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PREFAŢA

Importanta producţiei de porumb in economia României este covârşitoare. Porumbul
este utilizat pe scara larga pentru hrana omului, a animalelor, precum si in industrie
(producerea furajelor combinate, uleiului, amidonului, spirtului, băuturilor, fulgilor de
porumb).
S-a deschis si se întrevede o perspectiva speciala a utilizării porumbului in fabricarea
de material plastic biodegradabil care se utilizează la fabricarea unei game largi de produse de
uz casnic precum si a altora utile omului, inlocuind pe cele confecţionate din material plastic
nedegradabil, care poluează solul in mod ingrijorator.
Pe plan mondial si in tara noastră s-au făcut si se fac permanent eforturi atat pentru
imbunatatirea genotipurilor de porumb, cat si pentru perfecţionarea tehnologiilor de producţie.
Prin cercetări se urmăreşte sporirea potenţialului biologic de producţie, creşterea gradului de
valorificare de către planta de porumb a factorilor naturali si a celor alocaţi, sporirea
rezistentei la stresul hidric si termic, la boli si dăunători, precum si imbunatatirea calitativa a
producţiei.
Caracteristicile diferite ale genotipurilor de porumb - hibrizi (utilizaţi pentru producţia
de consum) sau forme parentale (hibrizi sau linii consangvinizate folosite pentru producerea
seminţei hibride de porumb) - , precum si condiţiile pedo-climatice variate specifice diferitelor
zone de cultura ale porumbului, impun cercetări amănunţite in fiecare din aceste zone. Scopul
acestor cercetări ştiinţifice este găsirea celor mai potrivite genotipuri si verigi tehnologice,
pentru fiecare zona pedo-climatica favorabila porumbului, prin care sa se poată maximiza
recolta si profitul cultivatorilor de porumb (*).
:
Prin cercetările intreprinse la Institutul de Cercetări si Inginerie Tehnologica pentu
Irigaţii si Drenaje / Baneasa- Giurgiu, in perioda 1992-1994, in cadrul programului de
cercetări fundamentale al Laboratorului Interrelatii sol - apa - planta - clima, am incercat sa
avem alături de alti cercetători o contribuţie cat de modesta la realizarea acestor obiective (•)
in tara noastră.
Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima gratitudinea fata de cei care m-au sprijinit in
efectuarea experimentelor si care m-au indrumat pe parcursul desfăşurării lor:
Prof. Di. Doc. V. Ionescu - Sisesti, Dr. I. C. Paltineanu, Dr. Cr. Paltineanu, Dr. A. Lazaroiu,
ing. O. Tanasescu, precum si alti cercetători pe care din motive de spaţiu nu-i pot menţiona aici.
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