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Abstract  

 
Study of the relationship between crop plant- maize and weed species is important in 

determining the best measures to reduce competition. Control only by chemical methods 
(herbicides), gradually lost importance because of the new environmental requirements of 
agriculture, and avoidance of accumulation of toxins in the soil- plant- humanbeing chain.  
Luvosoil (podzolic soil) contains a high reserve of weed seeds, resulting in plants that 
accumulate annually large amounts of biomass: 15.1 t.ha-1. Their development can be 
stopped, not by eradication, but at levels which no longer produce economic damages. The 
herbicide using in maize crop maintains good clean soil, whitout competition with weeds 
until June (six weeks), when plants cover the ground entirely.  

From experimental data obtained so far, there is scope for dose reduction for maize 
herbicides. The combination of acetochlorine and atrazine can be reduced by 25%. Between 
mechanical weeding, manual one and effective herbicides, very small yield differences were 
obtained.  Because of that, herbicides may be replaced by cultivation (weeding) method. In 
terms of reducing doses of herbicides, maize will be weeded. The cultivation by weeding 
methods is considered the environmentally weeds control, improves the aero-hydric system 
and the eco- environment feed maize.  

There are differences between types of weeding: mechanical ones needs less time, but 
remains enough weeds along the maize rows; manual weeding controls weeds but take 
longer. The combination of them is better, but may be applied only on small surfaces. A 
maize crop will be productive only if we take all measures to decrease the degree of weed 
encroachment.  

 
Key words: maize, weed control, chemical, mechanical and manual management practices. 
Cuvinte cheie: porumb, grâu, buruieni, combatere chimică, praşile mecanice şi manuale. 

 
INTRODUCERE 

 
Porumbul, la fel ca şi alte plante prăşitoare, se îmburuienează puternic 

(B e r c a  şi C i o r l ă u ş, 1994), indiferent de arealul unde se cultivă. Spaţiul de 
nutriţie relativ larg permite ca în primele fenofaze de dezvoltare ale plantelor 
acesta să fie asaltate de o multitudine de specii de buruieni (C o u r t n e y, 1996), 
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favorizate atât de lumina solară care cade direct pe sol, cât şi de umiditatea care, 
de obicei, este suficientă pentru răsărirea seminţelor. Un alt fapt deja cunoscut îl 
reprezintă energia germinativă a boabelor diferitelor specii (S a g a r, 1968), în 
marea lor majoritate, acestea sunt mult mai rapide în comparaţie cu boabele de 
porumb. Are loc astfel o devansare a răsăririi porumbului, fapt care se materia-
lizează prin apariţia unui adevarat covor verde format din buruieni. În scopul 
evitării îmburuienarii porumbului se au în vedere două momente de intervenţie 
din partea fermierului, şi anume: 1) evitarea îmburuienării plantelor abia răsă-
rite, ştiut fiind faptul că în primele fenofaze porumbul asaltat de buruieni intră 
într-un stres competitiv din care, fie iese cu foarte mare greutate, fie nu îşi mai 
revine chiar dacă respectivele specii sunt înlăturate; 2) în funcţie de speciile de 
buruieni care nu sunt stopate în totalitate în fenofazele de început şi care încă 
mai apar pe parcurs (are loc răsărirea eşalonată a speciilor), se mai face o inter-
venţie radicală de natură chimică – prin erbicide, fie prin 2-3 intervenţii nechi-
mice – de obicei prin praşile mecanice şi manuale. Atunci când se optează pen-
tru folosirea erbicidelor, în cazul porumbului se vor face două tratamente: unul 
obligatoriu pentru un spectru cât mai larg de specii, preponderent monocoti-
ledoneic, prin tratamentul solelor semănate şi nerăsărite – în preemergenţă, iar 
altul, în perioada de vegetaţie a plantelor – fenofaza cea mai potrivită pentru 
plante fiind între 3(4) şi 7 frunzuliţe, cu prezenţa buruienilor. Pentru realizarea 
unui control cât mai bun şi mai corect, se apelează la intercalarea tratamentelor 
chimice cu praşile mecanice – în solele mari şi la praşilele manuale – în solele 
mai mici, reduse ca suprafaţă. Folosirea metodelor complexe de control al buru-
ienilor ar putea să se înscrie în regulile tot mai acceptate ale managementului 
integrat a buruienilor (MIB) din cultura porumbului (Ş a r p e  şi colab., 1983; 
A u l d, 1996). 

Cercetările efectuate atât la noi, cât şi în alte tări (Ş a r p e  şi colab., 1983; 
A d a m c z e w s k i  şi R a d a j c z y k, 1995; I o n e s c u  şi colab., 1997), s-au 
axat, o perioadă relativ lungă de timp, atât pentru dovedirea necesităţii reducerii 
gradului de îmburuienare, inclusiv la porumb, cât şi pentru evidenţierea celor 
mai bune şi adecvate strategii de natură chimică. Scopul promovarii acestora a 
fost şi incă este evitarea efortului uman, creşterea productivităţii şi reducerea 
preţului de cost pe unitatea de produs (masa vegetală şi boabele). În ultimul 
timp, regulile noi de protecţie ale ecomediului agricol impun norme de limitare 
a controlului exclusiv pe calea chimică. Înclinaţia practicienilor înspre găsirea 
de noi căi de control cât mai adecvate, eventual mai ieftine şi cu aplicarea lor în 
complex, dovedeşte că aceste tendinţe noi se pot reuni într-un MIB specific fie-
cărui areal de cultură a porumbului. Deocamdată, se consideră că pentru alcă-
tuirea unui MIB cât mai adecvat sunt necesare studii şi experimentări noi pri-
vind: natura  ecologică a interrelaţiilor dintre specii (N o r r i s, 1992; M o r t e n -
s e n  şi colab., 2000), a pragurilor economice de dăunare (Z a n i n  şi colab., 
1994; C o u r t n e y, 1996), a metodelor nechimice de control etc. 

În lucrarea de faţă se prezintă rezultate obţinute din principalele studii de 
ecologie şi metode de control al buruienilor – a căror exprimare este foarte bine 
susţinută în cultura porumbului, în zona luvosolului din sudul ţării. Cu ajutorul 
acestora, împreună şi cu alte aspecte, se speră că în perspectiva imediată să se 
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poată găsi acel numitor comun care va conduce la o sensibilă şi posibilă redu-
cere a factorului chimic prin complementări de natură agrotehnică, cu alte me-
tode nechimice, noi direcţii – ca, de exemplu, controlul biologic al speciilor-ţin-
tă etc. Aşa după cum deja s-a făcut cunoscut, la nivelul întregii Europe, precum 
şi în alte părţi, se practică sistemul nechimic, cunoscut ca sistem ecologic de 
cultură a plantelor, unde sistemul chimic este exclus în totalitate. Ponderea aces-
tuia din întreaga agricultură reprezintă doar câteva procente. 

 
MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE 

 
Într-un studiu multianual s-au efectuat mai multe serii de cercetări care au cu-

prins în general aspecte ale îmburuienării porumbului. Astfel, pe de o parte, s-au 
determinat cantitativ, anual, speciile de buruieni implicate, din categoriile: 
monocotiledonate anuale, dicotiledonate anuale şi dicotiledonate perene. Mono-
cotiledonatele perene (Agropyron repens şi Cynodon dactylon) au apărut spora-
dic şi sub formă de vetre mici, neregulate, în cultura porumbului. Pe baza date-
lor obţinute privind buruienile care au însoţit an de an porumbul, s-a stabilit co-
relaţia dintre gradul de acoperire de covorul vegetal nedorit şi pierderile de pro-
ductie utilă la porumb. O altă direcţie de cercetare face referire la modul cum 
gradul ridicat de infestare a influenţat creşterea şi dezvoltarea plantelor de po-
rumb. Variantele analizate au constituit martorii netrataţi şi nesăpaţi din cadrul 
experienţelor cu erbicide, stabilite pentru intreaga reţea naţională de către Insti-
tutul Fundulea, inclusiv la Albota. 

O altă direcţie specifică cercetată se referă la folosirea exclusivă a metodelor 
chimice, cu ajutorul erbicidelor, în reducerea gradului de îmburuienare, dar şi de 
protecţie a solului şi a plantelor de porumb. Desigur că după foarte mulţi ani 
(decade întregi), s-au constatat îmbunătăţiri permanente, venite atât din partea 
firmelor, dar şi din cea a cercetătorilor din domeniu, astfel încât practicienii au 
avut şi au la dispoziţie cele mai moderne, eficace şi ieftine variante care pot fi 
adaptate foarte uşor situaţiilor concrete din solele proprii cu porumb. 

Un alt studiu efectuat permanent, alături de mijloacele chimice, face referire 
la mijloacele nechimice de control, şi anume, prin praşilele mecanice, prin pra-
şilele manuale, cât şi prin combinarea acestora. Variantele prăşite s-au aflat lân-
gă variantele tratate cu erbicide şi alături de martorul netratat şi nesăpat (cu îm-
buruienarea naturală). Intre cele două direcţii: calea chimică şi calea nechimică, 
s-au analizat posibilităţile de comparare cu scopul practic de a le recomanda 
producţiei şi a da o încredere mai mare celor care le aplică. De curând a început 
un nou studiu, prin combinarea mijloacelor chimice cu cele nechimice,  al inter-
relaţiilor, al avantajelor economice, al timpului de aplicare, dar şi al posibilită-
ţilor de reducerea dozelor de erbicide. 

În experimente separate s-au studiat mai multe erbicide – clasice, dar şi de 
perspectivă, cu scopul abordării problematicii noi a UE de reducere a dozelor de 
erbicide, indiferent de substanţa activă, planta de cultură şi zona europeană. In 
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cazul de faţă, la porumb, s-au experimentat mai multe proporţii reduse din nor-
mal pentru două erbicide: acetoclorul şi acetoclorul în combinaţie cu atrazinul. 

Variantele experimentale au fost amplasate în câmpul de cercetare al sta-
ţiunii, după metoda dreptunghiului latin, în patru repetiţii, având suprafaţa de 
câte 25 m2 fiecare. Probele de plante (buruieni şi porumb) s-au recoltat utilizând 
rama metrică, din toate repetiţiile, în diferitele momente ale vegetaţiei şi în faza 
de maturitate. Substanţa uscată s-a obţinut de fiecare dată prin uscarea la etuvă, 
după metoda comună, 8 ore la 105oC. Prelucrarea statistică a datelor obţinute s-
a realizat prin metoda analizei varianţei (testul Anova), iar în exprimarea datelor 
medii s-a folosit programul Excel. Hibrizii de porumb folosiţi au fost diferiţi de 
la an la an, însă au avut comună grupa FAO foarte timpurie (grupa 200-300). 

 
REZULTATE  ŞI  DISCUŢII 

 
Având în vedere gradul de competiţie redus al porumbului cu buruienile, în 

special în fenofazele de început ale vegetaţiei (W i l s o n, 1988), s-a considerat 
oportun studiul infestării acestuia cu speciile specifice, în condiţiile naturale ale 
ecomediului luvosolului. Din multitudinea de specii prezente într-un areal de 
cultură (A n g h e l  şi colab., 1972), majoritatea produc pagube evidente porum-
bului. Interacţiunea dintre cele două „tabere” poate fi studiată fie separat, în 
funcţie de buruiana aleasă, fie pentru întreg covorul vegetal nedorit. Atunci 
când sunt vizate mijloacele de control al buruienilor dintr-o cultură, este de pre-
ferat ca îmburuienarea să fie privită mai ales în ansamblul său. 

 
1. Îmburuienarea naturală a culturii de porumb 

 
Din experienţe s-au recoltat, cu rama metrică, în faza finală speciile de buru-

ieni. După ce au fost cântărite toate la un loc, s-a făcut o separare pe cele trei ca-
tegorii: monocotiledonate anuale (MA), dicotiledonate anuale (DA), dicotiledo-
nate perene (DP). Modul cum au evoluat cantitativ buruienile din martorul ne-
tratat şi nesăpat este redat în figura 1. Sub aspect cantitativ, buruienile au avut 
valori anuale destul de diferite. Cantităţile mai mici de buruieni au fost obţinute 
pe fondul climatic mai secetos, în timp ce cantităţile excesive, de peste 15-20 t 
s.u.ha-1, s-au format în anii umezi, favorabili. Structura anuală între cele trei ca-
tegorii de buruieni a fost şi ea diferită, fluctuantă, demonstrând variabilitatea 
apariţiei, evoluţia vegetaţiei acestora în raport cu gradul de competitivitate inter-
specific şi ceea ce a rezultat în final. Ca structură, se constată dominanţa mono-
cotiledonatelor anuale, de tipul: Echinochloa crus-galli, Digitaria sanguinalis, 
Setaria glauca. A urmat grupul dicotiledonatelor anuale reprezentate în mod 
constant de Amaranthus retroflexus, Chenopodium album, Bidens tripartita. 
Dicotiledonatele perene, arareori prezente în faza finală, la recoltare, au fost 
Cirsium arvense şi Convolvulus arvensis. 
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Fig. 1 –  Evoluţia biomasei buruienilor în funcţie de categoria botanică: necolorat - monocotile 
anuale, formată în condiţii de îmburuienare naturală;  gri - dicotiledonate anuale;  

negru - dicotiledonate perene 
(The evolution of weed biomass depending on botanical category, formed under conditions of 
natural encroachment: colorless - annual monocots; gravel - annual dicots; black - perrenial 

dicots) 
 

Între gradul de acoperire al complexului de buruieni şi producţiile de boabe 
de porumb obţinute în funcţie de diferitele grade de îmburuienare s-a stabilit o 
relaţie directă (figura 2). Din analiza graficului se poate constata că, dacă buru-
ienile au reuşit să formeze 1/5 din acoperirea totală a unei variante, paguba s-a 
ridicat la circa 50%. Din această cauză speciile de buruieni sunt atât de peri-
culoase, iar în cazul porumbului are loc chiar o rămânere în urmă a desfăşurării 
normale a fiziologiei plantelor. 
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Fig. 2 –  Relaţia dintre gradul de acoperire al buruienilor şi pierderile de producţie 
(Relationship between covered degree of weeds and loss of yield) 
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Impactul nociv pe care buruienile apărute în primavară îl pot produce po-
rumbului este redat în continuare (figura 3). Ritmul mediu de acumulare (pe mai 
mulţi ani) demonstrează întârzieri, acesta având loc la valori mult mai mici, iar 
în perioada depunerii substanţelor hrănitoare în boabe a fost redus. Per ansam-
blu, îmburuienarea naturală medie a porumbului a redus acumularea de biomasă 
la jumatate dintr-una normală. 
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Fig. 3 – Diagramele formării biomasei plantei de porumb, fără concurenţa buruienilor (stânga) 
şi în condiţii de îmburuienare (dreapta) 

[Diagrams of maize plant biomass formation, without weed competition (left) 
and under condition of weed encroachment (right)] 

 
2. Metode chimice de reducere a gradului de îmburuienare 

din cultura porumbului 
 

Aşa după cum s-a menţionat, în momentul de faţă se dispune de un adevărat 
arsenal de substanţe active erbicide, caracterizate prin grade înalte de eficacitate 
şi selectivitate. Atât firmele din domeniu, cât şi cercetarea pot oferi cele mai 
bune şi adecvate variante de control al buruienilor din cultura porumbului.     
Exprimarea eficacităţii unei astfel de reţete este prezentată în figura 4. Studiile 
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efectuate la cultura de porumb, atât în varianta tratată corect cu erbicide, cât şi 
la martorul îmburuienat natural, s-au constatat evoluţii specifice. În varianta 
martor buruienile au acoperit cultura într-un ritm alert încă din primele trei săp-
tămâni, acaparând astfel factorii de vegetaţie (B e r c a  şi C i o r l ă u ş, 1994; 
I o n e s c u, 2000).  
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Fig. 4 –-  Evoluţia gradelor de îmburuienare a culturii de porumb, exprimate prin gradul de 
acoperire, în cazul îmburuienării naturale (sus) şi în cazul aplicării erbicidelor eficace (jos) 

[Evolution of weed encroachment degrees of maize crop- expressed by the coverage degrees, in 
natural encroachment (top) and by herbicides efficacy (below)] 
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Fig. 5  –  Influenţa diferitelor doze de erbicide în reducerea gradului de îmburuienare din cultura 
porumbului: 1. 0% (fară erbicide); 2. erbicide 25%; 3. erbicide 50%; 4. erbicide 75% şi 5. erbicide 

100% din dozele normale recomandate, la două erbicide: acetoclor şi acetoclor + atrazin 
[The influence of different doses of herbicides in reducing the weed levels from maize crop: l.  

0%  (no herbicides);  2. 25%;  3. 50%,  4. 75% and 5. 100% herbicides of normal dose: 
acetochlorine and acetochlorine + atrazine] 
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Prin comparaţie cu martorul, în varianta tratată erbicidele au combătut spe-
ciile de buruieni, solul rămânând curat 100% în primele 6 săptămâni de ve-
getaţie. La finalul perioadei de vegetaţie, gradul de acoperire al buruienilor s-a 
situat înspre 20%. Cauzele sunt următoarele: pe de o parte, datorită răsăririi şi 
evoluţiei ulterioare a speciilor de buruieni rezultate din reinfestări, iar pe de altă 
parte, posibilei şi doritei dispariţii a efectului remanent al erbicidelor care 
protejează mediul agricol (prin descompunere bacteriologică, autodescom-
punere etc.). 

Problema reducerii dozelor de erbicide este ceva mai nouă (B l a i r  şi G r e e n, 
1993), însă, datorită noilor cerinţe europene, tematica devine actuală. În exem-
plul de faţă (figura 5), se prezintă eficacitatea a două tratamente în diferite doze: 
0 – fără erbicid, 25%, 50%, 75% şi 100% din dozele normale. Evoluţia eficaci-
tăţii, exprimată prin gradul de acoperire al buruienilor necombătute, demons-
trează că la porumb în cazul acetoclorului aplicat singular nu se poate renunţa la 
doza recomandată (legală), în timp ce la combinaţia acetoclor + atrazin, se poate 
reduce doza iniţială cu 25%. Cercetările de acest gen sunt de perspectivă şi vor 
trebui efectuate în cât mai multe zone ecologice din ţară. 

 
3. Metode nechimice de combatere a buruienilor din cultura 

porumbului 
 
Una dintre cele mai frecvente comparaţii care s-au făcut în decursul timpului 

se referă la martorii îmburuienaţi natural, reducerea îmburuienării atât prin erbi-
cide mai eficace, cât şi prin praşile mecanice şi manuale (G u ş  şi S e b o k, 1995). 
Şi în cazul ecomediului luvosolului s-a făcut o astfel de comparaţie (figura 6). 
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Fig. 6  –  Influenţa diferitelor măsuri de reducere a gradului de îmburuienare a porumbului: 1- 
praşitul manual şi mecanic, 2- erbicidarea normală, 3- buruienile necombătute 

[The influence of various measures for reduction of maize weed encroachment: 1- manual and 
mechanical cultivation-weeding, 2- normal herbicide using, 3- no control of weeds] 
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Din grafic se constată că valorile sunt aproximativ egale (nu sunt perfect 
egale, deşi din punct de vedere statistic diferenţele au fost în limita erorilor). 
Astfel, s-au format în medie peste 7,1 t.ha-1 boabe de porumb în cazul praşilei 
mixte şi 6,9 t.ha-1  boabe de porumb prin erbicidarea eficace. Martorul netratat 
şi nesăpat a produs în medie circa 2,1 t.ha-1 boabe de porumb. Similaritatea între 
cele două sisteme, chimic şi nechimic, a condus la concluzia că acestea se pot 
înlocui re-ciproc (B r o w n, 1968; D e r k s e n  şi colab., 1993).  

Fiind atât de benefică praşila mecanică completată cu cea manuală, a devenit 
evidentă comparaţia de-a lungul a mai mulţi ani cu varianta neprăşită (cât şi 
netratată). S-a constatat astfel că indiferent de anul de cultură, porumbul prăşit a 
produs la valori foarte mari (ridicate) faţă de neprăşit (figura 7). În afară de 
combaterea buruienilor, praşilele contribuie şi la crearea unui regim aerohidric 
mai favorabil creşterii şi dezvoltării plantelor de porumb. 
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Fig. 7  –  Evoluţia producţiilor de porumb din variantele praşite (manual şi mecanic) 
şi neprăşite (martorul îmburuienat natural) 

[Evolution of maize yields from weeding (mechanical and manual) and no-weeding variants] 

 
Dacă se face o comparaţie între cele trei sisteme nechimice de combatere a 

buruienilor din cultura porumbului (figura 8), se constată diferenţieri specifice. 
Astfel, prin prăşitul mecanic (de 2-3 ori) împreună cu praşila manuală (tot de 2-
3 ori), se obţine situaţia optimă, când producţia de porumb obţinută se poate si-
tua la nivelul maxim, de 100%. Praşila manuală, datorită efectuării ei într-un in-
terval de timp mai lung, a ajuns la circa 80% din ideal. Praşila mecanică, de-
oarece combate numai buruienile de pe intervalul dintre rânduri şi nu şi pe rân-
durile de plante, s-a încadrat la circa 50% din ideal; varianta nepraşită s-a situat 
la circa 37% din ideal. Desigur că aceste valori reprezintă mediile multianuale 
obţinute în câmpul de cercetare. 
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4. Alte aspecte ale ecomediului porumbului cu buruienile specifice 
 
În condiţii de producţie, din fermele de câmp, reducerea gradului de îmburu-

ienare prin diferite metode, fie chimice, fie nechimice, îmbracă an de an situaţii 
foarte diverse. Cauzele reducerii necorespunzatoare a gradului de îmburuienare 
se regăsesc într-o multitudine de situaţii. La nivel particular, mai mic, se mai 
consideră că nu este necesară cheltuiala cu erbicidele şi aplicarea lor, controlul 
buruienilor reducându-se doar la varianta praşilei mecanice (efectuată cu ani-
malele) şi a celei manuale (cu sapa). De cele mai multe ori, în zona aceasta a lu-
vosolului se seamană porumbul, nu se erbicidează preemergent, se asteaptă ră-
sărirea porumbului, iar când plantulele au 4-5 frunze (se văd bine rândurile de 
plante), se intervine cu unelte de prăşit tractate de animale (cai, boi), buruienile 
răsar iar pagubele rezultate de aici sunt reale şi foarte evidente. 
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Fig. 8 –  Influenţa tipului de praşilă în formarea producţiei de boabe de porumb: 1. praşit manual 
şi mecanic, 2. praşit manual, 3. praşit mecanic, 4. nepraşit (mt.) 

[The type of weeding influence in maize yield improvement: 1. manual and mechanical weeding, 
2. manual cultivation, 3. mechanical cultivation, 4. no-weeding] 

 
Într-un studiu pe mai mulţi ani s-a analizat corelaţia buruienilor care s-au 

format ca bimasa totală, în această zonă în care regimul ploilor este destul de ri-
dicat, inclusiv în perioada de vegetaţie a porumbului (figura 9). Din grafic re-
iese clar legătura între ploile care au căzut în vegetaţia porumbului şi biomasa 
de buruieni formată.  

În aceeaşi greşeală pot cădea şi fermierii, pe suprafeţe ceva mai mari, care, 
dacă seamănă porumbul şi nu aplică erbicide – din cauze economice sau din ca-
uza precipitaţiilor care cad între timp – se obţine aproximativ aceeaşi situaţie ca 
în mica gospodărie. În această situaţie se poate însă interveni chimic cu erbicide 
specifice în vegetaţia porumbului, de cele mai multe ori, însă, la costuri mult 
mai mari. Recuperarea acestor neconcordanţe îi va costa în schimb între 10 şi 
20% din recolta obţinută în cazul combaterii buruienilor din cultura porumbului. 
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Fig. 9  –  Corelaţia dintre cantităţile de ploi (mm) căzute în perioada de vegetaţie a porumbului 
şi biomasa totală a buruienilor (t.ha-1) obţinută 

(Correlation between the rainfall during maize vegetation and weed biomass) 
 

 
CONCLUZII 

 
 Porumbul se îmburuienează în fiecare an cu specii caracteristice, la nive-

luri considerate ca foarte ridicate. Cauzele principale sunt: rezerva ridicată a se-
minţelor din sol şi puterea foarte redusă a porumbului de a concura cu buruie-
nile. Din studiul multianual al îmburuienării naturale au rezultat însă valori fluctu-
ante ale biomasei datorită cauzelor de natură climatică seceta sau regimul ploios. 
Biomasa totală a buruienilor a avut valori cuprinse între 3,0 t.ha-1 şi 22,4 t.ha-1. 
 Structura buruienilor a fost următoarea: 80% monocotiledonatele anuale – 

foarte competitive cu porumbul, 17% dicotiledonatele anuale şi 3% dicotiledo-
natele perene – ambele competitive cu porumbul, dintr-o medie multianuală de 
15,1 t.ha-1. Cu această structură, la un grad de acoperire a culturii de porumb de 
20-30%, pierderile de boabe s-au situat la circa 40-50% din optimum. 
 Controlul chimic al buruienilor prin erbicidele adecvate realizează o pro-

tecţie foarte bună, şi anume, un câmp curat până la circa 6 săptămâni de vege-
taţie, ceea ce înseamnă practic până la acoperirea solului de către plantele de po-
rumb. În cultura încheiată de porumb mai pot apărea ulterior buruieni, de obicei 
prin reinfestări, însă din punct de vedere economic acestea nu mai produc pa-
gube însemnate. 
 Problema reducerii dozelor de erbicide este actuală şi necesită experi-

mente noi, în cât mai diverse condiţii ecologice. Din datele obţinute până în pre-
zent în staţiune s-a constatat că produsele care sunt formulate pe baza mai mul-
tor substanţe active protejează porumbul împotriva buruienilor prin tilizarea de 
doze mai mici, şi anume, cu numai 25% reducere faţă de dozele normale (legale). 
 Praşilele mecanice şi manuale şi-au dovedit de-a lungul timpului eficienţa 

alături de crearea condiţiilor agrotehnice cele mai favorabile. Are loc îmbună-
tăţirea regimului aerohidric şi trofic al solului. Eficacitatea metodelor chimice şi 
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a celor nechimice se situează aproximativ la acelaşi nivel, astfel încât acestea se 
pot substitui. În schimb, prin îmbinarea lor s-ar putea obţine rezultate la fel de 
bune, creându-se condiţiile reducerii cantităţilor de ingredienţi chimici activi, 
situaţie conformă cu noile cerinţe europene. 
 Indiferent de opţiunea metodei, chimică sau nechimică, se va avea în ve-

dere reducerea îmburuienării din cultura porumbului până la niveluri care nu 
mai produc pagube economice. Această recomandare a fost acceptată, din raţi-
uni de păstrare a biodiversităţii din câmpurile agricole, condiţie în care nu mai 
este necesară eradicarea tuturor speciilor de buruieni.  
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