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PREFAŢA

Satisfacerea deplină a consumului de legume la nivelul cerinţelor actuale şi
de perspectivă determină permanenta preocupare pentru găsirea unor soluţii noi de
sporire a producţiei, lărgirea sortimentului şi creşterea eficienţei
Pe această
posibilităţile

linie se înscrie

de sporire

şi contribuţia

a producţiei

de ceapă

acestei
prin

economice.

lucrări,

care

utilizarea

vizează

tehnologiilor

modernizate.
în lucrarea de faß

ne-am propus să prezentăm

cercetările

noastre

privind

sporirea producţiei de ceapă în zona Brăilei prin utilizarea celor mai performante
tehnologii de cultivare a cepei prin semănare direct în câmp.
Realizarea

prezentei

teze de doctorat

eforturilor mele de-a lungul unei perioade

reprezintă

în mod cert,

rezultatul

de mai mulţi ani de muncă intensă în

ferma proprie pe care m-am străduit să o modernizez continuu, să măresc continuu
producţiile utilizând cele mai performante tehnologii. Această realizare n-ar fi putut
fi posibilă fără ajutorul unor oameni şi instituţii care au contribuit la

perfecţionarea

mea teroetică şi practică în domeniul legemiculturii, în general, şi a cultivării cepei
în special.
In acest sens, aş dori să aduc mulţumiri Universităţii de Ştiinţe Agricole şi
Medicină Veterinară din Bucureşti, instituţie la care m-am format ca specialist în
domeniul horticulturii.
în cursul efectuării cercetărilor şi a elaborării prezentei lucrări, de-a lungul
anilor de studiu şi muncă, m-am bucurat în permanenţă
domnului prof

de îndemnul şi sprijinul

univ. dr. ing. Victor Popescu, decanul Facultăţii de

conducător ştiinţific competent şi de aleasă ţinută profesională
această cale cele mai calde şi sincere mlţumiri.

Horticultura,

căruia îi aduc pe

Doresc să aduc mulţumiri domnului dr. ing. Niculai Popandron,
ştiinţific gradul

I din cadrul

Legumicidtură şi Floricultură

Institutului

de Cercetare

-

cercetător

Dezvoltare

pentru

Vidra, care cu experienţa dobândită în cei peste 30

de ani în munca de ameliorare

a cepei şi de perfecţionare

a tehnologiilor

culturi, m-a ajutat să înfiinţez şi să duc la bun sfârşit experienţele

acestei

din câmp, m-a

îndrumat să pregătesc referatele şi teza în cele mai bune condiţii.
Tuturor celor care, într-o formă sau alta, mi-au fost de ajutor în

realizarea

prezentei teze de doctorat, le exprim sincere mulţumiri.
în final, dar nu în ultimul rând, cu cele mai calde şi alese sentimente
preţuire şi de mulţumire mă adresez părinţilor

de

mei care mi-au creat condiţii să

învăţ, mulţumesc soţiei şi celor doi băieţi, studenţi la Facultatea de Horticultura din
Bucureşti, pentru încurajările, sprijinul şi înţelegerea de care m-am bucurat atât pe
parcursul realizării acestei lucrări, cât şi pe parcursul întregii mele
Lucrarea este structurată

activităţi.

în şapte capitole şi cuprinde 138 pagini, 33 tabele

şi 53 figuri (fotografii şi grafice). Bibliografia face apel la 116 titluri de referinţă
din literatura de specialitate,

românescă şi străină.

Autorul,
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