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INTRODUCERE

Pomicultura românească şi protecţia fitosanitară, au străbătut o întreagă
perioadă istorică până la stadiul actual, traversând adevărate conuri de umbră şi
învingând nenumărate vicisitudini.
în pomicultură ca şi în celelalte ramuri ale agriculturii, lucrându-se cu
organisme vii - specia cultivată, segmentul de protecţie fitosanitară, prin care se
urmăreşte asigurarea unei bune stări de sănătate a acestora în vederea obţinerii
unor recolte de calitate, este inevitabil ancorat în realitate, cu atât mai mult cu
cât pomii fructiferi, ca specie perenă, necesită o atenţie considerabil mai mare.
Prin tratamentele de protecţie a pomilor fructiferi, datorită faptului că se
lucrează cu grupe de indivizi tratate simultan, mijloacele cu care intervenim
pentru controlul nivelului de dezvoltare a populaţiilor de organisme dăunătoare
se alocă în cantităţi mult mai mari decât sunt necesare.
9

A

In aceste condiţii, cantităţile respective responsabile pentru efectele
negative nu se pot controla riguros, motiv pentru care se continuă cercetările
pentru perfecţionarea selectivităţii fiziologice (domeniul Fitofarmaciei) şi
selectivităţii tehnologice (domeniul Fitiatriei).
Astfel, riscurile de poluare, riscurile degradării mediului natural şi
riscurile de a avea reziduuri în fructe scad simţitor.
In domeniul Fitofarmaciei se lucrează la noi formule active şi la moduri
speciale de condiţionare pentru a obţine pe lângă efecte biologice superioare, o
selectivitate ridicată faţă de organismele de interes în combaterea biologică.
In domeniul Fitiatriei se elaborează maşini ce utilizează metode de
tratare preponderent a organismelor dăunătoare, respectivele metode de tratare
necesitând o formă şi o formulă specifică de condiţionare.
La ora actuală se face apel la sisteme complexe computerizate pentru
asigurarea unei calităţi deosebite a tratamentelor şi de aplicare a produselor pe
aparatul foliar al pomilor afectaţi de boli şi dăunători.
Autor: Ing. Erculescu Ghe.

Conducător Ştiinţific: Prof. Dr. Ing. Tudorică Popescu
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în România, tehnica de lucru pentru aplicarea tratamentelor în
plantaţiile pomicole în marea majoritate este uzată atât din punct de vedere fizic
cât mai ales moral, noile maşini produse şi aflate în fabricaţie contracarând
parţial aceste neajunsuri.
îmbunătăţirea şi realizarea de noi maşini pentru aplicarea tratamentelor
în pomicultură reprezintă o problemă complexă care include analizarea tuturor
datelor ştiinţifice privind factorii care concură la obţinerea unor indici calitativi
de lucru superiori.
Pentru optimizarea folosirii maşinilor de combatere a bolilor şi
dăunătorilor în culturile pomicole în cadrul tezei de doctorat au fost studiate
teoretic şi experimental influenţa parametrilor constructivi şi funcţionali ai
acestor maşini asupra indicilor calitativi de lucru.
Lucrarea de doctorat cuprinde 8 capitole în 243 pagini, cu 143 relaţii
matematice, 17 tabele, 113 figuri şi grafice şi o listă cu 80 titluri bibliografice.
Primul capitol al lucrării cuprinde consideraţii generale privind
combaterea bolilor şi dăunătorilor în plantaţiile pomicole.
Al doilea capitol al lucrării se referă la realizările cercetărilor efectuate
pe plan intern privind utilajele folosite la efectuarea tratamentelor în culturile
pomicole.
Al treilea capitol al lucrării cuprinde rezultatele cercetărilor efectuate în
alte ţări privind utilajele folosite la efectuarea tratamentelor în pomicultură.
Al patrulea capitol stabileşte oportunitatea abordării cercetărilor privind
influenţa parametrilor constructivi şi funcţionali ai utilajelor de stropit în
pomicultură asupra indicilor calitativi de lucru.
Al cincilea capitol al lucrării prezintă studii teoretice privind influenţa
parametrilor constructivi şi funcţionali ai utilajelor de stropit asupra indicilor
calitativi de lucru.
Al şaselea capitol al lucrării cuprinde metodologia experimentărilor,
standuri, dispozitive şi aparate folosite.
Autor: Ing. Erculescu Ghe.

Conducător Ştiinţific: Prof. Dr. Ing. Tudorică Popescu
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Al şaptelea capitol al lucrării cuprinde cercetări experimentale privind
stabilirea influenţei parametrilor constructivi şi funcţionali ai utilajelor de stropit
asupra indicilor calitativi de lucru.
în finalul lucrării (al optulea capitol) sunt prezentate concluziile
generale, contribuţiile personale şi recomandări.
Realizarea tezei de doctorat s-a făcut sub competenta conducere
ştiinţifică a d-lui Prof. Dr. Ing. Popescu Tudorică, Membru de Onoare al
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti", căruia îi
aduc şi pe această cale cele mai sincere mulţumiri pentru sprijinul deosebit ce
mi-a fost acordat.
Aduc mulţumirile mele colegilor de la S.C.D.P. Voineşti, cercetătorilor
din cadrul I.N.M.A. şi membrilor Colectivului de Mecanizare a Agriculturii din
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară - Bucureşti.
De asemenea, mulţumesc familiei care mi-a acordat tot sprijinul.

Autor: Ing. Erculescu Ghe.

Conducător Ştiinţific: Prof. Dr. Ing. Tudorică Popescu

