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Statutul disciplinei 
Disciplină opțională 
 
Titular disciplină 
Şef lucrări dr. Răus Lucian 
 
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 
 
Disciplina COMBATEREA INTEGRATA A BURUIENILOR, în conformitate cu programa 
analitică, îşi propune: 
- cunoasterea buruienilor si a biologiei acestora in vederea fundamentarii unei combateri 
rationale, integrate a acestora; 
- cunoaşterea tuturor aspectelor privind combaterea integrată a buruienilor în vederea alegerii 
celor mai potrivite metode pentru reducerea la minimum a pagubelor provocate de acestea; 
- cunoaşterea buruienilor din culturile agricole şi a modului cum influenţează asupra calităţii 
recoltelor; 
- cunoasterea efectelor biologice induse de catre erbicide asupra fiziologiei plantelor; 
- cunoasterea particularitatilor biologice ale buruienilor. 
Însuşindu-şi aceste cunoştinţe, studenţii vor avea competenţa, ca după absolvirea facultăţii să 
poată lucra în laboratoare de cercetare de înalt nivel ştiinţific din domeniile biologie şi cele 
conexe biologiei, în instituţii de învăţământ mediu şi universitar. 
 
Conținutul disciplinei (programa analitică) 
 

Curs (Capitole/subcapitole) 
Introducere: Ce sunt buruienile și care este pericolul poluării verzi ? 
Buruienile din culturile agricole. 1.1. Pagubele produse de buruieni. 1.2. Factorii care 
influențează pagubele produse de buruieni. 1.3. Sursele de îmburuienare a culturilor agricole. 
1.4. Particularitățile biologice ale buruienilor. 1.5. Posibilități de valorificare a buruienilor. 1.6. 
Clasificarea buruienilor. 1.7. Pragul economic de dăunare. 1.8 Cartarea buruienilor. 
Metode de combatere a buruienilor. 2.1. Conceptul de combatere integrată a buruienilor. 2.2. 
Metode preventive. 2.3. Metode agrotehnice. 2.4. Metode fizico-mecanice. 2.5. Metode 
biologice. 2.6. Metode chimice. 
Modificări fiziologice, anatomice și morfologice la unele specii de buruieni sub influența 
erbicidelor. 3.1. Considerații generale asupra erbicidelor. 3.2. Clasificarea erbicidelor. 3.3. 
Absorbția, translocarea și acțiunea erbicidelor în plantă. 3.4. Translocarea erbicidelor în plantă.  
3.5. Acțiunea erbicidelor în plante. 3.6. Selectivitatea erbicidelor. 3.7. Metabolizarea erbicidelor 
în plante. 3.8. Pătrunderea erbicidelor în plantă. 
Poluarea mediului înconjurător ca urmare a utilizării erbicidelor. 4.1. Persistența 
erbicidelor în sol. 4.2. Reziduuri de erbicide în plante. 4.3. Poluarea mediului înconjurător ca 
urmare a utilizării erbicidelor. 4.4. Metode de aplicare a erbicidelor. 4.5. Reguli pentru 
administrarea erbicidelor. 4.6. Greșeli ce se pot face la aplicarea erbicidelor. 4.7. Măsuri de 
protecția muncii în utilizarea erbicidelor. 4.8. Erbicidele folosite, dozele și modul de aplicare la 
principalele culturi agricole. 



 
Lucrări practice 

Recunoaşterea principalelor buruieni  (Terofite şi Hemiterofite) 
Recunoaşterea principalelor buruieni (Criptofite şi Hemicriptofite) 
Recunoaşterea principalelor buruieni (Fanerofite si Camefite)) 
Recunoasterea buruienilor in diferite faze de vegetatie 
Recunoasterea buruienilor in camp 
Recunoasterea buruienilor in camp 
Recunoasterea semintelor de biuruieni dupa caractere morfologice
Cartarea buruienilor - laborator 
Cartarea buruienilor - teren 
Evaluarea stării de îmburuienare a unei culturi 
Intocmirea hartilor de imburuienare - teren 
Intocmirea hartilor de imburuienare - laborator 
Prepararea şi aplicarea amestecurilor pentru stropit (laborator) 
Prepararea şi aplicarea amestecurilor pentru stropit (teren) 
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Evaluare finală 
 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota 
finală 

Examen Examen scris 70% 

Aprecierea activităţii în 
timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 
teste de verificare, colocviu de laborator. 30% 
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