substanţă  activă 
Doza/ha 

Epoca de 
aplicare 

Firma 
producătoare 

Netratat - - - - 

Successor  T  
(std) 

    300 ml   petoxamid 
+  250 g/l  terbutilazin 

3,0   -   4,0  l preem. Stähler 

Merlin Duo 
    37,5 g/l  isoxaflutole  
+ 375 g/l  terbutilazină 

2,0   -    2,5  l 
               2,0  l

preem. 
post. timp. 

Bayer 

Adengo 
 90 g/l  thiencarbazone 
+ 225 g/l  isoxaflutole 
+ 150 g/l  cyprosulfamide 

0,35   -   0,4 l 
 

0,3    -    0,35 l

preem. 
 

post. timp. 
Bayer 

Akris 
   280 g/l  dimethamamid 
+ 250 g/l  terbutilazină 

 2,5    -   4,0 l preem. BASF 

Basis (std) + 
adjuvant 

 50%  rinsulfuron 
+  25% tifensulfuron 

20 g  +  0,1% post timp. Du   Pont 

 
REZULTATE  EXPERIMENTALE 

 
În cadrul experienţelor de porumb realizate în perioada 2006-2008, la 

I.N.C.D.A. Fundulea şi staţiunile de cercetare colaboratoare (Teleorman, Lovrin, 
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Oradea, Şimnic, Livada), în condiţiile unor infestări puternice cu buruieni 
mono- şi dicotiledonate 60-95% (figurile 1-3), predominante au fost speciile 
monocotiledonate (60-62%, excepţie, în 2007, Oradea cu 70% şi Şimnic cu 
80%) : Setaria sp., Echinochloa crus-galli, Sorghum halepense (din sămânţă şi 
rizomi), Elymus repens, Eriochloa villosa, urmând speciile dicotiledonate (38-
40%): Xanthium strumarium, Solanum nigrum, Amaranthus retroflexus, 
Hibiscus trionum, Chenopodium album, Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, 
Polygonums sp., Sinapis arvensis, Sonchus arvensis - pe solurile cernoziomice 
sau Cirsium arvense, Raphanus raphanistrum, Chenopodium album, Polygo-
num sp., Amaranthus retroflexus, Convolvulus arvensis, Xanthium strumarium  
– pe solurile brune. 

De asemenea, în perioada de cercetare menţionată, au fost înregistrate 
cantităţi optime de precipitaţii după tratamentul preemergent (15-115 mm în 20 
zile), cu excepţia anului 2007, când la  staţiunile din sudul ţării (I.N.C.D.A. 
Fundulea şi S.C.D.A. Teleorman), cu condiţii extrem de secetoase, cantităţile de 
precipitaţii după tratament au fost  extrem de mici, 2,2-3,2 mm (tabelul 2). 

 
Tabelul 2 

Date tehnice  
(Technical data) 

 
                    Staţiuni 

 
Specificare 

Fundulea Lovrin Teleorman Oradea Şimnic Livada 

   Tip sol Cernoziom Brun 

    Humus, % 3,2 3,7 3,4 2,3 2,0 1,8 

2006 Olt Andreea F 376 ZP 335 F 376 - 

2007 Campion -  "  - -  "  - ZP 409 -  "  - -  Hibrid cultivat 

2008 P37D25 -  "  - -  "  - DK 4626 -  "  - Lugan 

2006 27,04 10,05 25,04 9,05 1005 - 

2007 18,04 17,04 20,04 17,04 2504 - Data semănatului 

2008 19,04 8,04 24,04 12,04 - 13,5 

2006 37,2 35,8 25,2 48,8 54,5 - 
3,2 44,1 2,2 40,4 24,0 - 

2007 12,5 89,1 38,1 45,0 115,0 - 

Precipitaţii în 20 
de zile de la  
tratament,  mm 
 - preemergent 
 - postemergent  
timpuriu (2007) 2008 30,2 23,5 19,7 15,0 - 48,2 

   Amplasarea experienţelor – Blocuri randomizate. 
   Suprafaţa parcelei : 25 m2;    Soluţie/ha: 250-400 l 
   Observaţii:  
                       Selectivitate (%)  la   7, 14, 28 zile de la tratament 
                       Eficacitate    (%) la 14, 28, 56 zile de la tratament 

 
În condiţiile de infestare menţionate şi de umiditate optimă după tratament, 

la aplicarea noilor erbicide combinate, s-au obţinut rezultate bune privind 
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efectul de combatere a buruienilor anuale, în funcţie de infestare, dominanţa 
buruienilor şi precipitaţiile căzute înainte şi după tratament (figurile 1-3). 

În figura 1 sunt prezentate rezultatele medii obţinute în 6 staţiuni, pe perioa-
da  2006-2008, evidenţiindu-se faptul că, la aplicarea preemergentă a erbicidelor 
combinate (Merlin Duo, Adengo şi Akris), pe solurile cernoziomice, s-a realizat 
o eficacitate inferioară (79-82%) celei înregistrate pe solurile brune (86-90%), 
aceasta datorându-se atât dominanţei speciilor de buruieni dicotiledonate anuale 
„rezistente” (Xanthium strumarium, Solanum nigrum, Sinapis arvensis) şi pe-
rene (Cirsium arvense, Convolvulus arvensis), specii necombătute la toate 
tratamentele cu erbicide aplicate preemergent, cât şi secetei prelungite înre-
gistrate după aplicarea erbicidelor, în staţiunile din sudul ţării (2,2-3,2 mm în   
20 zile de la tratament).  

În combaterea buruienilor anuale, cele mai bune rezultate (în 14-28 zile de la 
tratament) sunt obţinute la aplicarea erbicidului Adengo, cu un efect de comba-
tere de 82-90%, superior efectului de combatere realizat de erbicidele: Akris 
(79-87%) şi Merlin Duo (79-86%). 
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Fig. 1  Eficacitatea (%) noilor erbicide combinate aplicate preemergent în combaterea 
buruienilor anuale din cultura porumbului în perioada 2006-2008, la 6 staţiuni 

[Efficacy (%) of the new combined herbicides preemergently applied, în annual 
weeds controlling from maize crop, during 2006-2008, at 6 stations] 

 

 
La aplicarea postemergent timpuriu (porumb: 2-4 frunze şi buruieni mici) a 

noilor combinaţii de erbicide: Merlin Duo (2l/ha), Adengo (0,3-0,35) l/ha 
(figura 2), se constată (pe ambele tipuri de sol)  oeficacitate mare în combaterea 
buruienilor anuale, şi anume: 80-91% pe solurile cerno-ziomice; 88-98%, pe 
solurile brune, superioară eficacităţii realizate la aplicarea erbicidelor preemer-
gent (sol cernoziom < 80%; sol brun < 90%).  

Efectul superior al noilor erbicide combinate aplicate timpuriu în vegetaţie, 
în combaterea buruienilor anuale, se datorează spectrului lărgit de combatere a 
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buruienilor anuale,  fiind distruse inclusiv buruieni dicotiledonate anuale „rezis-
tente” (Xanthium strumarium, Solanum nigrum, Sinapis arvensis, Raphanus 
raphanistrum), precum şi cantităţiilor mari de precipitaţii căzute în 20 zile după 
tratament (12,5, 115,0 mm). Comparativ cu erbicidul standard (Basis), efectul 
de combatere al erbicidelor nou combinate (Adengo, Merlin Duo) a fost superior.  

În general, eficacitatea erbicidelor combinate aplicate  la această epocă a fost 
în funcţie de respectarea fazei optime a buruienilor la taratament, de dominanţa 
celor două grupe de buruieni şi de cantităţile de precipitaţii căzute după tratament.  

Dintre erbicide, eficacitatea cea mai bună s-a înregistrat la aplicarea „post-
emergent timpuriu” a erbicidului Adengo, (0,30-0,35 l/ha) cu 86-98% (în func-
ţie de doza aplicată), urmată de erbicidul Merlin Duo, (2 l/ha) cu  80-96%. 

Speciile  necombătute au fost cele perene (mono- şi dicotiledonate), specia 
dicotiledonată anuală Hibiscus trionum, precum şi toate speciile de buruieni 
anuale aflate în fază avansată la tratament (peste faza optimă de maximum 4 
frunze). 
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Fig. 2  Eficacitatea (%) noilor erbicide aplicate postemergent timpuriu 
în combaterea buruienilor anuale din cultura porumbului (2007, 5 staţiuni) 

[Efficacy (%) of the new combined herbicides, early postemergently applied, in annual weed 
controlling from maize crop, in  2007, at 5 stations] 

 

În figua 3 sunt prezentate rezultatele comparative privind eficacitatea medie 
obţinută în 2007, în 5 staţiuni, la aplicarea erbicidelor combinate Merlin Duo şi 
Adengo, în cele două  epoci de aplicare: preemergent: Merlin Duo (2-2,5 l/ha); 
Adengo (0,35-0,4 l/ha) şi postemergent timpuriu Merlin Duo (2 l/ha), Adengo (0,3-
0,35 l/ha). Din datele obţinute constatăm că cel mai bun efect de combatere a 
buruienilor anuale s-a înregistrat la aplicarea erbicidelor „postemergent timpuriu”, cu 
o eficacitate în combaterea buruienilor de 85-89%, faţă de erbicidele aplicate pre-
emergent, cu grad combatere de numai 80-82%.  
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Superioritatea efectului de combatere a buruienilor prin aplicarea erbicidelor 
postemergent timpuriu se datorează atât spectrului lărgit de combatere a buruie-
nilor anuale, prin includerea şi a speciilor dicotiledonate anuale „rezistente” 
(Xanthium strumarium, Solanum nigrum, Sinapis arvensis, Raphanus rapha-
nistrum) - necombătute în preemergenţă, cât şi cantităţilor mari de precipitaţii 
(12,5-115,0 mm) căzute după tratament, care au determinat un efect de com-
batere, rapid şi accentuat.  

De asemenea, o contribuţie importantă a avut-o şi faptul că pe solurile cerno-
ziomice a existat un nivel ridicat de infestare, cu un spectru bogat de buruieni 
(dominante fiind speciile dicotiledonate rezistente (Xanthium strumarium, 
Solanum nigrum), asociat cu seceta excesivă  din sudul ţării, în anul 2007 (2,2-
3,2 mm – în 20 zile după tratament), ceea ce a avut un puternic impact negativ 
asupra eficacităţii tuturor erbicidelor aplicate preemergent. 
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Fig. 3  Eficacitatea erbicidelor Merlin Duo şi Adengo, în două epoci de aplicare, în  combaterea 
buruienilor anuale din cultura porumbului în 2007, la 5 staţiuni 

(Efficacy of the herbicides Merlin Duo and Adengo on two times application, in annual weeds 
controlling from maize crop in 2007, at 5 stations) 

 
 

Aplicarea tratamentelor preemergente cu noile  erbicide combinate: Merlin 
Duo (2-2,5 l/ha), Adengo  (0,35-0,4 l/ha), Akris  (2,5-4 l/ha) (dozele se stabilesc  
în funcţie de tipul de sol) au realizat (în 14-28 zile de la tratament) un efect 
satisfăcător în combaterea buruienilor anuale, de 79-82%, pe solurile cernozio-
mice şi un efect superior, de 86-90%, pe solurile brune, datorită infestărilor 
predominante cu dicotiledonate sensibile (Amaranthus retroflexus, Chenopo-
dium album, Polygonum sp.) şi precipitaţiilor optime căzute în 20 zile de la 
tratament (15-54,5 mm).  

Pe solurile cernoziomice, efectul scăzut a fost determinat de necombaterea 
speciilor dicotiledonatele „rezistente” (Xanthium strumarium, Solanumnigrum, 
Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Sinapis arvensis, predominante pe 



Alexandrina Popescu şi colaboratorii 

 

144 

aceste tipuri de sol)  şi de cantităţile reduse de precipitaţii după tratament (ex-
cepţie Lovrin cu 44,1 mm),  astfel că seceta accentuată din sudul ţării a avut un 
impact negativ asupra eficacităţii erbicidelor aplicate imediat după semănat.  

Comparativ cu tratamentul standard (Successor T), erbicidele nou combi-
nate, aplicate preemergent, Akris (79-87%) şi Merlin Duo (79-86%), au fost,  pe 
ambele tipuri de sol, la nivelul eficacităţii erbicidului standard (78-86%) şi peste 
valoarea acestuia, în varianta tratată cu erbicidul Adengo (82-90%). 

În variantele cu tratamente aplicate postemergent timpuriu (porumb: 2-4 
frunze) cu cele două  erbicide combinate: Merlin Duo (2 l/ha) şi Adengo (0,30-
0,35 l/ha),  eficacitatea în combaterea buruienilor anuale a fost condiţionată în 
primul rând de respectarea fazei optime a buruienilor la momentul tratamentului 
(2-3 frunzuliţe, iar monocotiledonatele înainte de înfrăţire), de doza aplicată, de 
dominanţa buruienilor monocotiledonate sau dicotiledonate, precum şi de 
condiţiile climatice înainte şi după tratament. 

 În tratamentele aplicate postememergent timpuriu (pe ambele soluri), cel 
mai bun efect, de 90-98%, s-a înregistrat la aplicarea erbicidul Adengo (0,35 
l/ha),  fiind superior cu 80-90% eficacităţii tratamentului cu erbicidul standard – 
Basis, urmat de erbicidul Merlin Duo (2 l/ha)  cu 85-96% (numai la infestări cu 
specii monocotiledonate sub 35%) şi inferior eficacităţii standardului, în cazul 
predominanţei speciilor monocotiledonate anuale. 

Speciile de buruieni necombătute, pentru ambele epoci de aplicare, au fost 
speciile perene (monocotiledonate şi dicotiledonate). Astfel, la tratamentele 
preemergente, pe solurile cernoziomice nu au fost combătute speciile dicotile-
donate „rezistente” (Xanthium strumarium, Solanum nigrum, Cirsium arvense, 
Convolvulus arvensis, Sinapis arvensis), iar la tratamentele aplicate postemer-
gent timpuriu buruienile rezistente au fost: specia de dicotiledonate anuale 
Hibiscus trionum şi toate buruienile anuale aflate într-o fază avansată de vege-
taţie la momentul tratamentului. 

La aplicarea preemergentă şi postemergentă a noilor erbicide combinate, în 
experienţele de porumb organizate în reţeaua de cercetare a I.N.C.D.A.  Fundulea, 
nu s-au înregistrat simptome fitotoxice la hibrizii de porumb cultivaţi, în condi-
iile respectării fazelor optime de aplicare, în special pentru tratamentele aplicate 
în vegetaţie – postememergent timpuriu (porumb: 2-4 frunze).  

Precipitaţiile căzute înainte şi după tratament, doza optimă avizată, domi-
nanţa buruienilor, precum şi respectarea fazei optime a buruienilor la momentul 
tratamentului postemergent timpuriu sunt principali factorii determinanţi pentru 
obţinerea unei eficacităţi foarte bune (peste 85%) în combaterea  buruienilor anuale. 

 
CONCLUZII 

 
 Noile erbicide combinate (Adengo, Akris, Merlin Duo), aplicate preemer-

gent şi postemergent timpuriu, au prezentat o selectivitate foarte bună pentru 
hibrizii de porumb cultivaţi (Campion, P37D25, F376, Andreea, ZP 375, ZP 
409, DK 4626 Lugan). 
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 Erbicidele nou combinate: Adengo (0,35-0,4 l/ha), Akris (2,5-4 l/ha), Merlin 
Duo (2-2,5 l/ha), aplicate  preemergent, au realizat un efect satisfăcător (79-
82%) pe solurile cernoziomice şi foarte bun (86-90%) pe solurile brune, în 
combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi a unor dicotiledonate 
(excepţie: Xanthium strumarium, Sinapis arvensis, Raphanus raphanistrum  – 
pe solurile  cernoziomice). 
 La aplicarea  postemergent timpuriu la fază optimă (porumb: 2-4 frunze, 

buruieni mono- şi dicotiledonate: 2-3 frunzuliţe) a erbicidelor noi, Adengo (0,3-
0,35 l/ha), Merlin Duo (2 l/ha), s-a înregistrat cel mai bun efect în combaterea 
buruienilor anuale: 88-98% (pe solurile brune) şi 80-91% (pe solurile cerno-
ziomice), datorită spectrului lărgit în combaterea buruienilor anuale, fiind 
distruse şi speciile  dicotiledonate rezistente Xanthium strumarium, Raphanus 
raphanistrum, Sinapis arvensis.  
 Rezultatele obţinute în combaterea buruienilor (la ambele epoci de apli-

care) au fost la acelaşi nivel sau superioare eficacităţii tratamentelor standard 
(preemergent – Successor T ; postemergent timpuriu – Basis + adjuvant). 
 Speciile de buruieni rezistente în ambele epoci de aplicare a erbicidelor 

sunt: la aplicarea preemergentă speciile perene, mono- şi dicotiledonate, dar şi 
speciile dicotiledonate anuale rezistente: Xanthium strumarium, Solanum 
nigrum, Sinapis arvensis, Raphanus raphanistrum (pe solurile cernoziomice) iar 
la aplicarea postemergent timpurie - specia Hibiscus trionum precum şi toate 
buruienile aflate în fază avansată de vagetaţie la momentul  tratamentului. 
 Eficacitatea aplicării erbicidelor este în funcţie de nivelul de infestare, 

dominanţa buruienilor, doza aplicată, condiţiile climatice, precum şi respectarea 
fazei optime a buruienilor (la aplicarea postemergent timpuriu). 
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