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domeniul tehnologiei de cultura a acestei plante şi în special în privinţa
ameliorării sale, prin hibrizii cu randament ridicat de sămânţă şi ulei, adaptaţi la
variatele condiţii ecologice, creaţii ale şcolii de ameliorare de la Institutul de
Cercetare Dezvoltare Agricolă Fundulea, sunt cunoscute în întreaga lume.
Odată cu introducerea în cultură a hibrizilor amelioraţi, cu un înalt
potenţial productiv precum şi cu creşterea gradului de mecanizare a culturii au
crescut şi suprafeţele cultivate cu floarea-soarelui. In urma acestor schimbări în
sistemul de cultură se asistă la apariţia şi extinderea crescândă a atacului unor
agenţi fitopatogeni cu potenţial de atac ridicat, iar printre aceştia unii care, deşi
semnalaţi în trecut, nu au prezentat de-a lungul timpului o importanţă economică
majoră. Lucrarea de faţă şi-a propus să abordeze diversele aspecte legate de
speciile patogenului Altemaria,

un patogen al florii-soarelui considerat de

importanţă medie în privinţa pagubelor provocate culturii în condiţiile ţării
noastre, dar care în ultimii ani şi-a extins arealul de atac şi impactul asupra
producţiei şi calităţii acesteia.
In activitatea de pregătire, întocmire şi finalizare a tezei am fost îndrumată
cu înaltă competenţă de Domnul Profesor Dr. Doc Eugeniu Docea, faţă de care
îmi exprim cele mai alese şi sincere mulţumiri, stima şi întreaga

mea

recunoştinţă .
Pe parcursul cercetărilor am beneficiat de sprijinul permanent, sfaturile şi
îndrumarea unor personalităţi marcante în domeniul ameliorării şi patologiei
florii-soarelui, ca Prof. Dr. D o c . Alexandru Viorel Vrânceanu, respectiv Dr.
biolog Horia Iliescu, cărora le aduc prinosul meu de recunoştinţă.
Pentru sprijinul permanent, condiţiile de muncă create şi posibilitatea de a
realiza această lucrare într-un mediu de cercetare de o aleasă ţinută ştiinţifică,

aduc de asemenea mulţumiri conducerii Institutului de Cercetare-Dezvoltare
Agricolă Fundulea, cu deosebire directorului său general şi directorului ştiinţific.
Aduc cele mai sincere mulţumiri Domnului Dr. Alexandru Bărbulescu,
sub a cârui îndrumare competentă, mi-am iniţiat activitatea de cercetare în
patologia florii-soarelui precum şi Domnului Dr. Constantin Popov, care în
calitatea actuală de şef de laborator, m-a încurajat permanent şi m-a sprijinit cu
amabilitate şi multa căldură în realizarea tezei de doctorat.
Aduc deosebite mulţumiri colegilor mei din cadrul laboratorului care mi
au fost alături şi m-au ajutat pe tot parcursul efectuării prezentei lucrări.
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mulţumesc

colegilor

din

cadrul

laboratorului

de

Ameliorarea florii-soarelui şi cu precădere Doamnei Dr. Maria Joiţa Păcureanu,
care a fost întotdeauna alături de mine acordându-mi

cu bunăvoinţă şi

generozitate sfaturi şi asistenţă în cercetările întreprinse.
Exprim prin aceste rânduri mulţumirile mele sincere tuturor celor care mau sprijinit şi încurajat în activitatea mea profesională şi în elaborarea acestei
teze de doctorat.

