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CERCETĂRI PRIVIND BURUIENILE PROBLEMĂ DIN CULTURA CARTOFULUI
INTRODUCERE
 Cartoful (Solanum tuberosum) se numară printre cele
mai concurate plante de cultură de către buruieni.
 Buruienile produc pagube mari, determinând
diminuarea recoltei cu 20-35%, consumă cantități
mari de apă și elemente nutritive, scad eficiența
tratamentelor împotriva bolilor și dăunătorilor iar
recoltarea mecanizată devine dificilă sau imposibilă.
OBIECTIVE
Monitorizarea și cartarea buruienilor din
culturile de cartof din județele Dambovița,
Prahova și Călărași






Autori: Daniel JALOBĂ, Valentin CIONTU, Raluca CRISTEA, Marga GRĂDILĂ
Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor
REZULTATE
Buruienile problemă din culturile de cartof sunt de regulă specii perene dificil de
combătut. Dintre buruienile dicotiledonate au fost identificate ca buruieni problemă
speciile: Cirsium arvense, Sonchus arvensis și Convolvulus arvensis iar dintre
monocotiledonate Sorghum halepense și Agropyron repens.
La Lungulețu datorită monoculturii probleme deosebite pentru combatere pun speciile
de Equisetum arvense, Ambrosia artemisiifolia și Symphitum officinalis, în Călărași la
Dâlga Cannabis ruderalis iar în Prahova Polygonum convolvulus și speciile de Xanthium.
Chiar și speciile anuale atunci când găsesc condiții favorabile de creștere și dezvoltare
produc pagube deosebite: Chenopodium album, Polygonum aviculare, Echinochloa crusgalli. De asemenea s-a constatat și prezența din ce în ce mai mare a speciilor invazive:
Ambrosia, Erigeron, Veronica, Xantium.

MATERIAL ȘI METODE
30 determinări/hectar; perioada 2020-2021;
observații: densitatea (număr de plante/m2);
participarea (% în care fiecare specie participă la îmburuienarea
generală), constanța (% în care fiecare specie a fost prezentă în
punctele de observație);
clasa (pteridofite, monocotiledonate, dicotiledonate);
durata de viață (efemere, anuale, bienale, umblătoare, perene).

CONCLUZII
 Erbicidarea este esențială pentru dezvoltarea ulterioară a
plantelor de cartof și implicit pentru producțiile obținute.
 Buruienile trebuiesc controlate mai ales în primele faze de
vegetație, aceasta fiind perioada critică de îmburuienare a
cartofului până la formarea aparatului foliar și închiderea rândurilor.

