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CAPITOLUL 1
1.1.
Introducere
Ocupând puţin peste 15 % din suprafaţa arabilă a globului, orezul (Oryza saliva L) este
cereala numărul unu a l u m i i . Cultivat pe toate continentele, din zona tropicală până în zona
temperată şi de la nivelul mării până la 3000 m î n Nepal, este o plantă cu plasticitate ecologică
mare. Numărul recoltelor variază de la una în regiunea temperată la trei î n unele regiuni tropicale
(Vietnam). î n majoritatea ţărilor din Asia, precum şi î n multe ţări din A f r i c a şi America de Sud
este „pâinea z i l n i c ă " a locuitorilor î n timp ce î n Europa şi America de Nord este un aliment de
completare (produse alimentare c u m ar fi diverse sortimente de orez, spaghete, paste, ulei, tartine
din orez expandat, ciocolata, lapte, rissotto) sau folosit în diverse diete, datorită conţinutului
bogat în glucide, proteine, săruri minerale dar şi a vitaminelor B şi E, localizate în cea mai mare
parte î n pericarp (la orezul nedecorticat-tabelul 1.1.1). După C I R A D (2002) consumul mediu
anual de orez pe cap de locuitor este 210 kg în Birmania. în j u r de 100 k g în Asia, între 40 şi 70
kg în Africa şi America latină, şi 5 kg în Europa. Conform datelor F A O , orezul furnizează 700
calorii/persoană/zi, fiind consumat de peste 3,2 miliarde de persoane/zilnic.
Boabele de orez mai pot fi folosite pentru fabricarea alcoolului: î n Japonia se produce
băutura tradiţională numita sake. Tot din boabele de orez se pot obţine amidon, glucoza,
acetonă, ulei, produse farmaceutice (terapia naturistă), alimente vitaminizante. Paiele de orez se
folosesc la diverse împletituri (pălării coşuri, etc) şi împreună cu plevele de la decorticarea
boabelor, la fabricarea hârtiei si celulozei. De obicei sunt împrăştiate pe teren după recoltare şi
încorporate în sol o dată cu arătura. M a i pot fi folosite î n zootehnie ca aşternut pentru animale.
Datorită conţinutului ridicat în siliciu nu se recomandă folosirea paielor î n furajare, ci numai
subprodusele rezultate de la prelucrarea boabelor (spărturi de boabe, boabe nemature, boabe mai
mici sau tărâţe).
Această cereală a fost luată î n cultură cu m i i de ani in urmă. Cu mult timp înainte oamenii
culegeau seminţele din formele spontane, aşa cum se practică şi în zilele noastre î n unele zone
din Africa Centrala şi Brazilia. î n scrierile sale, Confucius arăta că sub domnia primului împărat
chinez Chin N o n g (2800 î.e.n) începutul campaniei de însamânţări a „celor cinci plante sfinte"
între care şi orezul, se făcea cu un ceremonial deosebit (Ou, 1972).
î n India orezul este menţionat în scrierile dravidiene (anterior celor sanscrite). L a
începutul primului mileniu î.e.n. s-au găsit menţionări în scrierile sanscrite despre existenţa
culturii î n Indonezia. M a i târziu orezul s-a răspândit în Orientul Apropiat de unde prin
intermediul maurilor a ajuns î n Delta Nilului şi apoi spre vest până în Maroc. A b i a î n secolul al
V l l l - l e a e.n. orezul a trecut în Spania şi Italia.
în prezent pe glob se cultivă 153.256.605 ha (tabelul 1.1.3), realizându-se o producţie
totală de 608.496.284 tone (tabelul 1.1.2), producţia medie mondială situându-se între 2570 şi
3500 kg/ha. î n Asia se găsesc ţările mari cultivatoare de orez: India cu 44,4 milioane ha, China
cu 31,2 milioane ha, Indonezia cu I 1,5 milioane ha. Bangladesh cu 9,9 milioane ha, Tailanda cu
9.8 milioane ha, Vietnam cu 7,5 milioane ha, Filipine cu 3,6 milioane ha, Pakistan cu 2,4
milioane ha, Cambogia cu 1,9 milioane ha. Suprafeţe mari de orez se mai cultivă şi în Brazilia
(3,7 milioane ha). Nigeria (1,6 milioane ha), S U A (1,3 milioane ha).
Producţiile medii obţinute pe aceste suprafeţe sunt mai mari decât ale altor cereale: 4820
kg/ha în Coreea de Sud; 4530 kg/ha în Japonia; 4490 kg/ha în S U A ; 4400 kg/ha în China.
Comerţul mondial cu orez înseamnă 25 milioane tone (2004), principalii exportatori de
orez fiind Thailanda (6,1 milioane tone), Vietnam (4,5 milioane tone), China (2,8 milioane tone),

SUA (2.8 milioane tone). India (2,4 milioane tone). Acest comerţ este mai redus comparativ cu
alte cereale, deoarece recolta este consumată în principal în zonele de producere.
In ţara noastră, prima orezărie a fost înfiinţată la 1786 în Topolia (Banloc) pe malul râului
Bârzava. încercări de cultivare a orezului s-au făcut în secolul al X l X - l e a şi în alte regiuni ale
ţării, dar s-a renunţat repede atât din lipsă de specialişti, cât şi de soiuri potrivite. Abia în 1936
s-a început la Măgurele, lângă Bucureşti, şi în 1937 la Vasilaţi, pe Dâmboviţa, organizarea unor
experienţe sistematice privind cultura orezului (Olga Săvulescu, 1938).
Cultura orezului s-a extins destul de greu. astfel incât. în 1938 se cultivau abia 400 de
hectare ( N . Săulescu, 1947).
Suprafeţele cu orez au început să crească după al doilea război mondial, ajungând la 5000
ha în 1946. 20000 hectare în 1965, şi 49300 hectare în 1989 când această cultură a cunoscut
apogeul în ţara noastră (tabelul 1.1.4). în 1989 existau amenajate 62000 ha pentru cultivarea
orezului, se avea în vedere creşterea suprafeţei amenajate la 75000 ha, din care să se cultive
anual 50000 ha. pentru acoperirea consumului intern (Gh. Valentin Roman, 2001).
După anul 1990 suprafeţele cu orez au scăzut simţitor, ajungând la 21600 ha în 1991.
16400 ha în 1992, 6166 ha î n 1995, 1726 ha în 1998, 500 de hectare în 2002 şi doar 100 hectare
în anul 2003, producţiile medii realizate în ultimii ani situându-se între 857 şi 2979 kg/ha (tabelul
pl.1.7.). Cauzele regresului le-au constituit dificultăţile economice, legate de această cultură în
special preţul apei de irigaţie, absenţa unei pieţe sigure de desfacere şi concurenţa orezului ieftin
din import. î n prezent. în România, se consumă circa 100000 tone orez anual, ceea ce înseamnă
un consum de 4.5 kg pe cap de locuitor. Din această cauză, necesarul de consum intern este
acoperit prin importuri.
In ultimii ani însă, datorită interesului manifestat de unii investitori străini, dar şi a unor
măsuri luate de ministerul agriculturii pentru stimularea acestei culturi (subvenţia de 1500
RON/ha), suprafeţele ocupate cu orez au inceput să crească ajungând la aproximativ 6000 de
hectare în anul 2006, preconizându-se creşterea suprafeţei la 15000 de hectare în următorii 15
ani.
Cultura orezului în România prezintă o serie de avantaje, ce se datoresc capacităţii mari
de adsorbţie şi solubilizare a sistemului radicular valorificând solurile slab productive, inclusiv
cele sărăturate, pe care celelalte culturi ar avea randamente slabe. Orezul este unul dintre
produsele agricole care garantează cele mai mari profituri sistemului economic naţional şi
această tendinţă s-ar putea accentua, deoarece producţia mondială nu reuşeşte să acopere cererea,
stocurile sunt în scădere, în timp ce preţurile internaţionale sunt în creştere. Uniunea Europeană a
decis să acorde propiilor cultivatori de orez un ajutor specific, care adăugat la subvenţia de
suprafaţă de teren cultivat, contribuie la bilanţurile societăţilor agricole din ţările mari
producătoare de orez, cu peste 1000 de euro la hectar, la care se adaugă subvenţia pentru
seminţele de orez certificate în valoare de 140 de euro pe tonă. Aceste subvenţii fac posibilă
susţinerea celoralte costuri necesare cultivării acestei plante în mod intensiv. De asemenea, aşa
cum atestă studiile efectuate de Institutul de la Fundulea, dezvoltarea culturii orezului face sa
renască ecosistemele tipice câmpiei danubiene. Orezul este unica cereală care reuşeşte să împace
ecologia şi economia.
Pentru această cultură nu există cote de producţie ca la celelalte cereale. D i n acest motiv,
odată cu integrarea în Uniunea Europeană există posibilitatea relansării orezului, eliminând
deficitul de producţie, care se află la originea importurilor masive de orez, ceea ce duce duce la
împovărarea balanţei comerciale. Pentru a renunţa la importuri, România trebuie să stimuleze
cultivarea şi prelucrarea orezului in ţară.

