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1.

INTRODUCERE

Creşterea bioaccesibilităţii elementelor nutritive din sol şi din alte surse naturale, precum şi
creşterea utilizării productive a nutrienţilor în recolte, însoţită de diminuarea corespunzătoare a
impactului poluant al fertilizări chimice asupra mediului ambiant, reprezintă deziderate majore ale
agriculturii contemporane.
Cercetările agricole efectuate pe parcursul a 20 de ani de experimentare riguroasă, în cadrul
Laboratorului
Agrochimie

de Agrochimie al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare
şi Protecţia Mediului,

pentru

Pedologie,

au arătat că realizarea acestor deziderate este posibilă într-o

măsură însemnată prin integrarea în cadrul tehnologiilor actuale de cultură a plantelor a unor
mijloace agrochimice neconvenţionale de fertilizare.
n

99

în agrochimia românească, mijloacele agrochimice neconvenţionale

sunt considerate acele

mijloacele rezultate din cercetările recente aflate în curs de validare, aplicate ocazional în cadrul
unor tehnologii intensive de cultură (Borlan şi Domeanu, 1998).
Conform acestei accepţiuni, îngrăşămintele foliare cu nutrienţi minerali şi substanţe organice
fiziologic-active,

aplicabile pe tegumentele vegetale ale plantelor în scopul: stimulării

şi

suplimetării nutriţiei plantelor, prevenirii şi tratării stărilor de carenţă şi/sau optimizării conţinutului
de nutrienţi în sămânţă aparţin mijloacelor de fertilizare neconvenţionale.
Posibilitatea de a acţiona cu mijloace de fertilizare neconvenţionale este postulată de regula
optimului din agronomia clasică (Liebscher, 1895) implicând compensarea, ca efect asupra
culturilor, a insuficienţei unor factori trofici de vegetaţie prin optimizarea unor condiţii de vegetaţie,
precum şi compensarea unor neajunsuri din sfera condiţiilor de vegetaţie (de pildă, de stresare a
plantelor prin secetă înainte ca aceasta să suprime fizic plantele) prin optimizarea unor factori trofici
de vegetaţie (Borlan şi Domeanu, 1998).
In conceptul de agricultură durabilă, aceste mjloace de fertilizare trebuie aplicate simultan
sau cel puţin alternativ cu cele clasice de fertilizare în sol (convenţionale), primele asigurând efecte
de protecţie a mediului ambiant împotriva poluării chimice, ca urmare a gradelor superioare de
utilizare în recoltă a nutrienţilor proveniţi din toate sursele aflate la dispoziţia plantelor (datorate în
principal efectelor complexe de corectare, suplimentare şi stimulare a nutriţiei plantelor), iar
celelalte asigură o stabilizare agrochimică

a solului prin compensarea consumurilor (exporturilor)

de nutrienţi din sol cu recoltele.

î

Cercetările privind optimizarea pe cale fiziologică a conţinutului de nutrienţi (în special
micronutrienţi) în sămânţa hibridă şi materialul semincer, prin aplicarea de fertilizanţi foliari
speciali în loturile de producere a seminţei hibride, au căpătat, în ţara noastră, o largă amploare
după anul 1986. Dezvoltată mai întâi din necesitatea de combatere a carenţelor nutritive de Zn
(manifestată la hibrizii de porumb), Mo şi В (manifestată la floarea soarelui), această metodă s-a
dovedit a fi, în timp, şi un mijloc important de creştere a producţiei de sămânţă hibridă.
Posibilitatea intervenţiei cu astfel de mijloace este fundamentată atât pe baza cercetărilor
efectuate pe plan internaţional (Aron, 1975; Peaslle şi Leggett, 1980; Moraghan şi Grafton, 1999),
cât şi în ţara noastră. (Ţigănaş şi colab., 1978; Lăcătuşu şi colab., 1988, 1989; Borlan şi colab.,
1989, 1992, 1994, 1995, 2001), care au arătat că, pe lângă condiţiile de sol, climă, tehnologie,
particularităţile genetice ale hibrizilor (în utilizarea nutrienţilor din diferite surse), un rol important
în controlul dezechilibrelor nutritive îl au şi conţinuturile de nutrienţi din sămânţă, respectiv
rapoartele dintre acestea.
Comparativ cu celelalte metode practicate: aplicarea direct pe seminţe a diferitelor preparate
chimice cu nutrienţi, selecţia unor linii şi hibrizi eficienţi în a absorbi nutrienţi din sol, producerea
de sămânţă hibridă pe soluri cu conţinuturi ridicate de nutrienţi, optimizarea pe cale fiziologică a
conţinutului de nutrienţi prezintă avantajul că, în urma îmbogăţirii seminţei, planta are ia dispoziţie,
la începutul perioadei de vegetaţie, o cantitate mai mare de nutrienţi (în formă biologic activă) decât
ar putea absorbi în mod normal din sol sau îngrăşăminte.
Termenul de fertilizare foliară specială a fost introdus de Borlan şi colab. (1989), atributul de
"specială" fiind justificat prin obiectivele specifice ale acestui tip de fertilizare, şi anume
optimizarea conţinutului de micronutrienţi în sămânţa hibridă, precum şi prin faptul că operează cu
îngrăşăminte complexe foliare de compoziţii speciale diferite de cele de uz general
Obiectul de studiu al cercetărilor întreprinse în vederea elaborării tezei de doctorat 1-a
constituit un nou sortiment de îngrăşăminte complexe foliare speciale obţinute din materii prime
reziduale (clei de oase) destinate fertilizării foliare în loturi de hibridare şi în lanuri de consum la
cultura de porumb şi floarea soarelui.
Compoziţiile fertilizante testate (4 tipuri) sunt brevetate, Brevet Rom. nr. 116189/2000 şi
sunt codificate: ICF 622 (pentru porumbul de consum), ICF 622 a (pentru porumb, linia mamă din
loturile de hibridare), ICF 624 (pentru floarea soarelui de consum), ICF 624 a (pentru floarea
soarelui, linia mamă din loturile de hibridare). Din punct de vedere al modului de aplicare şi acţiune
în sistemul sol-plantă, acestea se includ în categoria mijloacelor neconvenţionale de fertilizare a
plantelor cu acţiune în mediul intern al organismului vegetal.
Cercetările s-au desfăşurat în perioada 1998-2003 şi au tratat următoarele aspecte:
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>

Testarea efectului îngrăşămintelor foliare speciale în experienţe întreprinse în casa de
vegetale, la cultura de porumb şi floarea soarelui;

>

Testarea metodei de fertilizare specială în loturi de hibridare, precum şi testarea efectului
îngrăşămintelor complexe foliare speciale, în experienţe de câmp, la SC Moldova - Ţigănaşi
SA, jud. Iaşi, la SCDA Podu -Iloaiei, jud. Iaşi şi la ICDA Fundulea, jud. Călăraşi. începând
din anul 1998, în aceste puncte au fost organizate cercetări de testare în loturi de hibridare
unde s-a urmărit obţinerea unei seminţe hibride de porumb şi floarea soarelui cu un conţinut
optimizat de micronutrienţi (îmbogăţită în special în Zn şi Mo), prin aplicarea de tratamente
speciale pe liniile mamă, şi în lanuri de consum unde s-a urmărit comportarea seminţei
hibride obţinută în anul anterior, în condiţiile unor soluri slab asigurate cu Zn şi Mo, sau cu
condiţii de accesibilitate redusă pentru plante.

Lucrarea "Fertilizarea foliară specială pe liniile consangvinizate-mamă în scopul optimizării
conţinutului de micronutrienţi în sămânţă" cuprinde şase capitole.
Primul capitol se referă la importanţa şi scopul tematicii studiate.
în al doilea capitol se prezintă stadiul actual al cercetărilor privind fertilizarea pe cale foliară
a culturilor agricole.
Următoarele trei capitole se referă la rezultatele originale obţinute în cadrul cercetărilor
efectuate în casa de vegetaţie şi în câmp.
Lucrarea cuprinde un număr de 126 pagini, textul fiind însoţit de 55 de tabele şi 30 de figuri.
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