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CAPITOLUL I - INTRODUCERE
România dispune pe cea mai mare parte a teritoriului de condiţii naturale
generoase pentru practicarea agriculturii performante, capabilă să facă faţă cu
succes concurenţei pe piaţa europeană.
în acelaşi timp, condiţiile ecologice ale mediului agricol generează o
multitudine de efecte negative :
3

• circa A din sursele de soluri agricole prezintă diferite tipuri de degradări
antropice cum sunt eroziunea prin apă şi alunecările de teren (7,1 mil de ha.),
eroziune prin vânt (0,4 mii ha) , exces periodic de umiditate

(3.8 mii ha),

sărăturare (0,6 mii ha), compactare datorită lucrărilor agricole necorespunzătoare
(6,5 mii ha), formarea crustei (2,3 mii ha) , spălare chimică (0,9 mii ha), rezervă
mică - foarte mică de humus (8,6 mii ha) , aciditate puternică - foarte puternică
(3,4 mii ha) ;
• deficit de apă şi secete frecvente pe (7,1 mii ha) ;
• evoluţia climatică din ultimii ani ca şi prognoza existentă pe plan mondial,
alarmantă în perspectiva schimbărilor climatice afectează şi va afecta

şi ţara

noastră, modificând mediul ambiant.
In consecinţă apare ca o necesitate importantă extinderea cercetărilor în
acest domeniu atât de complex al aplicării irigaţiei, combaterii eroziunii solului,
înlăturării excesului de umiditate , etc.
In acest context se înscriu şi eforturile mele de a participa cu modestie la
rezolvarea acestor aspecte legate de interesul naţional al agriculturii româneşti.
Anticipând şi această consecinţă pe care o va determina aderarea ţăii noastre
la Uniunea Europeană, orice model sau metodă de intensivizare a producţiei
agricole devine un deziderat obligatoriu.
Iată de ce am apreciat şi apreciez flerul ştiinţific al Domnului Prof. Univ. Dr.
Ing. Ionel Jinga, conducătorul meu ştiinţific care a avut buna inspiraţie de a-mi
canaliza interesul ştiinţific spre studiul influenţei subasigurării cu apă asupra
culturilor de porumb şi soia în condiţiile actuale a resurselor limitate de apă de
irigaţii, energie şi financiare.
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Tot la îndrumarea Domniei sale şi având în vedere cantităţile de dejecţii
provenite din fermele de creştere a animalelor care pe de o parte poluează mediul
ambiant iar pe de altă parte strică aspectul peisajului rural, alături de subasigurarea
cu apă m-am străduit să cercetez şi posibilităţile de valorificare a nămolului de
păsări provenit de la complexul avicol Focşani, ca îngrăşământ organic la culturile
de porumb pentru boabe şi la soia.
De asemenea, nu pot să neglijez străduinţa Domnului Prof. Univ. Dr. Ing.
Ionel Jinga de a-mi ghida eforturile spre „radiografierea" actuală a amenajării de
irigaţii Bilieşti-Slobozia-Ciorăşti şi analizarea în complex a condiţiilor edafice de
pe suprafaţa amenajată. Astfel au rezultat concluzii clare , posibil de aplicat şi-n
alte sisteme de irigaţie, privind modificarea şi retehnologizarea acestora.
Pentru aceasta dar şi pentru deosebita abnegaţie cu care am fost îndrumat în
efectuarea cercetărilor şi realizarea prezentei lucrări, cu nemăsurat respect îi
adresez cele mai sincere mulţumiri Domnului Prof. Univ. Dr. Ing. Ionel Jinga .
Mulţumesc de asemenea ,în mod deosebit referenţilor ştiinţifici pentru
amabilitatea de a fi acceptat să facă parte din Comisia de analiză a lucrării şi pentru
exemplul de competenţă dat.
Pentru încrederea şi spijinul acordat , mulţumesc familiei mele , în primul
rând soţiei, care m-a încurajat permanent să finalizez această lucrare.
Cu recunoştinţă îmi îndrept gândurile spre toţi cei care într-un fel sau altul
m-au ajutat moral sau material.
Autorul
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