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Abstract: Vetch can be used as cover crops in corn seedlings if in is seed hybrids 

corn with high biological potential productivity and fast initial grow. 
The method should be associated with integrated pest management that can 

decrease the effect of caver crop. 
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INTRODUCERE 
Buruienele segetale sunt producenţi – component important în agroeco-

sisteme. Afară de dauna pe care o provoacă în semănături, buruienele au şi 
influenţă pozitivă şi anume: în calitate de plante autotrofe creează în procesul de 
fotosinteză substanţe organice din cele anorganice şi acumulează energie solară sub 
formă de energie chimică inclusă în compuşi organici. Diversitatea buruienilor 
contribuie la folosirea mai deplină a spaţiului vital atât aerian, cât şi terestru. 
Resturile vegetale care se încorporează în sol sunt mai diversificate şi se humifică 
mai bine decât miriştea păioaselor; rădăcinile multor buruieni se deosebesc prin 
capacitate sporită de a extrage substanţele nutritive din sol şi subsol din compuşi 
care sunt inaccesibili plantelor de cultură şi deci buruienele contribuie la procesul 
contemporan de solificare şi îmbogăţesc solul cu elemente biofile. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

Culturile protectoare semănate între rânduri sau pe toată suprafaţa trebuie 
să umbrească şi să înăduşe plantulele de buruieni şi să ocrotească solul, să asigure 
acumularea substanţelor organice şi a humusului din sol. Culturile protectoare 
trebuie să corespundă următoarelor cerinţe: 1) să nu inhibe creşterea şi dezvoltarea 
culturii semănate; 2) energia iniţială de creştere să fie mai mare, decât a buruienilor 
frecvente; 3) norma de semănat să nu fie costisitoare, pentru a asigura econo-
micitatea metodei; 4) să umbrească bine solul şi plantulele de buruieni, dar totodată 
să fie de talie mică şi după tempul de creştere să nu anticipeze porumbul. 



 417 

 În experienţele în vase de vegetaţie şi în câmp au fost studiate în calitate 
de culturi protectoare măzărichea de primăvară, facelia, rapiţa de primăvară şi 
muştarul alb (2,3). 

S-a dovedita că semănăturile îmburuienite sub pragul economic de daună 
(PED) nu scad producţia şi totodată micşorează dauna dăunătorilor şi patogenilor, 
fiindcă aceştia îşi aleg hrana după gust, dar plantele semănate sunt toate de o 
vârstă, pe când buruienile au germinaţie eşalonată şi pe lan se găsesc plante de 
diferită vârstă şi componenţă biochimică, când plantele semănate sunt mici şi încă 
nu folosesc pe deplin suprafaţa destinată, buruienile ocrotesc solul de razele 
ultraviolete, de vânt şi ploaie şi conservă solul, îl apără de eroziune, micşorează 
esenţial levigarea nitraţilor în straturile adânci ale solului (1). 

Paradigma contemporană în erbologie susţine, că buruienile din semănături 
nu trebuie nimicite complet, ci controlate în aşa fel, ca să nu diminueze producţia şi 
calitatea ei, adică masa şi numărul lor pe unitate de suprafaţă să fie inferior PED. 

Culturile protectoare nu nimicesc total buruienile, ele oprimă creşterea 
plantulelor de buruieni, scad nocivitatea lor sub PED, în aceasta constă aspectul 
ecologic de control al buruienilor în semănături. 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Sunt evaluaţi indicii după care se poate hotărî posibilitatea de folosire a 
plantei în calitate de cultură protectoare: energia iniţială de creştere, indicele foliar, 
conţinutul de pigmenţi în frunze şi raportul dintre clorofila A/clorofila B, precum şi 
suma clorofilelor/suma carotinoidelor, absenţa dăunătorilor şi patogenilor comuni 
cu cultura care trebuie ocrotită de buruieni. 

În 7 serii de experienţe în vasele de vegetaţie am stabilit, că numai 
măzărichea de primăvară nu inhibă creşterea porumbului şi acoperă complet 
suprafaţa solului, umbreşte şi înăduşă plantulele de buruieni, de aceea experienţele 
mari de câmp au fost efectuate cu măzăriche de primăvară, semănată în intervalul 
dintre rândurile de porumb. 

Faţă de Martorul cu 2 praşile manuale măzărichea a dat pierderi de 
producţie sub PED, circa 3 – 5 % şi metoda a fost superioară celor mai eficiente 
erbicide: Milagro 60 g/ha s.a. sau amestec din Titus 6,25 g/ha s.a. + 2,4-DA 360 
g/ha s.a. care au dat pierderi de producţie faţă de Martorul prăşit în limita PED, 
circa 7 %. 

Experienţele cu diferiţi hibrizi de porumb selecţionaţi în Moldova au arătat, 
că nu orice hibrid admite această metodă de control ecologic al buruienilor, ci 
numai hibrizii cu capacitate mare de producţie şi energie mare de creştere iniţială şi 
anume: Moldavscki 291 AMV cu potenţial biologic de producţie 62,4 q/ha şi 
Moldavscki 411 MV cu potenţial biologic de producţie 92,9 q/ha. 

Nu suportă cultură protectoare hibridul cu conţinut ridicat de lizină în 
boabe, dar cu creştere iniţială lentă – Porumbeni 371 SVL cu potenţial biologic de 
producţie abia 48,6 q/ha. La formarea frunzei a 5-a multe plantule de porumb s-au 
decolorat, au pierit, semănătura rărită n-a dat producţie cuvenită. 
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Metoda poate fi compromisă şi din altă cauză. În unii ani de experienţă 
măzărichea de primăvară a fost puternic atacată de patogeni care provoacă rugina 
frunzelor. 

CONCLUZII 
Măzărichea de primăvară poate fi folosită în calitate de cultură protectoare 

în semănăturile de porumb, în caz când se seamănă hibrizi cu potenţial biologic 
înalt de producere şi creştere iniţială rapidă. 

Metoda trebuie să fie asociată cu combaterea integrată a dăunătorilor şi 
patogenilor care pot diminua efectul culturii protectoare. 
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INTRODUCERE 
Strategia de dezvoltare a sectorului agroalimentar în perioada anilor 2006 – 

2015, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1199 din 17 octombrie 2006, prevede 
micşorarea de peste două ori a suprafeţelor pentru cultivarea florii-soarelui, 
înlocuindu-le cu suprafeţele respective de rapiţă şi soia. Sporirea volumului global 
de soia se va efectua din contul majorării suprafeţelor şi sporirii productivităţii la 1 
ha, prin implementarea soiurilor înalt productive în ansamblu cu toate elementele 
tehnologice avansate (3). Un loc important în tehnologia de cultivare a culturii soia 
îl ocupă combaterea buruienilor. Actualmente în Republica Moldova pentru 
utilizare în semănaturile de soia sunt omologate 15 denumiri comerciale de 
erbicide, reprezentând 9 substanţe active (2). Catedra Agrotehnică a UASM 
efectuează cercetări ştiinţifice în vederea evaluării diferitor erbicide pentru 
combaterea buruienilor la cultura soia. 

 
 




