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PREFAŢĂ
Producţia de porumb are o importanţă covârşitoare în economia României.
Porumbul ocupă locul al treilea ca importanţă între plantele cultivate pe glob datorită
următoarelor particularităţi:
- prezintă capacitate mare de producţie;
- are o plasticitate ecologică mare;
- este o plantă prăsitoare, bună premergătoare pentru majoritatea culturilor;
- suportă monocultura mai mulţi am*;
- cultura este meranizată 100 % ;
- reacţionează foarte bine şi cu producţii foarte mari în condiţii de irigat,
valorificând foarte bine îngrăşăminte minerale şi organice;
- posibilităţile de valorificare a producţiei sunt foarte variate.
Porumbul este utilizat pe scară largă în hrana omului, a animalelor precum şi
în industrie (producerea furajelor combinate, uleiului, amidonului, spirtului, fulgilor
de porumb), pentru că din 100 kg boabe se pot obţine: 77 kg faină sau 63 kg amidon,
44 litri alcool, 71 kg glucoza, 1,8 - 2,7 kg turte.
In ţara noastră ca şi în alte ţări cu tradiţie în cultivarea porumbului s-au făcut
şi se fac eforturi permanente atât pentru îmbunătăţirea genotipurilor de porumb cât şi
pentru perfecţionarea tehnologiilor de producţie. Prin cercetări se urmăreşte în
principal sporirea potenţialului biologic de producţie cât şi calitatea acestuia, creşterea
gradului de valorificare de către planta de porumb a factorilor naturali şi a celor
alocaţi, creşterea rezistenţei la stresul hidric şi termic cu care de fapt planta de porumb
a fost obişnuită încă din forma sălbatică a acesteia.
Caracteristicile diferite ale genotipurilor de porumb - hibrizi (utilizaţi pentru
producţia de consum sau formele parentale folosite la înmulţirea prin hibridare,
precum şi condiţiile pedoclimatice variate, impun cercetări amănunţite pentru fiecare
zonă de cultură, în ţara noastră fiind trei zone ale porumbului.
Scopul acestor cercetări ştiinţifice în cazul zonei I de cultură a porumbului,
respectiv zona de sud - est a Moldovei -ţinuturile Tecuciului, este aceea de a găsi cele
mai potrivite creaţii româneşti şi străine, în cazul nostru americane (Firma Pioneer),
prin care să se maximizeze recolta şi profitul cultivatorului de porumb.
Prin cercetările (testările) întreprinse de către Institutul pentru Testarea şi
înscrierea Soiurilor Bucureşti şi centrele de testare a soiurilor (CTS Tecuci - în zona
de sud - est a Moldovei) în cadrul programului de cercetare al Academiei de Ştiinţe
Agricole şi Silvice , s-a încercat alături de aceştia în condiţii excesiv private , prin
experienţe riguros amenajate să se urmărească timp de trei ani (2003 - 2005), reacţia
celor şapte hibrizi la condiţiile de stres din zonă.
r

Având o îndelungată experienţă în tehnica experimentală, cu efort şi pe cont
propriu am făcut cercetările, ale căror rezultate sunt înscrise în prezenta teză, rezultate
ce pot fi comparabile cu cele de la CTS Tecuci, unde se urmăreşte atât Valoarea
Agronomică şi Tehnologică (VAT) cât şi Distinctibilitatea , Stabilitatea şi
Omogenitatea (DSO) soiurilor şi hibrizilor înscrişi la testare.
La elaborarea tezei de doctorat s-a folosit o bogată bibliografie de specialitate
din ţară şi străinătate precum şi unele contribuţii anterioare ale candidatului.
Candidatul aduce mulţumirile sale sincere şi de suflet domnului profesor
doctor ing. Ionel Jinga, sub conducerea căruia au fost posibile efectuarea cercetărilor
în cadrul experienţelor din cei trei ani de cercetare precum şi elaborarea prezentei teze
De asemenea mulţumirile mele se îndreaptă şi către Ing. Drd. Niţu (Mardare)
Oana Alina şi Ing. Drd. Niţu Daniel Sorin care m-au ajutat în tehnoredactarea lucrării
de Doctorat .
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