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INTRODUCERE

Introduction
Ritmul actual de creştere a populaţiei precum şi deficitul existent sub aspectul
mijloacelor de trai necesare pentru hrana oamenilor, impun găsirea unor căi de sporire a
producţiei agricole, prin care să se poată satisface cerinţele mereu crescânde de alimente.
In ţara noastră, agricultura reprezintă una din ramurile de bază ale economiei
naţionale având un rol deosebit de important pentru progresul general al ţării.
Cunoştinţele ştiinţifice din ultimele decenii despre cultura plantelor agricole, impun
efectuarea unui control permanent al stării de aprovizionare a solurilor cu elemente nutritive,
pentru obţinerea unor producţii constante şi de înalt randament.
Rezervele de elemente nutritive din sol sunt limitate. Fără refacerea prin fertilizarea
cu îngrăşăminte organice şi minerale a rezevelor de substanţe nutritive îndepărtate din sol cu
recoltele, fertilitatea solului scade şi odată cu asta şi productivitatae culturilor.
Aplicarea eficientă a îngrăşămintelor nu este posibilă fără cunoaşterea temeinică a
însuşirilor solului, cerinţelor specifice de nutriţie ale culturilor şi a interacţiunii specifice a
îngrăşămintelor cu solul şi plantele.
Numeroase cercetări efectuate în ultimele decenii au contribuit la fundamentarea
aplicării îngrăşămintelor chimice, a căror utilizare a însemnat un uriaş progres ştiinţific în
producţia vegetală.
Agricultura viitorului trebuie să fie nu numai durabilă, ci şi performantă aceasta
realizându-se prin aplicarea corectă a tuturor verigilor tehnologice specifice culturilor
agricole din diferite zone ecologice ale ţării. în cadrul acestor verigi, îngrăşămintele de orice
natură trebuie să ocupe un loc prioritar, pentru menţinerea şi sporirea fertilităţii solurilor şi
creşterea producţiilor agricole (Hera, Cr., 2004)
în agricultura ţării noastre şi pe plan mondial se fac eforturi deosebite pentru
intensivizarea procesului de cultura fără a deteriora însuşirile fizice şi chimice ale solurilor.
Cercetările despre îngrăşăminte şi fertilizare reprezintă o importantă cale pentru diminuarea
consumului neproductiv de îngrăşăminte fără a reduce nivelul producţiei şi profitului, în
această direcţie lucrare de faţă

pune un accent deosebit pe creşterea coeficientului de

utilizare a elementelor nutritive din îngrăşăminte de către floarea-soarelui şi determinarea
pierderilor de nutrienţi pentru o mai bună utilizare a îngrăşămintelor chimice.

Pe lângă cereale, în asigurarea necesarului variat de produse de provenienţă agricolă,
o însemnătate deosebită o au plantele tehnice, dintre care pentru ţara noastră floarea-soarelui
prezintă o deosebită importanţă.
Pe plan mondial floarea-soarelui se cultivă pe toate continentele, în 64 de ţări ocupând
locul al-IIl-lea între plantele oleifere ierboase.
Hibrizii noi creaţi conţin peste 50% ulei, cu calităţi alimentare excepţionale (gust,
miros şi culoare plăcute valoare nutritivă ridicată) şi grad ridicat de coservabilitate.
în tara noastră floarea-soarelui, în ultimii zece ani a ocupat o suprafaţă din ce în ce
mai mare în partea de sud, datorită condiţiilor termice şi de sol favorabile pentru realizarea
unor producţii bune la unitatea de suprafaţă.
Rezultatele ştiinţifice din prezenta lucrare au fost obţinute in decursul a trei ani de
experimentare (2004, 2005, 2006) în cadrul experienţei de lungă durată de la Staţiunea de
Cercetare Dezvoltare (SCDA) Teleorman. Aceste experienţe au fost înfiinţate în toamna
anului 1976, pe structura unui asolament de cinci ani, cu următoarea rotaţie: porumb-grâumazăre (soia)-grâu-floarea-soarelui, având ca obiectiv acţiunea fertilizanţilor de bază (azot şi
fosfor) asupra cantităţii şi calităţii producţiei agricole, asupra evoluţiei fertilităţii solului, în
condiţii de eficienţă economică, protecţia mediului şi creşterea durabilităţii sistemelor
agricole din partea de sud a României.
Lucrarea de faţă îşi propune să evidenţieze câteva aspecte privind importanţa floriisoarelui pe plan mondial şi în ţara noastră, rolul îngrăşămintelor chimice cu azot şi fosfor
asupra creşterii şi dezvoltării plantelor de floarea-soarelui, cu implicaţiile ulterioare asupra
cantităţii şi calităţii recoltei, dozele optim economic de îngrăşăminte cu azot şi fosfor pentru
condiţiile pedoclimatice din Câmpia Română.
în elaborarea acestei lucrări am primit un sprijin permanent prin îndrumarea
competentă a domnului acad. Cristian Hera şi a doamnei dr. ing. Măria Negrilă cărora le sunt
profund recunoscător pentru sprijinul generos şi înţelegerea manifestată pe toată perioada
doctoraturii. Deasemenea adresez mulţumiri domnului dr. ing. Ion Ciocăzanu şi doamnei
conf. dr. Gabriela Neaţă pentru sfaturile de inalt nivel profesional care m-au ajutat in
eleborarea prezentei lucrări
Exprim cele mai alese mulţumiri colegilor mei din cadrul SCDA Teleorman,
cercetătorilor, tehnicienilor şi laboranţilor colectivelor de îngrăşăminte şi testări ecologice
pentru sprijinul acordat în vederea realizării în bune condiţii a cercetărilor din prezenta
lucrare.

Adresez mulţumiri tuturor celor care m-au sprijinit în obţinerea rezultatelor privind
analizele chimice de sol, plantă şi ulei şi anume: Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice
(OSPA) Alexandria. Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru

Pedologie,

Agrochimie şi Protecţia Mediului (INCDPAPM) Bucureşti, Institului Naţional de Cercetare
Dezvoltare Agricolă (INCDA) Fundulea, Institutul de Chimie Alimentară (ICA) Bucureşti,
Laboratorul de Fiziologia a Plantelor din Cadrul Facultăţii de Horticultura Bucureşti
respectiv domnului prof.dr. univ. loan Burzo.

