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 INTRODUCERE 

►Indiferent de sistemul de cultură practicat, plantele de căpșun sunt foarte susceptibile la 
competiția buruienilor, mai ales în stadiul inițial după plantare, când sunt mici iar irigarea frecventă 
oferă condiții ideale pentru germinarea semințelor de buruieni 
► Buruienile instalate în interiorul tufelor, la culturile multianuale, influenţează negativ durata 
plantaţiilor prin debilitarea plantelor sau chiar înăbuşirea acestora, consumul de apă şi substanţe 

nutritive, favorizând atacul unor boli şi dăunători, influențând negativ coacerea fructelor.  

MATERIAL ȘI METODE 

Cercetările și determinările au fost efectuate în judetul Giurgiu la  Hotarele în cultura de 
căpșun cultivată cu folie de plastic pe rânduri  și substrat de paie între rânduri, în comuna 
Oinacu la cultura de căpșun cu folie de plastic pe rânduri și  în câmpul experimental de la 
ICDPP-București unde căpșunul a fost cultivat fără folie și fără substrat de paie între 
rânduri.  Au fost efectuate  câte 2 determinări pe fiecare rând de căpșun  în perioada 2021-
2022, cu ajutorul ramei  metrice iar observațiile au vizat densitatea (număr de plante/m2), 
participarea (% în care fiecare specie participă la îmburuienarea generală), frecvența (% în 
care fiecare specie a fost prezentă în punctele de observație),  familia, clasa 
(monocotiledonate, dicotiledonate) și durata de viață a fiecărei specii 

REZULTATE 
Sistemul de cultură cu folie de plastic pe rânduri și cu strat de paie între 

rânduri a asigurat cea mai bună protecție a culturii de căpșun față de concurența 
buruienilor cu condiția ca după recoltat buruienile care răsar  prin găurile de la folie, 
pe intervalul dintre rânduri și în jurul plantației de căpșun să fie distruse.  

În sistemul de cultură cu folie de plastic pe rânduri dar fără substrat  de paie 
între rândurile de căpșun  au fost prezente speciile: Portulaca oleracea, Setaria spp., 
Echinochloa crus-galli, Chenopodium album și Amaranthus retroflexus. 

În câmpul experimental fără folie și fără substrat de paie între rânduri 
cultura de căpșun a fost compromisă datorită prezenței speciei Convolvulus arvensis 
o specie perenă agresivă care a dominat cultura, sufocând plantele de căpșun. Au mai 
fost prezente: Sorhgum halepense, Portulaca oleraceea, Cirsium arvense, Setaria 
spp., Daucus carota și Abutilon teophrasti. Cu toate că în primăvară, imediat dupa 
plecarea în vegetatie, când buruienile erau cât mai tinere a fost aplicat erbicidul 
Sultan 50 SC pe baza de methazachlor 500 g/l  la  doza de 1,0 l/ha rezultatele 
obținute în combaterea  volburei au fost modeste fiind necesar aplicarea unui erbicid 
total în toamnă după cosirea plantelor de căpșun.  

CONCLUZII 
Lupta împotriva buruienilor în cǎpşunǎrii trebuie dusă permanent şi cu toate mijloacele: 
mecanice, manuale şi chimice pentru a obţine producţii mari şi de calitate foarte bună. 


