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Cele mai bune rezultate s-au evidenţiat în variantele cu înierbare între 
rânduri şi erbicidare pe rândul de pomi, unde cantitatea de elemente structurale cu 
hidrostabilitate veridică au fost în stratul 0-10 cm 47,38%, 10-20 cm 55,24% şi 20-
30 cm 50,66%. 

Am calculat coeficientul de structurare al solului după И.Б.Ревут (1972).  
După acest indice, pe toate variantele şi în toate straturile studiate, solul are 
hidrostabilitate la ploi normale, dar n-o are la ploi averse. Numai solul înierbat cu 
ierburi perene graminee are hidrostabilitate la ploi averse. 

 
CONCLUZII 

Înierbarea peste un rând cu amestec de ierburi perene graminee şi 
alternarea în timp şi spaţiu cu ogorul negru ocroteşte solul de degradare. Sub 
influenţa ierburilor perene în sol se acumulează substanţă organică din masă 
proaspătă cu raport îngust C:N aptă pentru humificare. 

Sub influenţa rădăcinilor a ierburilor perene graminee şi a humusului solul 
se structurează, capătă însuşiri fizice, chimice şi biologice optime, elementele 
structurale au hidrostabilitate veridică, adică sunt stabile la ploi averse, ceea ce 
determină rezistenţa solului la eroziune de apă şi vânt. 
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Abstract. In this article there presented the results of researches regarding 

weeds control within the strip of trees row using agro technical, biological 
andchemical methods. 

There was established that the use of these methods in alternation with time 
and space will allow us to receive qualitative production and also to clean the 
plantation of weeds. 
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INTRODUCERE 
Dintre buruienile perene cu drajoni mai frecvente sunt Cirsium arvense, 

Convolvulus arvensis, Sonachus arvensis, Cardoria draba şi Aristolochia 
clematites. Împreună cu buruienile anuale ele formează tipul de îmburuienare 
anuale-perene cu drajoni. 
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Dintre buruienile perene cu rizomi predomină aşa graminee, ca pirul 
târâtor, pirul gros, rocoţel, costreiul mare şi al. Pe fond de multe specii anuale şi 
bienale, aceste buruieni formează tipul de îmburuienare anual-perene cu rizomi 
care este răspândit de a lungul rândului de pomi (1). 

Controlul buruienilor în livezi prin efectuarea prăşilelor manuale şi folo-
sirea mijloacelor mecanice necesită multă forţă de muncă şi cheltuieli enorme (2). 

Pentru combaterea buruienilor pe cale chimică s-au studiat o gamă largă de 
erbicide preemergente şi postemergente, care au o eficacitate bună şi foarte bună în 
livezi şi pepiniere (3). 

Aplicarea în permanenţă numai a unei metode de combatere a buruienilor 
nu permite obţinerea producţiei ecologice şi păstrarea mediului ambiant. 

În acest scop au fost efectuate investigaţii privind controlul buruienilor 
folosind în alternare diferite metode: agrotehnice, biologice, chimice. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

Cercetările au fost efectuate pe sectorul experimental al Institutului pentru 
Pomicultură în livada de prun plantată în anul 1992 cu pomi de soiul Pamiati 
Costinoi şi Udlinionnaia altoite pe corcoduş. Distanţa dintre rânduri 6 m, iar între 
pomi pe rând 3 m. Numărul de repetiţii în fiecare variantă este de 4 şi câte 10 pomi 
în fiecare repetiţie. 

În studiu au fost luate următoarele variante: 
Martor – patru prăşile manuale 
Înierbare temporară pe rândul de pomi – Erbicidare 
Miclosim 50% p.c. – 3,0 kg/ha 
Simadon 50% p.u. 3,0 kg/ha 
Simadon 50% p.u. 3,0 kg/ha – Mulci 
Mulci din ierburi cosite 
Raundap 36% c.s. – 5,0 l/ha 
Uragan 48% c.s. – 4,0 l/ha 
S-a determinat tipul de îmburuienare, eficienţa metodelor de control a 

buruienilor şi s-au studiat indicii de creştere, productivitate şi calitate. 
În variantele 3, 4 şi 5 erbicidele au fost aplicate primăvara devreme înainte 

de pornire în vegetaţie a buruienilor. Erbicidele Raundap 360 g/l (Glifosat) şi 
Uragan 480 g/l (Glifosat-Trimezium) au fost aplicate cu 200-250 l/ha apă pe 
vegetaţia buruienilor când au atins înălţimea 15-20 cm. 

Înierbarea temporară în bandă cu lăţimea de 1, 0 m s-a semănat păiuşuul de 
livezi, s-a cosit la înălţimea 10-15 cm a ierburilor, iar a doua cosire s-a înlocuit prin 
erbicidare cu Uragan 480 g/l în doză de 2,0 l/ha. Peste 12-14 zile de-a lungul 
rândului s-a format un strat de mulci natural, care a păstrat solul în stare curată de 
buruieni. Toamna s-a petrecut lucrarea solului cu discul dezaxat pe de o parte şi 
alta a rândului. 

În variantele 5, 6 buruienile cosite care se găseau de-a lungul rândului şi 
ierburi luate din intervalele dintre rânduri au format un strat de mulci cu grosimea 
de 10-12 cm. 
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REZULTATE ŞI DUSCUŢII 
Studiul eficacităţii diferitor metode de control a buruienilor a arătat, că 

îmburuienarea a scăzut cu 76-100% la variantele cu înierbare, mulcire şi erbicidare 
comparativ cu Martorul unde s-au petrecut 4 lucrări manuale. 

În varianta cu înierbare temporară buruienile au fost combătute prin 
înăbuşire de către ierburile graminee perene. După prima cosire toate speciile de 
buruieni au dispărut. Mulciul format din ierburi cosite şi lăsate pe loc a avut un 
efect pozitiv în controlul buruienilor prin provocarea seminţelor de buruieni la 
germinare datorită conţinutului ridicat de umiditate în sol şi stopării creşterii din 
cauza lipsei de lumină. 

Erbicidele cu substanţa activă Glifosat (Raundap, Uragan) aplicate singure 
au combătut total partea aeriană a buruienilor perene cu rizomi şi cu drajoni, care 
după o perioadă de timp au regenerat. 

Pentru combaterea eficientă şi a părţii subterane a lor este necesară 
asocierea produselor preemergente cu Glifosat aplicat postemergent, sau asociat cu 
prăşile manuale ori lucrări mecanice. 

Tabelul 1 
Influenţa diferitor metode de control a buruienilor asupra  

unor caracteristici fitometrice 
Lungimea 
lăstarilor 

Creşterea 
trunchiului 

Producţia Calitatea 

Variantele experienţei 
cm 

% faţă 
de 

Martor 
cm 

% faţă 
de 

Martor 
q/ha 

% faţă 
de 

Martor 

Suma 
glucidelor, 

% 

Substanţă 
uscată, % 

Soiul Pamiati Costinoi 
1. Martor – prăşile manuale 33,3 100 1,48 100 101,85 100 11,10 16,3 
2. Înierbare temporară -      
   Erbicidare 

38,9 99 1,55 105 100,72 99 10,28 14,8 

3. Miclosim – 3,0 kg/ha p.c. 30,8 92 1,37 93 103,15 101 10,90 15,4 
4. Simadon – 3,0 kg/ha p.c. 33,8 101 1,46 98 104,52 103 11,80 17,0 
5. Simadon – 3,0 kg/ha p.c.   
    Mulci 

34,1 102 1,39 94 108,35 106 12,12 17,6 

6. Mulci din ierburi cosite 34,7 104 1,39 94 104,75 103 12,28 17,7 
7.Raundap 36% - 5,0 l/ha       
    c.s. 

33,1 99 1,48 100 99,77 98 11,12 15,7 

8. Uragan 48% - 4,0 l/ha c.s. 35,1 105 1,49 100 99,07 97 13,00 18,2 
Soiul Udlinionnaia 

 31,6 100 1,32 100 78,32 100 11,20 16,8 
9. Înierbare temporară -      
    Erbicidare 

334,0 104 1,41 107 77,47 99 10,10 14,9 

10. Miclosim – 3,0 kg/ha p.c 35,2 111 1,43 108 79,77 102 10,80 15,8 
11. Simadon – 3,0 kg/ha p.c. 33,0 104 1,48 112 77,02 98 10,60 15,4 
12. Simadon – 3,0 kg/ha p.c. 
      Mulci         

34,2 108 1,60 121 78,62 100 14,12 19,2 

13. Mulci din ierburi cosite 33,3 105 1,43 108 78,77 100 12,28 17,8 
14. Raundap 36% - 5,0 l/ha  
      c.s. 

32,2 102 1,41 107 75,62 96 10,84 15,7 

15. Uragan 48% - 4,0 l/ha  
       c.s. 

32,7 103 1,36 103 75,32 96 11,88 17,8 
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Erbicidarea postemergentă cu Simadon şi Miclosim au micşorat consi-
derabil numărul de seminţe din sol şi a permis întreţinerea solului în stare curată de 
buruieni pe parcursul întregii perioade de vegetaţie. 

Asocierea aplicării preemergente a erbicidelor cu mulcirea solului cu 
ierburi cosite a avut un efect satisfăcător pe parcursul a două perioade de vegetaţie. 

Creşterea este valoarea integrală, care indică la interacţiunea proceselor 
fiziologice şi biochimice şi reflectă starea fiziologică a plantelor, reacţia lor la 
factorii mediului ambiant, inclusiv şi la acţiunea metodelor de lucrare a solului. 

În tabel 1 sunt prezentate datele experimentale despre creşterea lăstarilor, 
trunchiului, producţia şi calitatea ei în dependenţă de metoda aplicată la 
combaterea buruienilor. După cum se vede, putem constata o deosebire între 
reacţia soiurilor de prun. Schimbări evidente se observă în variantele cu înierbare 
temporară şi erbicidare preemergentă. În aceste două variante se schimbă 
intensitatea creşterii lăstariolor şi a trunchiului. Soiul Udlinionnaia a rezistat mai 
bine la înlocuirea ogorului negru pe rândul de pomi cu înierbare sau erbicidare. 

Producţia medie la variantele studiate comparativ cu Martorul n-a deviat 
esenţial. Se observă un spor de 3-6% la variantele cu mulcire şi erbicidare 
preemergentă. 

Atât metoda de control a buruienilor, cât şi particularităţile soiurilor au 
influenţă asupra componenţei biochimice a fructelor şi gustului lor 

Soiul Udlinionnaia, în comparaţie cu soiul Pamiati Costinoi conţine mai 
multe glucide, aciditate şi vitamina C, ceea ce face fructele mai gustoase şi mai 
preţioase din punct de vedere alimentar. 

Metodele de întreţinere a solului influenţează creşterea, productivitatea şi 
calitatea producţiei, deci este necesară alternarea lor în timp şi spaţiu. 

 
CONCLUZII 

Aplicarea erbicidelor numai pe rând şi asocierea cu lucrări mecanice, 
înierbarea temporară cu ierburi perene graminee şi mulcirea solului este o metodă 
ecologică de combatere a buruienilor în livezi. 

Creşterea pomilor, productivitatea şi calitatea producţiei sunt influenţate de 
metodele de întreţinere şi lucrare a solului deci este necesară alternarea lor în timp 
şi spaţiu. 
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