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PREFAŢĂ
Mecanizarea lucrărilor de producere a furajelor are o importanţă majoră pentru
producţia agricolă în general şi pentru domeniul creşterii animalelor în special.
Dintre lucrările mecanizate pentru producerea furajelor, lucrările de recoltare
ocupă un loc deosebit, atât prin rolul pe care furajele îl au în hrănirea animalelor, cât
şi prin particularităţile legate de calitate. Recoltarea trebuie să fie executată la
momentul optim şi într-un timp cât mai scurt, pentru a menţine calitatea furajelor şi a
menţine pierderile la un nivel cât mai scăzut. Se impun, de asemenea, o serie de
cerinţe pe care trebuie să le îndeplinească furajul recoltat în ceea ce priveşte forma,
dimensiunile, gradul de presare, precum şi evitarea murdăririi furajului.
In evoluţia mecanizării agriculturii, maşinile de recoltat furaje au avut o
dezvoltare continuă. Pe baza principiilor clasice au fost aduse perfecţionări tehnice şi
au fost realizate maşini cu performanţe superioare. In agricultura de la noi din ţară
sunt în exploatare în prezent maşini de recoltat furaje de tipuri diferite şi cu vechimi
diferite, de la cositori cu aparat de tăiere clasic, până la maşini moderne, la care sunt
încorporate elemente de progres tehnic la nivel mondial. Utilizarea în continuare a
unor tipuri mai vechi de maşini de recoltat este oportună, ţinând seama de dificultăţile
pe care le implică dotarea cu echipamente noi, dar şi de faptul că la multe dintre
aceste categorii de utilaje uzura morală este relativ redusă.
Procesele de mecanizare a recoltării furajelor sunt consumatoare de energie.
Lucrarea de faţă şi-a propus să abordeze problemele energetice ale maşinilor de
recoltare a furajelor aflate în exploatare, punând totodată în evidenţă posibilităţile de
reducere a consumurilor de energie, fără ca aceasta să afecteze parametrii de
productivitate, de calitate a furajelor şi în general de îndeplinirea cerinţelor faţă de
aceste lucrări. Deoarece aceste obiective depind şi de capacitatea utilajelor de
mecanizare de a funcţiona un timp cât mai îndelungat şi la parametri normali,
lucrarea şi-a propus să abordeze în paralel şi probleme ale fiabilităţii în exploatare
ale maşinilor de recoltat furaje.
Prezenta lucrare de doctorat se bazează pe cercetările întreprinse de autor pe
durata a mai mulţi ani în condiţiile mai multor întreprinderi agricole din judeţul
Dâmboviţa.

In elaborarea lucrării am primit sprijin din partea multor persoane şi instituţii,
cărora le aduc respectuoase mulţumiri.
Datorez mulţumiri conducătorului ştiinţific, domnul prof. univ. dr. Adrian Mitroi,
care m-a Îndrumat în toate etapele doctorantura, de la elaborarea studiilor legate de
temă,

la organizarea

experimentărilor

şi a interpretării

rezultatelor,

până

la

elaborarea tezei.
Mulţumesc conducerii Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară
Bucureşti pentru asigurarea cadrului organizatoric pentru doctorantura şi mulţumesc,
de asemenea,

Facultăţii

de Agricultură,

conducerii

Facultăţii,

căreia

îi sunt

recunoscător pentru sprijinul de pe toată durata doctorantura.
Datorez mulţumiri colaboratorilor

Colectivului de mecanizarea agriculturii de la

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti şi în mod
deosebit d-lui prof. univ. dr. Tudorică Popescu, pentru ajutorul acordat pe durata
stagiului şi pentru sugestiile privind interpretarea datelor.
Aduc, de asemenea, mulţumiri d-lui prof. on. dr. Nicolae Bria, de la Institutul
Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi
Industriei Alimentare,

INMA Bucureşti,

pentru

sugestiile

şi recomandările

din

perioada doctorantura.
Folosesc prilejul pentru а mulţumi colectivului în care îmi desfăşor activitatea la
Universitatea Valahia din Târgovişte pentru înţelegerea şi sprijinul pe care mi l-au
acordat pe durata doctorantura. Mulţumesc călduros colaboratorilor de la fermele
agricole Negraşi

Bucşani, judeţul

Dâmboviţa,

atât pentru

asigurarea

utilajelor

necesare în tehnologia de mecanizare a lucrărilor de recoltare a furajelor, a aparaturii
de măsurare şi a terenulului agricol aferent pentru experimentări, precum şi pentru
sprijinul direct la efectuarea

experimentelor.

Nu în ultimul rând mulţumesc familiei, care m-a înţeles şi m-a susţinut.

Autorul

