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PREFAŢĂ

Irigarea culturilor denumtă generic « revoluţia albastă » reprezintă una din verigile de
bază din tehnologia modernă necesară oricărei culturi agricole.
în contextul mondial actual se constată o tendinţă de înlocuire a metodelor clasice de
irigare prin brazde şi chiar aspersiune, cu metode moderne care să economisească în special
apa, forţa de muncă şi energia, care-şi găsesc larg aplicaţia mai ales în horticultura.
Pentru că există o tendinţă evidentă de aridizare a climei, irigaţia devine o măsură
importantă şi în zona subumedă.
Lucrarea prezintă câte două metode de irigare localizată,
irigare prin picurare şi
irigare prin microaspersiune, bazându-se pe rezultatele obţinute în perioada 2000 - 2003, în
câmpul de cercetare la de SCDP Oradea.
Lucrarea este struturată pe IX capitole, cuprinzând 67 de tabele, 41 de figuri, 188 de
pagini şi 131 de titluri bibliografice.
Se prezintă rezultatele privind regimul optim de irigare al culturii piersicului, influenţa
irigaţiei asupra consumului zilnic şi total de apă, sursele de acoperire a consumului de apă în
condiţii de neirigare şi irigare, influenţa irigaţiei asupra microclimatului, asupra ritmului de
dezvoltare a pomilor, a nivelului producţiei şi a parametrilor de calitate a acesteia..
Se stabilesc parametrii necesari unei prognoze corecte a irigaţiilor folosind
evaporimetru Bac clasa A. Corelaţiile din sistemul sol-apă plantă-atmosferă (microclimatproducţie, consum de apă - producţie, consum de apă -calitatea producţiei)
susţin oportunitatea irigării piersicului în condiţiile zonei moderat subumede a Câmpiei
Crişurilor, iar calculele de eficienţă economică,evidenţiază faptul că printr-o prognoză corectă
a irigaţiei cu ajutorul evaporimetrului Bac clasa A, se poate amortiza investiţia cu irigaţia în
2-3 ani.
Pe toată durata efecuării cercetărilor, am beneficiat de coordonarea şi îndrumarea
competentă a domului profesor asociat dr.ing. Iancu Mihai şi a cercetătorilor din cadrul
laboratorului de Amelioraţii a ICDP Marăcineni, cărora cu acest prilej le aduc sincere şi
respectuoase mulţumiri.
Gânduri de aleasă recunoştinţă şi profunde mulţumiri Faultăţii de Horticultura din
Bucureşti, Academiei Agricole şi Silvice şi personal domnului profesor asociat dr.ing,
Canarache Andrei si dr. ing. Voiculescu N., Staţiunii de Dezvoltare Agro Zootehnice Oradea
şi personal domnului conf. dr.ing. Domuţa Cornel şi nu în ultimul rând colegilor din S С D P
Oradea.
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