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Abstract 

 
In our region,  Tripleurospermum inodorum L/Sch. Bip. mayweed, has a special own 

good and proper environmental conditions, both for luvosoil and winter wheat crop. From 
biological point of view, the weed is prevalent and invasive. The IWMMATIN - integrated 
weed management for MATIN is now considered for very good control results. Thus, the 
necessity of  IWM promotion demands some of specific experiments. For this reason it has 
been initiated a long term competition complex researches. 

Into a first study it was demonstrated the development of competition between two 
plants by different sowing time: three moments in autumn time and three moments in 
spring times. The most important moment was only for growing up of weeds in the same 
time with wheat plants: the coverage weed degrees have been developed for 70% at the end 
of vegetation. After wheat flowering period, the weed exceeds the crop 20-25 cm by plants 
size. 

From the competition the wheat plants show and demonstrate a lot of negative aspects: 
i) low level of total biomass accumulation; 2) low levels of grains biomass from filling period 
and destroyed dry weight of grains accumulation: 3) water grains content was lower than 
normal with much long time persistence; 4) the final grain characteristics were lower too: 
TKW  thousand kernels weight (r = - 0.714***); TW  test weight ( r = - 0.964***). 

In the same time, the mayweed have a big and large development when winter wheat 
crop is rare or with special areas without plants. 

Finally, with the specific IWMMATIN we can control and avoid all these competitive 
negative aspects. 

 
Key words: wheat, weed control, Tripleurospermum inodorum. 

 
INTRODUCERE 

 
Din multitudinea de specii care apar în fiecare an în cultura grâului de toam-

nǎ, muşeţelul nemirositor (Tripleurospermum inodorum L/Sch-Bip) reprezintǎ 
buruiana dominantǎ. În comparaţie cu alte areale de culturǎ planta gǎseşte în 
ecomediul luvosolului din sudul ţǎrii cele mai bune condiţii (C h i r i l ǎ  şi         
P i n t i l i e, 1986). Succesul dezvoltării  în această zonă constǎ atât într-o 
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adaptabilitate deosebitǎ la vegetaţia grâului, acceptǎrii solului preponderent 
argilos-umed, cât şi puterii de diseminare, buruiana intrând în categoria celor 
invazive. Aplicarea complexului de mǎsuri cunoscut sub numele de manage-
ment integrat al acestei buruieni se va stabili şi aplica cu prioritate. Aşa dupǎ 
cum se cunoaşte, aplicarea acestui management integrat al buruienii (MIB) 
prevede justificarea luǎrii în considerare a mǎsurilor de control-combatere       
(W i l s o n  şi  W r i g h, 1990). Nu de puţine ori s-a afirmat şi încǎ se mai 
apreciazǎ cǎ planificarea unui MIB pentru cultura grâului ar fi mai simplu (chiar 
uşor) de realizat, iar în unii ani nici nu ar mai fi necesarǎ combaterea buruie-
nilor, în special în culturile foarte bine realizate din punct de vedere agrotehnic: 
densitate adecvatǎ, tipul de creştere şi competiţia ridicatǎ al soiului, hrana şi apa 
asigurate în optimum etc. Impresia aceasta este cu totul falsǎ, iar ignorarea 
aplicǎrii unui MIB corespunzǎtor în cazul muşeţelului nemirositor, ca şi a altor 
specii (N o r r i s, 1992), devine periculoasǎ. Buruiana poate induce în eroare o 
inventariere a îmburuienǎrii înainte de erbicidare, astfel cǎ în preajma înflori-
tului grâului apare o mare de flori cu petalele albe, moment în care nu numai cǎ 
nu se mai poate interveni în combaterea efectivǎ, dar la maturitatea grâului 
recoltarea mecanizatǎ devine imposibilǎ. Din cercetǎrile efectuate în ultima 
perioadǎ, s-a considerat o necesitate investigarea competiţiei dintre grâul de 
toamnǎ cu aceastǎ buruianǎ periculoasǎ (B h o w m i k, 1993;  M o r t e n s e n 
şi colab., 2000). Este vorba despre studiul biologiei specifice buruienii şi 
impactul asupra plantelor de culturǎ, în cazul de faţǎ grâul de toamnǎ. Astfel de 
investigaţii au importanţǎ practicǎ, atât prin observarea impactului infestǎrii 
specifice cu aspectele negative respective, cât şi în stabilirea celei mai potrivite 
strategii în cadrul managementului (N e d e l c u, 1986;  I o n e s c u, 1996; 
1998; 1999). 

Buruiana este o dicotiledonatǎ anualǎ-bienalǎ deoarece trece peste iarnǎ şi se 
intâlneşte în toate culturile agricole din zona temperatǎ (T o t h şi colab., 1995), 
având o similitudine a vegetaţiei apropiatǎ de cea a grâului de toamnǎ. Rǎspân-
direa în solele cu grâu se produce uşor (C i u b e r k i s, 1995) datoritǎ 
capacitǎţii ridicate în a forma achenele specifice şi rǎspândirii lor prin vânt, apǎ, 
animale, combine, precum şi persistenţei în sol cca 10 ani. Muşeţelul nemiro-
sitor  înfloreşte în mai- iunie şi manifestǎ rezistenţǎ la anumite erbicide. Bio-
logia muşeţelului aratǎ ca fiind o terofitǎ, care formeazǎ toamna o rozetǎ speci-
ficǎ, formă sub care trece peste perioada rece a iernii. Germinarea achenei are 
loc însǎ atât în toamnǎ, cât şi în primavarǎ (T h o m a s  şi colab., 1994;             
K a z i n c z i  şi  H u n y a d i, 1995;  A n d e r s o n  şi  M i l b e r g, 1996;       
H a r t m a n n şi colab., 1996), având cotiledoanele eliptice, fǎrǎ perişori 
(glabre) şi cu primele frunzuliţe penat-sectate. Florile sunt grupate în antodii cu 
pedunculul evident, pe un receptacul plin de maduvǎ. Florile tubuloase sunt 
galbene, iar florile ligulate sunt albe, cu diferite forme şi lungimi. Fructul – o 
achenǎ de circa 2 mm lungime are pe latura internǎ 3 dunguliţe ascuţite = pleure 
(de unde vine numele genului) şi are culoarea brunǎ-negricioasǎ. Habitatul pre-
ferat cuprinde aşadar solurile umede, de la lutoase la argiloase inclusiv crovurile 
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şi o climǎ moderatǎ ale cǎrei temperaturi sǎ fie cât mai apropiate de cele cerute 
de grâu, fiind în acelaşi timp o specie destul de sensibilǎ la seceta din perioada 
creşterii intense (luna mai). 
 

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE 
 

Într-un studiu multianual s-a efectuat o serie de cercetǎri care au vizat 
îmburuienarea naturalǎ cu T. inodorum în cultura grâului de toamnǎ şi stabilirea 
influenţei acestei infestǎri asupra mai multor caracteristici ale grâului: aflarea 
momentului rǎsǎririi buruienii şi acoperirii culturii de grâu când are loc produ-
cerea de pagube evidente, acumularea biomasei în plantele de grâu (cu şi fǎrǎ 
competiţie cu buruienile), ritmul acumulǎrii substanţelor de rezervǎ în boabele 
de grâu fǎrǎ, ritmul evoluţiei conţinutului de apǎ din boabele de grâu, afectarea 
masei a o mie de boabe şi a masei hectolitrice în funcţie de gradul de îmburuie-
nare, corelarea densitǎţii lanului de grâu cu gradul de îmburuienare, evoluţia 
taliei celor două plante: muşeţelul şi grâul de toamnǎ aflate în competiţie.  

O primǎ cercetare a cuprins şapte variante cu epoci de semǎnat a buruienii în 
grâul de toamnǎ cultivat dupǎ o tehnologie normalǎ. Suprafaţa variantelor a fost 
de câte 25 m2, în patru repetiţii. Variantele experimentale au fost următoarele: 
martorul menţinut curat de orice fel de buruianǎ, fiind tratat cu erbicide şi câte 
trei epoci semǎnate manual (infestarea s-a produs prin împrăştiere), atât în 
toamnǎ odatǎ cu semănatul grâului – la 1, 15 şi 30 octombrie  - pentru perioada 
de toamnǎ şi la 1, 10 şi 20 aprilie, în primǎvara urmǎtoare. Scopul experimen-
tului a fost de a stabili gradului de îmburuienare în funcţie de momentul 
germinǎrii buruienii şi care dintre infestǎri a avut impactul cel mai mare asupra 
plantelor de grâu. Între talia grâului şi cea a muşeţelului s-a stabilit o corelaţie 
care scoate în evidenţă modul special de îmburuienare cu acestǎ specie deose-
bitǎ din cultura de grâu de toamnǎ. 

O altă direcţie cercetatǎ a fost stabilirea anumitor caracteristici ale plantelor 
de grâu de toamnǎ în raport cu buruiana T. inodorum. Variantele analizate fac 
referire la stabilirea influenţei competiţiei dintre cele douǎ specii: grâul de 
toamnǎ şi muşeţelul nemirositor asupra urmǎtoarelor caracteristici: acumularea 
biomasei totale a plantelor de grâu cu şi fǎrǎ competiţia buruienilor, ritmul 
acumulǎrii substanţei uscate în boabele de grâu, cu şi fǎrǎ competiţia buruie-
nilor, ritmul pierderii apei în perioada umplerii boabelor până la maturare, 
influenţa biomasei de muşeţel asupra masei a o mie de boabe (MMB) şi masei 
hectolitrice (MH) ale boabelor de grâu.   

În acelaşi studiu s-au cǎutat şi unele rǎspunsuri privind influenţa îmburuie-
nǎrii cu T. inodorum în funcţie de condiţiile unei tehnologii defectuoase a  
culturii grâului, respectiv corelarea densitǎţii grâului cu biomasa buruienii din 
cultură. Din condiţiile practice concrete în care se cultivǎ grâul în diferite ferme 
a reieşit cǎ unele greşeli de tehnologie, cât şi unele accidente ar putea conduce 
apariţia de goluri, a unor densitǎţi reduse etc., care au o oarecare influentǎ 
asupra gradului de îmburuienare cu muşeţelul nemirositor. 

Studiul competiţiei din care s-au observat influenţele negative ale buruienii, 
s-a efectuat pe variantele neerbicidate de pe lângǎ experienţele cu erbicide. 
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Acestea au fost menţinute curate prin eliminarea celorlalte buruieni, manual, iar 
infestarea cu T. inodorum s-a facut în condiţii naturale. Suprafaţa variantelor a 
fost tot de 25 m2, în patru repetiţii. Datele calendaristice de recoltare a probelor 
au fost stabilite pentru intervale de câte 10 zile, şi anume: pentru perioada de 
vegetaţie a grâului începând din primavarǎ de la reluarea vegetaţiei şi dupǎ 
fecundarea florilor grâului în perioada umplerii boabelor cu substanţe nutritive. 
Probele s-au recoltat cu rama metricǎ, iar uscarea a avut loc la etuvǎ dupa metoda 
clasicǎ, 8 ore la 105 oC. Soiul de grâu cultivat în intreaga perioadǎ a fost Albota, 
iar muşeţelul care a produs infestarea, atât cea artificialǎ, cât si cea naturalǎ a 
culturii a avut densitǎţi medii ridicate, cuprinse între 40 şi 60 plante/m-2. 

 
REZULTATE SI DISCUTII 

 
În general, cele mai competitive şi rapace buruieni au succes faţǎ de plantele 

de culturǎ. Succesul unei anumite buruieni care are o anumitǎ capacitate de 
competiţie depinde de colonizarea cât mai rapidǎ a porţiunilor deranjate ale 
culturii, de exemplu: prezenţa golurilor, plantele  culturii respective sunt relativ 
mai rare, apoi de abilitatea competitivǎ ca atare, de dificultatea de a o putea 
controla - combate, iar toate acestea conduc la reducerea capacitǎţii productive a 
culturii respective. Competiţia are loc atât pentru lumina prin intercalarea folia-
jelor celor douǎ plante, cât şi prin sol între sistemele radiculare respective. Şi în 
cazul de faţǎ, competiţia dintre grâul de toamnǎ şi muşeţelul nemirositor poate 
fi considerată de rang superior. În sprijinul celor afirmate stau rezultatele 
cercetǎrilor efectuate în acest sens. 

l. Influenţa momentului rǎsǎririi muşeţelului nemirositor asupra capa-
citǎţii competitive cu grâul de toamnǎ. Din experimentul cu cele şase epoci 
de semǎnat a buruienii într-o cultură se grâu, realizată din punct de vedere agro-
tehnic, a scos în evidenţǎ câteva aspecte evidente (figura 1).  
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Fig. 1  Evoluţia gradului de acoperire a solului de cǎtre plantele  

de grâu semǎnat în diferite perioade şi date calendaristice (1-3 = martie, 4-6 = aprilie, 7-9 = mai, 
10 = iunie), precum şi de muşeţelul nemirositor 

[Evolution of soil covering by wheat plants sown in different times and data (1-3 = March,  
4-6 = April, 7-9 = May, 10 = June), as well as by mayweed] 
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Din cele şase momente ale rǎsǎririi muşeţelului nemirositor în grâul de 
toamnǎ numai una a reuşit sǎ imprime capacitatea competitivǎ plantelor de 
culturǎ. Este vorba despre muşeţelul rǎsǎrit odatǎ cu plantele de grâu de toamnǎ, 
semǎnatul efectuându-se pe data de 1 octombrie. Numai acest moment al rǎsǎ-
ririi şi infestǎrii concomitente va crea probleme serioase grâului. Datele 
demonstreazǎ cǎ la sfarşitul lunii mai şi începutul lui iunie grâul a acoperit în 
totalitate solul, în timp ce muşeţelul s-a situat tot timpul sub grâu, gradul de 
acoperire (GA) final fiind de cca 70%. Din observaţii s-a constatat cǎ plantele 
de muşetel din prima epocă, deşi au evoluat printr-o creştere mai „mascatǎ”, au 
ajuns în faza de înflorit a grâului sǎ pǎtrundǎ printre plantele acestuia şi sǎ le 
depaşeascǎ printr-o talie corespunzatoare. Alte aspecte morfologice ale muşeţe-
lului din această primă etapă de rǎsǎrire au fost: plantele buruienii fiind într-o 
competiţie intraspecificǎ cu indivizii proprii, cât şi interspecificǎ cu grâul, au 
crescut printr-o alungire singularǎ a tulpinii, iar ramificarea a avut loc numai în 
porţiunea superioarǎ (eventual în treimea superioarǎ). Din aceastǎ cauzǎ muşe-
ţelul creşte în aceste condiţii ascuns, cu excepţia înfloritului când inflorescenţa 
iese deasupra plantelor de grâu. 

În toate celelalte momente ale rǎsǎririi buruienii într-un lan de grâu, atât în 
cele din toamnǎ târzie, cât şi în cele de primavarǎ, gradul de acoperire s-a situat 
la niveluri inferioare, tot „mascate” dar care nu au mai avut capacitatea de a 
creşte şi depǎşi plantele de grâu. Muşeţelul rǎsǎrit, atât toamna, cât şi primǎvara 
dupǎ ce grâul a format rozeta, a  prospectat ulterior spaţiul de nutriţie şi a 
pierdut competiţia pentru factorii de vegetaţie, iar mare parte dintre plantele 
acestuia nici nu au mai înflorit. 

Pentru a demonstra modul în care creşte şi se dezvoltǎ muşeţelul nemirositor 
în lanul de grâu s-a efectuat o serie de mǎsuratori privind talia celor douǎ specii 
în perioada a doua a vegetaţiei, dupǎ înfloritul grâului (figura 2). 
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Fig. 2  Corelaţia dintre talia plantelor de grâu şi talia buruienii în faza depunerii substanţelor de 
rezervă în boabele de grâu 

(Correlation between wheat height and mayweed one, during grain filling period) 
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Datele obţinute au demonstrat existenţa unei regresii asigurate statistic (r = -
0,525**). Din grafic se observǎ cǎ atât plantele de grâu, cât şi plantele de 
muşeţel au avut oscilaţii sensibile privind înălţimea lor (talia). Pe masurǎ ce 
grâul a crescut mai mult, muşeţelul a scǎzut în talia medie, ca urmare a unei 
umbriri mai accentuate din partea grâului. În condiţiile grâului mai scund 
muşeţelul a crescut mai accentuat. Şi totuşi, din grafic rezultǎ un fapt deosebit 
de important. Astfel, la o talie medie a plantelor soiului Albota, de 90 cm, mu-
şeţelul nemirositor a crescut pânǎ la 110-115 cm. Aceste date demonstreazǎ 
faptul cǎ la o infestare concomitentǎ a grâului cu T. inodorum, la înflorit şi dupǎ 
aceea buruiana a depǎşit evident (cu 20-25 cm) înǎlţimea lanului de grâu. De 
aceea, un lan neerbicidat şi infestat preponderent cu T. inodorum apare dupǎ 
înfloritul grâului colorat în albul specific buruienii.  

2. Efectele negative produse de muşeţelul nemirositor plantelor de grâu. 
Între plantele buruienii şi ale grâului de toamnǎ infestat încǎ de la rǎsǎrire au 
avut loc fenomene de competiţie exprimate printr-o multitudine de aspecte. Un 
prim aspect se referǎ la acumularea biomasei în plantele de grâu, cu şi fǎrǎ 
competiţia cu buruiana (figura 3). 
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Fig. 3  Evoluţia biomasei de grâu de toamnǎ fǎrǎ competiţia cu buruiana (linia groasă) şi în 
prezenţa buruienii T. inodorum (linia subţire)  

(1-3 =  martie, 4-6 = aprilie, 7-9 = mai, 10-12 = iunie, 13 = iulie) 
[Evolution of winter wheat biomass with no mayweed competition (thick line) and with mayweed 

one (thin line) (1-3 = March, 4-6 = April, 7-9 = May, 10-12 = June, 13 = July] 

 
Biomasa plantelor de grâu s-a determinat pentru cele două situaţii: grâul 

curat - fǎrǎ buruieni şi grâul în competiţie cu muşeţelul nemirositor. Din grafic 
se constatǎ cǎ începând cu ultima decadǎ a lunii aprilie a început sǎ se manifeste 
efectul negativ al prezenţei buruienii. In continuare, atât în perioada creşterii 
intense, cât şi dupǎ înflorit – fecundare, dar mai ales în perioada depunerii de 
substanţe nutritive în boabe, plantele de grâu au suferit evident. Buruiana          
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T. inodorum a denaturat atât formarea biomasei totale, cât şi pe cea a boabelor. 
Iatǎ, aşadar un prim element pentru care combaterea specificǎ a acestei buruieni 
în cadrul unui MIB adecvat este foarte necesarǎ. 

Referitor la umplerea boabelor de grâu, cu şi fǎrǎ competiţie cu buruiana, au 
reieşit unele aspecte caracteristice (figura 4). Boabele de grâu au urmat un ritm 
normal de acumulare a substanţei uscate (s.u.) în situaţia fǎrǎ competiţie, cu şi 
fǎrǎ competiţia cu muşeţelul nemirositor (1 = 1.06; 2 = 10.06; 3 =  20.06; 4 = 
1.07). 
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Fig. 4   Evoluţia umplerii boabelor de grâu (a) şi a ratelor  
de acumulare în boabe (b) 

[Evolution of wheat grain filling period (a) and of grain accumulation 
 weight (b)] 

 
  

 Astfel, dacǎ într-o fazǎ incipientǎ de depunere greutatea boabelor a depǎşit 
sensibil 200 g.m-2, în decada urmǎtoare valorile s-au dublat: 410 g.m-2 (figura 4 
a). În partea a doua a depunerii - corespunzatoare maturitǎţii în cearǎ şi a celei 
depline, greutatea boabelor s-a apropiat de 500 g.m-2. În condiţiile prezenţei 
buruienii ritmul de acumulare s-a situat în toate cele patru situaţii sub nivelul 
normal. Concluzia care se desprinde de aici este urmǎtoarea: buruiana a împie-
decat depunerea substanţai uscate în boabe (I o n e s c u, 1998). Diferenţele 
dintre cele douǎ ritmuri de acumulare s-au menţinut aproximativ la aceleaşi 
valori, ceea ce scoate în evidenţǎ impactul şi negarea/presiunea puternicǎ pe 
care buruiana a impus-o plantelor de grâu din competiţia interspecificǎ. În 
continuare, pentru a ne putea da seama de modul cum au evoluat ratele de acu-
mulare ale substanţei uscate din bobul de grâu s-a recurs la o comparaţie între 
cele două situaţii (figura 4 b). În cazul unei depuneri normale în boabele de 
grâu, rata de început s-a situat la valorile cele mai ridicate: 25 g.m-2.zi-1. În cea 
de-a doua etapǎ a depunerii, corespunzatoare aceleiaşi faze (de lapte), rata de 
acumulare s-a redus la 6 g.m-2.zi-1. În faza a treia, cea de lapte-cearǎ, rata 
depunerii a fost de 2,2 g.m-2.zi-1, iar în final, spre maturitatea deplinǎ, rata s-a 
apropiat de zero. În comparaţie cu acestea, prezenţa buruienii a condus la nive-
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luri specifice, asemǎnǎtor unei distorsiuni între ratele depunerii de substanţă 
uscată în boabe. Analizând rezultatele obţinute, se constatǎ cǎ rata de depunere 
de început s-a situat la 9 g.m-2.zi-1, sub cea de-a doua determinare care a fost de 
12,3 g.m-2.zi-1. În continuare ultimele douǎ rate de acumulare au fost în general 
descrescǎtoare, dar peste cele manifestate în condiţii fǎrǎ infestare. Iatǎ aşadar 
încǎ o situaţie foarte evidentă în care se observǎ influenţa negativǎ a buruienii 
asupra grâului de toamnǎ. Momentul de faţǎ este deosebit de sensibil şi aratǎ 
clar modul de denaturare a celui mai important proces: depunerea principiilor 
nutritive în boabele de grâu de toamnǎ. 

Pe lângǎ ritmurile de depunere a substanţei uscate în boabele de grâu, 
prezenţa buruienii T. inodorum a avut o influenţǎ sensibilǎ asupra conţinutului 
boabelor în apǎ. Aşa dupǎ cum se cunoaşte, boabele de grâu abia formate, cu 
depunerea substanţei uscate în faza de lapte conţin apǎ în proporţii mai mari. Pe 
masurǎ ce depunerea substanţei uscate înainteazǎ, cursul conţinutului boabelor 
în apǎ urmeazǎ o descreştere specificǎ (figura 5). În faza de maturitate deplinǎ 
apa conţinutǎ de boabe se situeazǎ la valori scǎzute situându-se înspre 
umiditatea de echilibru (I o n e s c u  şi  T r a ş c ă, 2002). 
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Fig. 5  Evoluţia conţinutului boabelor de grâu în apǎ, după fecundare pânǎ la maturare,   
fǎrǎ buruianǎ şi în prezenţa buruienii 

(Evolution of wheat grain water content till maturation, with no weed and 
 under weed presence) 

 
În cazul când intervine buruiana în cultura grâului conţinutul de apǎ din 

boabele de grâu a urmat o altǎ cale total diferitǎ. Astfel, în faza de lapte a boa-
belor, conţinutul de apǎ a fost mult mai scǎzut, cu cca 1 g apă/1000 boabe, şi s-a 
menţinut o perioadǎ lungǎ de timp la acest conţinut. Spre maturitate apa a 
scǎzut caracteristic, ceea ce sugereazǎ posibilitatea cǎ prin prezenţa buruienii 
apa din boabe sǎ fie menţinutǎ o perioadǎ mai lungǎ de timp, ceea ce duce la 
întârzierea lucrǎrii de recoltare a grâului.   
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Având în vedere influenţa negativǎ a competiţiei buruienii T. inodorum 
asupra plantelor de grâu, s-a considerat oportunǎ şi o prospectare a ceea ce s-a 
obţinut cu boabele de grâu aflate în faza de maturitate. S-au efectuat determinǎri 
privind masa a o mie de boabe (MMB) şi  masa hectolitrică (MH). Graficul 
influenţei buruienii prin biomasa produsǎ asupra celor douǎ caractere fizice ale 
boabelor a scos în evidenţǎ regresii expresive (figura 6). În privinţa MMB, lipsa 
sau prezenţa buruienii în cantitǎţi mai reduse de biomasǎ au permis grâului sǎ 
formeze boabe la valori normale soiului Albota: 49-50 g. Pe masurǎ ce biomasa 
buruienii a crescut, a avut loc o intensificare a competitivitǎţii cu plantele de 
grâu, iar boabele formate au avut MMB redus, de 45 g.  
                            
     a                            b                                                             
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Fig. 6  Corelaţia dintre cantitǎţile de biomasǎ produsǎ de buruianǎ (kg.m-2 s.u.) şi masa a o mie 
de boabe (a) şi masa hectolitricǎ (b) 

[Correlation between quantities of biomass produced by weed (kg.m-2 d. m.) and TKW (a)  
and TW (b)] 

 
 
Din punctul de vedere al masei hectolitrice a boabelor de grâu s-a înregistrat 

o scǎdere foarte semnificativǎ. Astfel, dacǎ în condiţii de competiţie scǎzutǎ şi 
foarte scǎzutǎ din partea buruienii,  MH a grâului a înregistrat valori de 76-78 
kg, însă pe mǎsurǎ ce competiţia a crescut spre limite îngrijorǎtoare, MH a ajuns 
la 68  kg. Aşa, dupǎ cum se cunoaşte, un grâu cu masa hectolitrică scǎzutǎ 
exprimǎ şi o calitate de panificaţie inferioară. 

3. Cauze tehnologice care favorizeazǎ infestarea excesivǎ cu muşeţel 
nemirositor. În condiţii de producţie, îmburuienarea excesivǎ a grâului cu T. 
inodorum are drept cauze şi unele greşeli de tehnologie. Cele mai evidente 
neajunsuri provin din cultivarea grâului în densitǎţi mai reduse şi apariţia de 
goluri de diferite dimensiuni şi frecvenţe într-un lan de grâu. Reducerea densitǎ-
ţii unui lan normal de grâu poate avea diferite cauze, însă cert este un fapt 
practic, şi anume, cǎ acolo unde pǎtrunde lumină mai multǎ în lanul de grâu, cu 
atât este mai favorizatǎ germinarea muşeţelului nemirositor (K a z i n c z i  şi    
H u n y a d i, 1995;  H a r t m a n n  şi colab., 1996), iar de aici infestarea se 
produce la intensitǎţi sporite, având ca rezultat final chiar compromiterea 



Nicolae E. Ionescu 156 

culturii. Într-un alt studiu specific s-au efectuat determinǎri în cadrul solelor cu 
grâu, cu diferite densitǎţi privind biomasa produsǎ de buruianǎ T. inodorum, ca 
specie dominantǎ în aceste areale (figura 7). Din acest grafic se constatǎ regre-
sia clarǎ obţinutǎ din corelarea densitǎţii lanului de grâu şi biomasa de muşeţel 
produsǎ.  
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Fig. 7  Corelaţia dintre densitatea lanului de grâu de toamnǎ şi biomasa de muşeţel nemirositor 
produsǎ în condiţii de infestare naturalǎ 

(Correlation between wheat plant density and mayweed biomass, under natural infestation 
conditions) 

 
În lanurile mai rare (200 plante.m-2), buruiana a produs mai multă masă 

vegetalǎ totalǎ, în timp ce la densitaţi normale, de 500 plante.m-2 biomasa 
nedoritǎ s-a redus foarte mult. Din punctul de vedere al competitivitǎţii, este de 
dorit ca grâul sǎ aibǎ densitatea optimǎ, caz în care erbicidarea conduce la grade 
înalte de combatere. 

Despre golurile din cultura grâului se poate afirma cǎ permit rǎsǎrirea, creş-
terea şi dezvoltarea plantelor de muşeţel în densitǎţi foarte mari. În condiţiile 
existenţei unui numǎr mare de goluri nu numai cǎ scade recolta medie, ci se 
îngreuneazǎ recoltarea mecanizatǎ şi se favorizeazǎ din plin acumularea fruc-
telor (achenelor) în sol, sporindu-i rezerva şi aşa destul de ridicatǎ pe aceste 
areale. 
 

CONCLUZII 
 
 Infestarea cu implicaţii evidente asupra plantelor de grâu a avut-o numai 

muşeţelul nemirositor rǎsǎrit în acelaşi timp cu planta de culturǎ. Orice reinfes-
tare din cursul toamnei şi al primǎverii urmǎtoare nu manifestǎ vreo influenţǎ 
negativǎ asupra grâului cultivat normal.  
 Buruiana şi-a adaptat ritmul de creştere cu cel al grâului de toamnǎ. Dez-

voltarea speciei segetale studiate se produce rapid în perioada înspicǎrii şi înflo-
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ritului grâului când plantele buruienii depǎşesc în înalţime pe cele de grâu şi 
imprimǎ lanului aspectul coloristic specific. 
 Într-o competiţie a grâului cu muşeţelul nemirositor se manifestǎ o 

multitudine de aspecte negative. Biomasa totală a plantelor de grâu s-a redus în 
general cu 12%; biomasa boabelor de grâu s-a redus cu circa 33%. Ritmul de 
acumulare a substanţei uscate în boabe a fost mai scazut, iar ratele de acumulare 
în boabe au fost denaturate şi întarziate. Conţinutul de apǎ din perioada umplerii 
boabelor de grâu s-a menţinut mai mult timp decât normal, deşi la valori ceva 
mai scǎzute, conducând astfel la maturarea întarziatǎ a boabelor. Masa a o mie 
de boabe s-a redus cu 5-6 grame, iar masa hectolitricǎ a scǎzut cu 10 kg, în 
funcţie de gradul de infestare cu muşeţel nemirositor, demonstrând o pierdere a 
calitǎţii grâului. 
 Suprafeţele cultivate cu grâu şi care din diferite cauze au densitatea mai 

micǎ (redusǎ) precum şi prezenţa golurilor ca mǎrime şi numǎr reprezintǎ 
greşeli tehnologice care favorizeazǎ manifestarea la niveluri înalte a competiţiei 
cu muşeţelul nemirositor. În acelaşi timp are loc refacerea rezervei de achene şi 
perpetuarea uneia dintre cele mai păgubitoare buruieni din cultura grâului de 
toamnǎ - muşeţelul nemirositor. 
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