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Obiectivele disciplinei (curs și aplicații):  
Disciplina “Herbologie”, în conformitate cu programa analitică, îşi propune: 

- Studiul particularităţilor biologice ale buruienilor şi a posibilităţilor de control şi valorificare a 

acestora; 

- Predarea cunoştinţelor teoretice şi practice privind metodele şi mijloacele preventive, 

agrotehnice, fizice, biologice şi chimice pentru protecţia integrată a plantelor, în diferite sisteme 

de agricultură, împotriva buruienilor; 

- Consolidarea şi aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi practice privind folosirea maşinilor, 

utilajelor tehnice şi a tehnologiilor noi de utilizarea a lor în protecţia plantelor;  

- Studierea asolamentelor specifice diferitelor zone agricole şi a metodelor pentru controlul 

buruienilor; 

- Evaluarea impactului unor elemente tehnologice asupra ecosistemelor agricole; 

- Formarea abilităţilor practice necesare desfăşurării activităţilor de protecţie a plantelor, 

carantinei fitosanitare, inclusiv a analizei riscurilor în combaterea integrată a buruienilor;  

Cunoaşterea modalităţilor pentru elaborarea sistemelor ecologice de protecţie integrată a 

plantelor împotriva buruienilor. Cunoaşterea cadrului legislativ european privind managementul 

produselor pentru protecţia plantelor împotriva buruienilor. 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 
Curs (Capitole/subcapitole) 

1. Rolul plantelor şi a solului în dezvoltarea producţiei agricole şi în ecologizarea şi 

stabilizarea durabilă a reconstrucţiei ecologice. 

Studii privind biologia şi ecologia principalelor specii de buruieni necesare pentru elaborarea 

programelor de combatere integrată. 

2. Modele de asolamente şi sisteme de cultură pentru menţinerea biodiversităţii în 

agricultura modernă.  

Sisteme de fertilizare şi de lucrare conservativă a solului pentru diferite specii, genotipuri şi 

asolamente agricole. 

3. Tehnologii şi metode agrotehnice pentru protecţia şi utilizarea resurselor 

agroecologice din principalele zone agricole din România. 

Sisteme de agricultură alternative pentru creşterea producţiei şi reducerea poluării 

componentelor mediului natural şi pentru menţinerea sănătăţii organismelor. 



4. Buruienile din culturile agricole ale zonelor agroecologice din România 

4.1. Legislaţia naţională care reglementează combaterea buruienilor. 4.2. Strategia UE privind 

combatere integrată a buruienilor. 4.3. Buruienile rezistente la erbicide. 4.4. Pagube produse 

de buruieni. 4.5. Particularităţile biologice ale buruienilor. 4.6. Clasificarea buruienilor. 4.7. 

Surse de îmburuienare. 4.8. Cartarea buruienilor. 4.9. Metode integrate pentru controlul 

buruienilor. 4.9.1. Metode preventive. 4.9.2. Metode agrotehnice. 4.9.3. Metode fizico-

mecanice. 4.9.4. Metode biologice. 4.9.5. Metode chimice. 4.9.6. Posibilităţii de valorificare a 

buruienilor. 

5. Metode de combatere a buruienilor 

5.1. Metode preventive de combatere a buruienilor; 5.2. Metode curative de combatere a 

buruienilor; 5.3 Metode agrotehnice de combatere a buruienilor; 5.4 Metode fizice de 

combatere a buruienilor; 5.5. Metode biologice de combatere a buruienilor; 5.6. Metode 

chimice pentru controlul buruienilor. 

6. Metode chimice pentru controlul buruienilor. 6.1. Absorbţia erbicidelor şi translocarea 

lor în plante. 6.2. Pătrunderea erbicidelor în plantă şi factorii de mediu care pot influenţa 

pătrunderea şi absorbţia erbicidelor prin organele aeriene. 6.3. Transportul erbicidelor prin 

plantă, acţiunea lor în plante şi influenţa lor asupra proceselor metabolice. 6.4. Fenomene 

fizice care pot influenţa erbicidele în sol (adsorbţia). 6.5. Selectivitatea erbicidelor. 6.6. 

Persistenţa ebicidelor în sol. Relaţia persistenţei cu structura chimică, proprietăţile fizice ale 

erbicidului şi formularea preparatului. 6.7. Remanenţa erbicidelor. 6.8. Reziduurile de erbicide 

în plante, sol şi apă. 6.9. Factorii care influenţează eficacitatea erbicidelor Tehnica aplicării 

erbicidelor. 6.10. Măsuri de protecţia muncii la folosirea erbicidelor.  

7. Asolamentele şi particularităţile acestora în protecţia culturilor. 

7.1. Consideraţii generale. Plantele indicate a fi cultivate şi gruparea lor în asolamente . 7.2. 

Principii ce stau la baza organizării asolamentelor. 7.3. Clasificarea asolamentelor. 7.4. Locul 

grupelor de plante în asolament. 4.5. Metodologia de elaborare a asolamentelor. 

8. Sisteme de agricultură 

8.1 Sistemul de cultură în agricultura modernă. 8.2. Sistemul de agricultură convenţional. 8.3 

Sistemul de agricultură de precizie. 8.4. Agricultura biologică. 8.5 Sistemul de agricultură 

durabilă. 

 

 

Lucrări practice 

Recunoaşterea speciilor de buruieni anuale 

Recunoaşterea speciilor de buruieni perene 

Recunoaşterea seminţelor de buruieni 

Determinarea gradului de îmburuienare 

Metode de cartare a buruienilor 

Determinarea rezervei de seminţe de buruieni din sol 

Intocmirea hărţilor tehnologice pentru flora segetală 

Pregătirea amestecului pentru stropit; Instalaţii şi maşini de stropit folosite la aplicarea 

erbicidelor 

Elaborarea asolamentelor pentru protecţia culturilor 

Aprecierea calităţii lucrărilor pentru protectia plantelor; Întocmirea şi utilizarea registrului 

solelor; Colocviu de laborator 
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Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

scris, scris şi oral, oral, 

test, aplicaţie practică, 

altele 

Examen 50 

Colocviu 10 

Evaluare pe parcurs 20 

Laborator 20 
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Prof. univ. Dr. Costică AILINCĂI 
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Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România 

telefon: 0232407535 

E-mail: ailincai@uaiasi.ro 
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