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CAPITOLUL I- INTRODUCERE
Se cunoşte că agricultura este o ramură importantă a oricărei economii
naţionale cu funcţii dintre cele mai diverse : biologică, sursă principală de
activitate economică şi de utilizare a forţei de muncă , factor ecologic de protecţie
a mediului ambiant şi de luptă împotriva deşertificării în multe zone ale Terrei ,un
mod de viaţă ,o tradiţie tehnică şi culturală nu în ultimă instanţă o civilizaţie . La
nivelul actual al forţelor de producţie , agricultura este singura care reprezintă sursa
de securitate alimentară pentru om,asigură disponibilităţi pentru export ,inclusv
rezerve naţionale.
Ea a constituit ,în toate timpurile ,una din ramurile prioritare ale producţiei
materiale.Cu atît mai mult ,în zilele noastre ,progresul economic şi social al lumii
contemporane se află într-o strînsă corelaţie cu nivelul realizărilor din agricultură şi
nu poate fi conceput în afara dezvoltării puternice a acestei ramuri de producţie.
In acest context general ,Politica Agricolă Comună (P.A.C.) Europeană
reprezintă o importanţă de prim ordin .Un tablou de ansamblu arată că
însemnătatea agriculturii în UE este incontestabilă ,dacă avem în vedere că peste
15 milioane de persoane (fără forţa de muncă ocupată periodic ) îşi desfăşoară
activitatea în circa 8 milioane de exploataţii agricole ,cuprinzînd peste 135
milioane de hectare teren agricol ,care asigură hrană pentru aproximativ 370
milioane consumatori.
Pentru a stabilii locul şi rolul agriculturii în UE vom evidenţia faptul că
valoarea producţiei agricole a " Uniunii" a depăşit 250 miliarde EURO adică circa
3 % din PBB ,iar valoarea producţiei industriale agroalimentare se ridică la peste
350 miliarde EURO.
Agricultura UE deţine un rol important şi în producţia mondială agricolă :
16% din producţia de grîu ;15 % din producţia de zahăr ; 20%din carnea de vită,
porc şi pasăre; 25% la lapte; 70% la vin etc. Toate acestea demonstrează
potenţialul imens al ţărilor componente ale UE de a exporta cantităţi substanţiale
de produse agroalimentare.
Dar producţia agricolă are un impact mult mai important asupra economiei
Uniunii decît ne arată cifrele referitoare la producţie şi comerţ.
Sectoarele din amonte şi aval , care deservesc sau sunt legate de
agricultură, contribuie de o manieră evidentă la creşterea PIB .Asfel în ultimii ani
achiziţiile de către agricultori de tractoare şi maşini agricole , construcţii
,carburanţi .utilaje, furaje ş.a ,au depăşit 200 miliarde EURO. în plus industriile de
transformare în sectorul alimentar , distribuţia, vînzările en gross şi en-detail ,
agroturismul şi multe alte activităţi depind în mare măsură de agricultură .

Resursele agricole ale României constituie o însemnată parte a bogăţiei
naţionale .Volumul, stuctura şi utilizarea acesor resurse impun schimbări care să
asigure consolidarea economiei de piaţă funcţională. Evoluţiile contadictorii care
au avut loc în structurarea şi utilizarea resurselor agricole se datorează unor factori
care ţin de neajunsurile tranziţiei şi s-au manifestat în toate ţările din Europa
Centrală şi de Est în procesul de transformare a economiei , dar şi a unui
management defectos.
Rolul important deţinut de agricultură în economia României ,dificultăţile
manifestate în transformarea proprietăţii ,lipsa investiţiilor pentru modernizarea
fermelor şi rămînerea în urmă a reformei au limitat utilizarea eficientă a resurselor.
Politicile agricole nu au impulsionat eficient formare structurilor competitive de
exploatare a resurselor ,iar cadrul legislativ şi instituţional nu au asigurat efectele
aşteptate privind funcţionarea pieţei agricole.Potenţialul de resurse rămîne însă un
imens avantaj comparativ al agriculturii romaneşti . (Letiţia Zaharia ,Traian Lazăr
2005). Aplicarea conceptului de multifuncţionalitate în previzibila aderare a
României la 1 ianuarie 2007 la Uniunea Europeană impune elaborarea agriculturii
nu pur şi simplu ca o activitate oarecare de producţie ,ci ca o activitate de
conservare a resurselor şi a mediului pe cea mai mare parte a teritoriului naţional.
Comisia Europeană defineşte agricultura multifuncţională cu o agricultură
competitivă care ar trebui progresiv să concureze pe piaţa mondială fără subvenţii
exagerate , să folosească metode de producţie prietenoase faţa de mediu ,să
producă produse de calitate care să răspundă aşteptărilor societăţii ,dar să menţină
diversitatea peisajului şi o lume rurală vie activă ,generînd şi păstrînd locurile de
muncă . Acest concept cuprinde şi necesitate promovării celor trei funcţii ale
agriculturii :securitatea alimentară ,respectul faţă de mediu şi menţinerea societăţii
rurale.
Dezvoltarea agriculturii multifuncţionale este înscrisă între orientările PAC
definite de Agenda 2000. Se urmăreşte ca pe această cale să se menţină o parte din
subvenţii în zonele rurale ,în condiţiile accentuării proceselor de realizare a pieţelor
agricole.
Extinderea modelelor alternative de agricultură contribuie la diversificarea
acesteia şi la valorificarea resurselor proprii din diferite zone geografice .Totodată ,
pe această cale se asigură structurarea zonelor rurale şi a exploataţiilor agricole.
(Manea Drăghici , 2005). Agricultura românească va primi fonduri comunitare în
valoare de 7.1 miliarde Euro în perioada 2007-2013 ceea ce va determina
elaborarea unor proiecte ample şi viabile privind structurarea acestei ramuri. Unele
proiecte pot fi canalizate şi spre valorificarea superioară a terenurilor mai puţin
productive pentru, culturile tradiţionale-^puL, porumb) şi neeficiente.

Se ştie că o parte din solurile aluvionare din Lunca Dunării sunt supuse
degradării şi procesului de sărăturare secundară .Singura soluţie de ameliorare a
acestor terenuri sărăturoase (300.000 ha) şi valorificarea superioară este cultura
orezului care avînd un regim special de irigare (prin submersie) îmbunătăţeşte
gradul de fertilitate al lor .Deasemenea irigarea controlată a orezăriilor deja
existente din Lunca Dunării va feri de inundaţii catastrofale
aceste incinte
îndiguite, special constituite pentru creerea unui mediu prietenos atît omului cât şi
animalelor.
Evoluţia climatică în ultimii ani şi prognozarea Agenţiei de Meteorologie
şi Hidrologie arată alternanţa anilor foarte ploioşi cu anii foarte secetoşi
.Acoperirea cu strat de apă necesar culturii orezului pe o perioadă de patru-cinci
luni pe an a acestor terenuri riverane Dunării, va atenua sensibil aceste amplitudini
climatice.
Pentru aceste consideraţii am fost îndemnat cu deosebită competenţă şi
profesionalism în acest domeniu al irigaţiei orezului de Domnul Profesor
Universitar Doctor Ionel Jinga să abordez cu profunzime unele aspecte tehnologice
ale acestei culturi.
De aceea s-au experimentat timp de trei ani noile soiuri şi linii de orez
create la INCDA Fundulea în vederea actualizării unor aspecte de tehnologie (
densităţi , epoci de semănat ) în vederea relansării acestei culturi în arealul
geografic şi pedoclimatic studiat cât şi la nivel de ţară.
De aceea adresez mulţumiri deosebite conducătorului ştiinţific Domnului
Profesor Universitar Doctor Ionel Jinga pentru sprijinul acordat la elaborarea
lucrării şi desprinderea unor concluzii clare şi eficiente posibile de aplicat în
practică şi promovarea oriziculturii româneşti.
De asemenea, aduc mulţumiri cordiale Domnului Doctor Inginer Ghe.
Alionte , mare specialist în cultura orezului, pentru sprijinul ştiinţific acordat cât şi
pentru colaborarea de-a lungul anilor.
Cu recunoştinţă imi îndrept gândurile spre toţi cei care au trudit pe
parcelele orizicole din Brăila , Călăraşi, Ialomiţa de-alungul anilor cât şi spre cei
care au contribuit pe tărâmul ştiinţei la introducerea şi extinderea orezului în
România.
De asemenea mulţumirile noastre se îndreaptă şi către Ing. Drd. Mardare
Alina şi Ing. Drd. Niţu Daniel care m-au ajutat în tehnoredactarea lucrării de
Doctorat.
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