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CAPITOLUL 1. CULTURA PORUMBULUI
1.1 Originea culturii porumbului

Porumbul, plantă nouă de cultură pentru Lumea veche, este cultivat în zona de
origine _ America, din timpuri străvechi. Cercetările arheologice au scos la iveală numeroase
mărturii în acest sens.
Astfel, vechimea culturii porumbului în America este dovedită prin numeroase resturi
de ştiuleţi şi boabe găsite în locuinţele preistorice ale triburilor indiene. în criptele triburilor
incaşe din Peru s-au găsit chiar mai multe forme de porumb, fapt ce dovedeşte faptul că
acesta are o vechime mai mare decât se credea la momentul acela. De asemenea, au fost
descoperite numeroase vase cu sculpturi reprezentând fie planta întreagă, fie numai
ştiuletele. Porumbul, ca principală plantă alimentară era prezent în manifestările spirituale ale
vechilor triburi, în credinţele şi mitologia lor. în Mexic, din primele recolte de porumb se
aduceau ofrande zeului agriculturii Cinteoll, al cărui nume derivă chiar de la denumirea dată
porumbului. Cercetări arheologice mai noi, întreprinse în statul Mexic (SUA), au scos la
iveală resturi de ştiuleţi care ar data de prin anii 2000 î.Ch. Grija care se acorda culturii
porumbului era foarte mare. Atât în Peru, cât şi în Mexic, s-au găsit urme de vechi canale de
irigaţie, unele cu lungimea de cea. 750 km şi lăţimea de 4 m. Varietăţile cultivate se alegeau
în funcţie de modul de utilizare. Astfel, pentru pâine se cultiva porumbul amidonos, iar pentru
păsat cel cu bobul tare (Sprague, 1955). Coloniştii europeni, ajunşi în America de Nord, şi-au
însuşit repede cultura porumbului, pe care l-au denumit „indian corn", planta rămânând până
astăzi o cultură principală a acestui continent.
După Schweinfurth (citat de Zamfirescu şi colab., 1965), porumbul a fost adus în
Europa încă de la prima călătorie a lui Columb, în 1493. în notele sale, Columb, menţionează
pentru prima dată existenţa porumbului la data de 5 septembrie 1492. El menţionează că a
văzut o cereală numită „mais", care se cultivă mult în Cuba, Santo Domingo, Trinidad şi pe
coasta Americii de Sud (Jenkins, citat de Zamfirescu şi colab., 1965).
Introdus, mai întâi în Spania, porumbul s-a răspândit destul de repede în cultură. în
anul 1525 sunt menţionate suprafeţe întinse cu porumb în Andaluzia. Din Spania, porumbul
a fost dus curând către răsărit, mai întâi în Italia unde se întâlnesc şi cele mai vechi
exemplare de ierbar. De aici, veneţienii l-au dus mai departe în Orientul apropiat, unde
botanistul Rauwolf a văzul în anul 1574, lângă Bira şi Eufrat, suprafeţe întinse de porumb,
care era cultivat alături de susan şi bumbac. în ierbarul său din Leida (Olanda) se păstrează
un exemplar de porumb cu inscripţia „Bira frumentum indicum Mais dictum" (Schiemann,
1930 citat de Zamfirescu şi colab., 1965). Portughezii, la rândul lor, au dus porumbul în
Indonezia. Există dovezi că în jurul anului 1496 se cultiva deja în Java (Semler, 1903 citat de
Zamfirescu şi colab., 1965). Totuşi, în India pe la sfârşitul secolului al XlX-lea, se
semnalează prezenţa lui doar prin grădini; abia în secolul al XX-lea a fost introdus în cultura
mare. în China, primele menţiuni despre porumb datează de pe la sfârşitul secolului al XVIlea, din care rezultă că ar fi fost adus din Asia Centrală. în Africa a fost introdus pentru prima
dată de către portughezi prin secolul al XVI-lea şi anume în Guineea, unde se cultivă astăzi
pe suprafeţe întinse.
în ţara noastră, porumbul a fost introdus pe la sfârşitul secolului al XVIHea. Radianu
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arată, potrivit letopiseţelor, că în Muntenia porumbul a fost adus în timpul domniei lui Şerban
Cantacuzino (1678 - 1688), iar în Moldova pe vremea lui Constantin Duca - Vodă (1693 1695). Faptul că sub acest domnitor s-a introdus în Moldova o dare specială de 66 bani pe
pogonul de „păpuşoi", poate conduce la concluzia că porumbul se cultiva de mai mult timp,
deoarece în condiţiile de atunci răspândirea unei plante în cultură nu se putea face prea
repede, mai ales că porumbul se cultiva de „sărăcime" şi, cu certitudine, era folosit aproape
exclusiv în consumul propriu. Pentru ca birul nou să însemne ceva pentru visteria
„domnului", trebuia să aibă la bază câteva mii, dacă nu chiar zeci de mii de pogoane. în
Transilvania, porumbul apare pe suprafeţe ceva mai mari sub domnia împărătesei Maria
Thereza (1740-1760).
Odată cu pătrunderea şi răspândirea culturii în Europa şi în România, au apărut şi
problemele legate de pierderile cauzate de atacul unor dăunători.
1.2 Probleme actuale în cultura porumbului

1.2.1 Răspândire şi importanţă
Datorită multiplelor întrebuinţări porumbul ocupă al treilea loc în lume în ceea ce
priveşte suprafaţa (peste 135 milioane ha), după grâu şi orez.
Importanţa deosebită a culturii porumbului este dată de următoarele particularităţi
agro-fitotehnice:
=> Prezintă o mare capacitate de producţie, cu aproximativ 50 % mai ridicată decât
la celelalte cereale.
=> Are o mare plasticitate ecologică, care îi permite o largă răspândire, dând
producţii mari şi relativ constante, mai puţin influenţate de condiţiile climatice.
Este o plantă prăsitoare, bună premergătoare pentru majoritatea culturilor.
=> Suportă monocultura mai mulţi ani, cu condiţia aplicării unei tehnologii de
protecţie corespunzătoare.
=> Are un coeficient mare de înmulţire (150-400%).
=> Datorită însămânţării mai târzii în primăvară, se poate realiza o mai bună
eşalonare a lucrărilor agricole.
Cultura este mecanizabilă 100%.
=> Recoltarea se face fără pericol de scuturare.
=> Valorifică bine atât îngrăşămintele organice şi minerale, cât şi apa de irigaţie.
=> Posibilităţile de valorificare a producţiei sunt foarte variate.
Cele mai mari suprafeţe sunt cultivate în SUA, China, Brazilia, Mexic, Franţa şi
Argentina. Aceste ţări realizează aproximativ 75% din producţia mondială de porumb, iar
SUA produce 39% din acest total. Şase state din SUA (Iowa, Illinois, Nebraska, Minnesota,
Indiana şi Ohio) realizează 82% din producţia totală a SUA. Dintre aceste state, Iowa
contribuie cu o pondere de 22% la realizarea producţiei SUA, reprezentând 8,5% din
producţia mondială, ceea ce corespunde cu producţia totală însumată a Mexicului, Franţei şi
Argentinei.
în Europa primul loc în ceea ce priveşte suprafaţa cultivată este deţinut de ţara
noastră cu o suprafaţă medie de 3,0 mii. ha/an, urmată de Franţa cu 1,8 mii. ha şi Ungaria cu
1,1 mii. ha. Producţiile medii cele mai ridicate se înregistrează în Italia, Austria, Spania,
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