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PREFAŢĂ
»

Grâul este cereala cea mai importantă de pe glob, iar în ţara noastră ocupă
locul doi, după porumb. Fiind alimentul de bază pentru om şi furaj esenţial pentru
animale, nivelul producţiilor acestei culturi a determinat în mare măsură
dezvoltarea societăţii.
Tradiţia cultivării grâului este foarte veche. Până în deceniile 5-6 ale
secolului trecut, tehnologiile aplicate şi soiurile cultivate au avut un caracter
extensiv, iar dezvoltarea patogenilor grâului nu a impus necesitatea aplicării
tratamentelor chimice împotriva acestora, excepţie făcând tratarea seminţelor
pentru prevenirea mălurii şi tăciunilor.
In ultimele 4-5 decenii ale secolului trecut, necesităţile economice ale
societăţii, creşterea populaţiei şi solicitările la export au făcut necesară practicarea
unei agriculturi intensive. La grâu, aceasta se bazează pe cultivarea soiurilor cu
capacitate mare de producţie, densitate ridicată, folosirea irigării şi aplicarea pe
scară largă a îngrăşămintelor. Aceste măsuri au creat condiţii favorabile apariţiei
unor epifiţii deosebit de grave, care au impus un nou punct de vedere în ceea ce
priveşte protejarea culturilor de grâu împotriva principalilor agenţi patogeni, în
special împotriva celor care produc bolile foliare ale grâului. Apariţia şi
dezvoltarea acestor agenţi patogeni care fac parte integrantă din agroecosistemul
grâului de toamnă, necesită elaborarea unor măsuri pentru evitarea pagubelor
produse, lupta cu aceştia fiind cu atât mai complexă şi mai dificilă cu cât sistemul
de cultură este mai intensiv.
Crearea soiurilor rezistente constituie metoda cea mai eficace şi mai ieftină
de prevenire şi combatere a bolilor din cultura grâului. De aceea este necesar ca
lucrările de creare a formelor rezistente să fie dezvoltate şi adâncite.

Septorioza grâului produsă de ciuperca Septoria tritici este una din bolile
foliare ale grâului şi constituie un factor limitativ important al acestei culturi,
producând pierderi de producţie care, în ţara noastră, au ajuns la cea 25%.
Pornind de la acest fapt, am considerat că o aprofundare a studiului ciupercii
Septoria tritici, sub aspectul interrelaţiilor din sistemul parazit - plantă gazdă mediu, ar putea constitui un aport la protecţia cuturii grâului.
Dorinţa de a contribui într-o măsură cât de mică la lărgirea posibilităţilor de
prevenire a acestei boli foliare din cultura grâului, m-a determinat să scriu lucrarea
de faţă. Ea reprezintă o sinteză a tot ce se cunoaşte mai important despre cercetările
privind ameliorarea rezistenţei grâului la Septoria tritei pe plan mondial şi în ţara
noastră; în acelaşi timp, are şi un pronunţat caracter original, valorificând
rezultatele obţinute în urma efectuării experienţelor în câmpul laboratorului de
ameliorare a grâului de la I.C.D.A.Fundulea, precum şi în câmpul de testare a
soiurilor de grâu de la Braşov.
Acum când strădaniile mele s-au concretizat în această lucrare, doresc să
mulţumesc şi pe această cale tuturor celor care m-au ajutat să o realizez.
Cercetările s-au desfăşurat sub conducerea ştiinţifică a domnului doctor
Nicolae Săulescu căruia îi exprim pe această cale sentimentele mele de stimă şi
recunoştinţă pentru sprijinul şi îndrumările acordate cu generozitate atât pe
parcursul stagiului de doctorat cât şi la finalizarea tezei de doctorat.
Sunt profund îndatorată domnului doctor Alexandru Bărbulescu pentru
iniţierea mea în specificul activităţii de creaţie, proprie cercetării ştiinţifice.
Aduc deosebite mulţumiri domnului doctor Constantin Popov pentru
îndemnul permanent, bunăvoinţa şi generozitatea de care m-am bucurat pe
parcursul sistematizării şi redactării lucrării.
Exprim întreaga gratitudine doamnei doctor Mariana Ittu sub a cărei
competentă îndrumare m-am format ca cercetător şi am deprins tainele acestei
pasionate munci de cercetare.

Mulţumesc domnului doctor Gheorghe Ittu pentru sugestiile date privind
observaţiile efectuate în câmpul experimental.
Mulţumesc, de asemenea, doamnei doctor inginer Cornelia Tican pentru
ajutorul şi condiţiile create în perioada executării experienţelor în câmpul de testare
a soiurilor de grâu de la Braşov.
Sincere sentimente de mulţumire şi respect adresez doamnei Marta Rugină
pentru sfaturile încurajatoare privind realizarea acestei lucrări.
Exprim, de asemenea, toată recunoştinţa mea membrilor comisiei pentru
bunăvoinţa ce au avut-o de a accepta să participe la analiza acestei teze de doctorat.
Toţi cei care m-au ajutat şi încurajat în activitatea mea profesională găsesc,
în aceste rânduri, expresia mulţumirilor mele sincere.

