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I N T R O D U C E R E

Problemele agriculturii ocupă

un loc important în cadrul

oricărei politici de dezvoltare a fiecărei ţâri, deoarece agri
cultura reprezintă un element însemnat în economia naţională.
Ea ocupă forţa de muncă şi furnizează materiile prime pentru
industriile care au legătură cu agricultura.
Creşterea producţiei agricole depinde de intensificarea
agriculturii, de adoptarea şi implementarea de noi tehnologii
agricole.
Următorii factori influenţează creşterea economică a
oricărei ţâri:
- resursele naturale - resursele solului, minereurile şi
alte materii prime cum sînt: petrolul, gazele naturale, cărbunele
şi zăcămintele de fier;
- resursele umane - oamenii care îşi oferă forţa de mun
că şi inteligenţa;
- capitalul;
- tehnologia - care îmbunătăţeşte productivitatea tere
nului, a muncii, a capitalului.
Explozia demografică în ţările în curs de dezvoltare
face ca necesarul de produse agro-alimentare să crească consi
derabil.
Agricultura pakistaneză are un însemnat potenţial care
poate fi pus în valoare prin coordonarea şi implementarea de
ciziilor de politică agrară, prin aplicarea de tehnologii per
fecţionate adaptate condiţiilor locale, aceasta fiind cea mai
dinamică posibilitate de acţionare, prin îmbunătăţirea bazei

tehnioo-materiale pentru a putea aplica tehnologiile perfecţio
nate.
In afara producţiei agricole, în ultimă instanţă rolul
hotârîtor revine factorului uman, reprezentat de cadrele de
cercetare care crează soiuri noi, elaborează tehnologii perfec
ţionate, specialiştilor cu studii superioare şi cadre din re
ţeaua de răspîndire a cunoştinţelor agricole avansate care
transmit, îndrumă şi urmăresc introducerea tehnologiilor moder
ne în ferme şi de fermieri, care sînt veriga de bază, cei care
aplică tehnologiile şi contribuie nemijlocit la obţinerea pro
ducţiei agricole.
Tinînd seama de rolul hotârîtor al factorului uman în
desfăşurarea întregii activităţi din agricultură, în lucrară
atenţia principală a fost îndreptată spre acest element.
In atenţia noastră au stat problemele referitoare la po
sibilităţile de creştere a producţiei agricole prin introduce
rea de tehnologii moderne de cultivare a plantelor, cu accent
principal asupra rolului pe care îl are ridicarea nivelului
de instruire al celor ce lucrează în agricultură - prin recur
gerea la diferite metode şi tehnici adecvate, transmiterii la
distanţă a cunoştinţelor agricole avansate.

