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Capitolul I
INTRODUCERE
Importanţa culturii de grâu pe Glob şi în România
Creşterea continuă a populaţiei mondiale are ca o primă prioritate asigurarea
cu hrană a omenirii. Conform ultimelor estimării ale Organizaţiei Naţiunilor Unite,
ritmul mediu anual de creştere demografică este în creştere la nivel mondial, şi
anume el este de 2,2% în ţările în curs de dezvoltare şi de 0,4% în Europa. In anul
2025, potrivit aceleiaşi surse, populaţia globului va fi de 8,2 miliarde (Gheţău,
1982).
Din statisticile existente peste 60% din locuitorii planetei dispun de o raţie
alimentară zilnică echivalentă cu 2200 calorii, adică cu 400-500 calorii mai puţin
decât raţia zilnică de întreţinere. In prezent, există în lume multe ţări în care raţia
alimentară zilnică se situează sub 2200 calorii, mai ales în ţările în curs de
dezvoltare unde explozia demografică este considerată un pericol (Trebici, 1981).
Soluţia cea mai eficientă pentru îmbogăţiea resurselor de hrană ale omenirii
este sporirea producţiei agricole la hectar pe actualele suprafeţe de teren arabil, prin
introducerea de noi soiuri şi hibrizi productivi şi prin înbunătăţirea tehnologiei de
cultură (Ceapoiu N, 1984).
Importanta grâului este dată de: compoziţia chimică a boabelor si raportul
dintre hidraţii de carbon si proteine, în raport cu cerinţele organismului uman;
plasticitatea ecologică ridicată, posibilitatea de mecanizare integrală a culturii şi de
obţinere a unor producţii ieftine; posibilitatea de păstrare, de transport şi depozitare.
Utilizările grâului sunt multiple şi variate. Boabele se folosesc pentru o gamă de
produse de morărit din care se fabrica un sortiment bogat de produse de panificaţie,
paste făinoase, produse de patiserie si biscuiterie. Pentru prelucrarea boabelor de
grâu este creată o întreaga industrie având în linii mari următoarea succesiune:
industria condiţionării şi păstrării; industria morăritului; industria panificaţiei; alte
industrii ( amidon, gluten alimentar, alcool alimentar, glucoza, bioetanol, nutreţuri,
combinate, etc). In urma procesării grâului în morile de mare capacitate rezultă
cantităţi mari de tărâţe, care constituie un furaj concentrat valoros (bogat în
proteine, lipide şi săruri minerale ) şi germeni cu conţinut ridicat în vitamine, care
constituie o polivitamina naturală dar şi lipide cu utilizări în cosmetologie. Paiele
rămase după recoltare se pot folosi pentru fabricarea celulozei, furaj de volum sau
aşternut pentru diverse categorii de animale, îngrăşământ organic după o perioadă
de compostare sau încorporate ca atare în sol, după recoltare.
Importanţa agronomică este dată de: mecanizare integrală a culturii; eliberarea
devreme a terenului si posibilitatea efectuării arăturilor de vara, fiind o bună

premergătoare pentru majoritatea culturilor; după soiurile timpurii, permite
amplasarea unor culturi succesive în anumite zone.
Datorită plasticităţii ecologice, grâul este cultivat pe toate continentele, între
65° latitudine nordică în Norvegia si 45° latitudine sudică în Argentina şi de la
nivelul mării până la 3500 m în Ecuador. Grâul se cultivă în lume pe circa 230
milioane hectare, cu mici fluctuaţii în timp ( 224 mii. ha în 1998, 208 mii. ha în
2003), în peste 45 ţări hrănind aproximativ 35-40% din populaţia globului. Pe plan
mondial la producţia de grâu participă ţări din diferite zone geografice ale lumii.
Producţia mondială de grâu a atins 609 mii. tone în 1998 si 557,3 mii. tone în 2003,
din care 85-103 mii. tone constituie obiect de comerţ în fiecare an. Pentru anul
2007, FAO prognozează o creştere a producţiei mondiale de grâu la 622,5 mii. tone
cu 5% mai mult decât pentru aceeaşi perioadă a anului trecut care constituia 594
mii. tone în 2006.
Conform OECD-FAO, producţia şi consumul de grâu estimează să crească de
la 0,7% - 1,2%. Conform FAO, UE este cel mai mare producător şi consumator de
grâu din lume în anul curent, după care urmează China, India, SUA, CSI şi
Australia.
In România suprafeţele cultivate cu grâu au variat între anii 1951-1989, între 2
şi 3 milioane de hectare, iar producţia totală intre 2,4-6,8 milioane de tone.
Producţia medie la hectar a avut un minim de 3308 kg în 1965 şi un maxim în anul
1988, în timp ce în 1990 producţia a fost de 4525, iar în 1995 de 3191 kg. Din
aceste date reiese că până în anul 1990, baza creşterii cantităţii de grâu a constituit-o
intensivizarea fertilizării la hectar, după acest an mărirea producţiei de grâu
bazându-se pe creşterea suprafeţei şi o diminuare a fertilizării. Suprafaţa cultivată
cu grâu a înregistrat, în general, o evoluţie ascendenta în perioada 1990-1998 ca
apoi în perioada 1999-2002 să înregistreze o evoluţie oscilatorie. Producţia totală
de cereale şi randamentele medii, la nivelul României, au înregistrat oscilaţii de la o
perioadă la alta, cu o tendinţă generală de reducere. Această evoluţie neuniformă a
fost determinată de evoluţia condiţiilor climatice, impactului reformei funciare,
puterii financiare deosebit de redusă a producătorilor agricoli privaţi şi deteriorării
sistemelor de irigaţii.
In România schimbările climatice survenite în ultimi ani (secetă, ploi
considerabile), au determinat o scădere a producţiei de grâu, producţia medie de
1494 kg la hectar, în anul 2007 constituind un exemplu elocvent.
Astăzi, irigarea culturilor se aplică pe plan mondial nu numai în zonele aride şi
semiaride ale globului, cu precipitaţii de 300-500 mm anual dar şi în regiunile
subumede cu precipitaţii între 500-700 mm anual. In România aceste areale
reprezintă aproximativ jumătate din suprafaţa agricolă a ţării. In aceste zone
consumul de apă al plantelor de cultură este mai mare decât cantitatea de apă
acumulată în sol (Pascu, 1980). Rolul esenţial al irigaţiilor este de a combate seceta

care afectează cu o frecvenţă tot mai mare imense teritorii agricole din mai multe
judeţe din ţara noastră. Pe circa o cincime din teritoriul ţării noastre, precipitaţiile
medii anuale se situează sub 300-400 mm (Dobrogea, Bărăgan, estul Podişului
Moldovei). Oscilaţiile mari ale recoltelor în stepa Bărăganului, chiar în cazul
aplicării unor agrotehnici raţionale, demonstrează necesitatea irigaţiei. In ultimii
10-15 ani, datorită secetei, în multe judeţe din sudul ţării, producţiile au fost
compromise parţial sau total, aducând pagube însemnate cultivatorilor. Din acest
motiv, pentru obţinerea de recolte mari şi stabile este necesară irigaţia, pentru a
completa diferenţa dintre cantitatea de apă cerută de plantă şi cea provenită din
precipitaţii şi pânza freatică. In România interesul pentru irigaţii a crescut odată cu
seceta din anii 1899-1904 (Mureşan şi colab., 1992). Ideea aplicării irigaţiei la
culturile de câmp în România a apărut odată cu întemeierea ştiinţei agicole din ţara
noastră în a doua parte a secolului al XIX-lea. Ion Ionescu de la Brad, întemeietorul
ştiinţei agricole româneşti, a menţionat în scrierile sale irigarea culturilor de câmp
(grâu, porumb), ca o ramură capabilă să asigure venitul cel mai mare în orice
condiţii climatice. In aceste areale geografice fertilitatea solului este mare iar
regimul de lumină şi căldură este favorabil creşterii plantelor, apa constituind
problema prioritară (Nagy, Z.,).
Problema securităţii alimentare, a aprovizionării populaţiei cu produse
agroalimentare de bază şi de calitate corespunzătoare constituie o preocupare
majoră în lume şi în România. Aceasta depinde de factori economici, politici şi
sociali, care permit valorificarea resurselor agricole în vederea creşterii producţiilor
de alimente.
Grâul ocupă un loc important în strategia de asigurare a securităţii alimentare,
în primul rând datorita valorii nutritive ridicate, conservabilităţii de lungă durată,
dar şi datorită însuşirilor specifice şi pretabilităţii pentru realizarea unei game
diversificate de produse de panificaţie. România creează un cadru adecvat cultivării
acestei cereale atât de importante, condiţiile pedoclimatice constituind baza
realizării unei producţii satisfăcătoare.
Rolul grâului în strategia securităţii alimentare este determinat şi de
posibilităţile de conservare cu cheltuieli reduse în comparaţie cu alte produse
alimentare, nefiind necesare lanţuri frigorifice sau instalaţii costisitoare. Se remarcă
importanţa în acest context a criteriilor de ordin calitativ, calitatea făinii de grâu
fiind dată de conţinutul de gluten al acesteia, procent care trebuie să fie de peste
30%. Conţinutul de proteină al grâului este dependent de mai mulţi factori, cei mai
importanţi fiind: cantitatea de azot din sol, temperatura în momentul vegetaţiei,
umiditatea solului, soiul de grâu ales, echilibrul fosforului şi potasiului în
tehnologia culturii grâului.
Efectuarea unor rotaţii corespunzătoare pentru grâu conduce către producţii
ridicate, combaterea buruienilor problemă şi refacerea fertilităţii solului. Cele mai

bune premergătoare pentru grâu sunt leguminoasele anuale (soia, mazăre, fasole) şi
perene (lucerna, trifoi), rapiţă, floarea soarelui şi hibrizii timpurii de porumb.
Recoltându-se devreme grâul este o bună premergătoare pentru culturile de
primăvară (porumb, floarea soarelui ş.a.), datorită posibilităţii de a lucra solul pe
perioada verii şi a toamnei, ceea ce duce la combaterea buruienilor şi acumularea
nitraţilor ( Nedelciuc şi colab, 2002).
Intre planta de cultură şi buruieni este o concurenţă continuă pentru hrană, apă,
lumină, spaţiu de nutriţie, etc, existând buruieni problemă specifice culturii. Prin
aplicarea unor rotaţii corespunzătoare se constată o scădere considerabilă a
numărului acestor buruieni specifice (Sin Gh şi colab., 1988; Truşcă F., 2000). In
urma determinărilor s-a stabilit că producţia de grâu poate fi diminuată în proporţie
de 12-45% în urma infestării cu buruieni, fiind afectată cantitatea şi calitatea
acesteia, buruienile consumând de 2-3 ori mai multă apă dacât plantele de cultură
(Popescu, 1997).
Reducerea rezervei de buruieni trebuie realizată prin toate mijloacele: rotaţie
lucrările solului, epoca de semănat, densitatea plantelor, combaterae chimică.
Buruieni dicotiledonate „problemă" în cultura grâului sunt considerate
Galium aparine şi Galeopsis tetrahit, combaterea lor începând când temperatura a
depăşit 6 C. Alte specii de buruieni care apar în cultura de grâu sunt: Matricaria
ch., Agrostema g., Sonchus arv., Cirsium arv., Galium ap., Papaver rh., Stellaria
m., Veronica sp., Polygonum sp. Pentru combaterea acestora există o gamă variată
de erbicide cărora li se adaugă metodele agrotehnice enumerate mai sus (Borcean,
Axinte, Roman, 1995).
Deşi are un consum relativ redus de substanţe nutritive, grâul este deosebit de
pretenţios faţă de îngrăşăminte, datorită sistemului său radicular care explorează un
volum mai mic de sol, având totodată o putere mai mică de solubilizare şi absorţie
a elementelor nutritive din forme mai greu solubile ca alte culture( Mihăilă, V. şi
colab., 1994).
Fertilizarea organică se recomandă la culturile premegătoare. Sub forma
semifermentată, gunoiul de grajd poate fi aplicat si direct culturii grâului, în doza
de 15-20 t/ha. Ingrăşămintele chimice se aplică pentru completarea necesarului de
elemente nutritive ale plantelor, ţinând cont de fertilizarea organica aplicată în
cadrul rotaţiei si de ceilalţi factori.
Dintre îngrăşăminte, azotul ocupă un loc principal, atât în determinarea
sporului de recoltă cât şi în ponderea sa ( Daiger şi colab., 1976; Sauford şi colab.,
1984), dar şi celelalte elemente nutritive au rolul lor în nutriţia plantei de grâu, ca
de exemplu fosforul (Altman şi colab, 1983).
Fertilizarea cu fosfor contribuie la depăşirea producţiei medii de 3-4 t/ha, prin
valorificarea mai eficientă a îngrăşământului cu azot. Dozele de fosfor sunt
cuprinse între 60 si 80 kg P205 t/ha, ţinând cont de producţia scontată, cantitatea

de gunoi de grajd aplicată, tipul de sol şi starea acestuia de aprovizionare cu fosfor,
îngrăşămintele cu fosfor se administrează prin împrăştiere uniformă la suprafaţa
solului şi se încorporează odată cu arătura sau înainte de pregătirea patului
germinativ, prin discuire.
Având în vedere importanţa deosebită a culturii de grâu pentru ţara noastră,
considerăm că prin prezenta lucrare am reuşit să aducem o modestă contribuţie la
îmbunătăţirea tehnologiei de cultură a grâului în scopul sporirii producţiei şi
calităţii recoltei.

