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Comunitatea ştiinţifică agronomică românească celebrează în acest an scur-

gerea unei jumătăţi de veac de la înfiinţarea Institutului de la Fundulea, cinci 
decenii de împliniri de valoare incontestabilă aduse în beneficiul progresului 
tehnologic al culturilor de câmp, al  agriculturii româneşti şi naţiunii noastre.  

Constituit iniţial în ianuarie 1957 la Fundulea ca Institut de Cercetări pen-
tru Cultura Porumbului, acesta a fost învestit cu dubla misiune de moderni-
zare a activităţii de cercetare prin infuzie cu performanţele atinse de agri-
cultura occidentală şi de diseminare rapidă a noilor rezultate în producţia 
agricolă.  

O scurtă retrospectivă a realizărilor Institutului, conceput şi dotat cu resur-
se umane şi materiale corespunzătoare, relevă modul exemplar de onorare a 
obiectivelor propuse.  

Din sortimentul bogat şi valoros de germoplasmă pentru porumb existent în 
diferite ţări avansate, mai ales în Statele Unite ale Americii, au fost identificaţi 
şi valorificaţi ulterior de către cercetători, în procesul de ameliorare, numai hi-
brizii performanţi ale căror  forme parentale deţineau gene care să corespundă 
condiţiilor de climă şi sol din ţara noastră.  

Pe lângă materialul biologic adus din diferitele ţări ale lumi, s-a iniţiat co-
lectarea, conservarea şi utilizarea biodiversităţii populaţiilor locale, creân-
du-se astfel bazele iniţierii şi dezvoltării procesului de genetică şi ameliorare, 
în vederea realizării hibrizilor autohtoni, adaptaţi la diversitatea condiţiilor e-
cologice caracteristice României. 

Au fost perfecţionate tehnologiile specifice de cultivare a hibrizilor de 
porumb în condiţiile diferitelor zone din ţara noastră, acordându-se o atenţie 
deosebită elaborării şi organizării unui program modern de producere de să-
mânţă.  

Chiar în al doilea an de existenţă, Institutul de la Fundulea abordează cer-
cetări similare la grâu, dat fiind faptul că soiurile cultivate fuseseră depăşite cu 
mult de noile creaţii din lume.  

Impactul economic a fost considerabil şi rapid, determinat de recoman-
dările tehnologice făcute agricultorilor şi de producerea şi livrarea către cul-
tivatori a unor mari cantităţi de seminţe cu valoare biologică ridicată.  

La începutul anului 1962 s-a luat decizia de reorganizare a cercetării ştiin-
ţifice agronomice, în vederea adaptării acesteia la necesităţile agriculturii din 
acea perioadă.   

Principalul efect al acestei decizii a fost unificarea Institutului de Cercetări 
pentru Cultura Porumbului (I.C.C.P.) de la Fundulea cu prestigiosul Institut 
de Cercetări Agronomice al României (I.C.A.R.), rezultând Institutul de Cer-
cetări pentru Cereale şi Plante Fundulea, amplasat în una din cele mai favora-
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bile zone pentru culturile de câmp.  
Noul Institut trece în subordinea Institutului Central de Cercetări Agricole 

(I.C.C.A.), creat ca for conducător al tuturor unităţilor de cercetare din agri-
cultură, funcţie preluată în anul 1969 de Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
"Gheorghe Ionescu-Şişeşti" (A.S.A.S.).  

I.C.C.P.T. Fundulea a preluat de la I.C.A.R. o zestre deosebit de preţioasă, 
reprezentată de un patrimoniu bogat de cunoaştere, metodologie, cercetă-
tori competenţi.  

Staţiunile provenite de la I.C.A.R. au întregit reţeaua experimentală, Insti-
tutul nou-creat, prin unificare, extinzând  cercetările la  toate culturile de 
câmp.  

Personal, am făcut parte din echipa de cercetători care a fost transferată din  
I.C.A.R. la I.C.C.P.T. Fundulea. Pot afirma cu deplină satisfacţie şi fără rezerve 
că, prin unificare, spiritul de emulaţie şi pasiune care caracteriza I.C.A.R.-ul, în-
că de la crearea sa, a fost preluat şi asimilat de către echipa unită, fiind împărtă-
şit şi respectat de fiecare angajat din activitatea I.C.C.P.T.  

Realizările Institutului de la Fundulea sunt impresionante şi acest volum 
omagial se constituie într-o cronică cvasicompletă, de mare preţ pentru istoricul 
agriculturii şi ştiinţei româneşti.  

Deşi în conţinutul volumului omagial sunt consemnate toate preocupările In-
stitutului, unele priorităţi naţionale sau mondiale, cu rezultate de excepţie merită 
a fi subliniate.  

Astfel, în urmărirea perseverentă a determinării progresului în agricultură au 
fost fundamentate ştiinţific sistemele de agricultură practicate pe parcursul 
timpului şi cele emergente, cu dezvoltare preconizată în viitor: agricultura clasi-
că, intensivă, sistemul de agricultură cu input-uri reduse, agricultura eco-
logică, agricultura de precizie.  

Crearea de materiale biologice noi la toate speciile de cereale, plante teh-
nice, plante furajere şi plante medicinale şi aromatice, prezentând producti-
vitate şi stabilitate ridicată, conţinut crescut de substanţe utile, rezistenţă mărită 
la factori nefavorabili biotici şi abiotici, adaptate diversităţii de condiţii pedocli-
matice, a devenit una din coordonatele de bază ale activitătii Institutului.  

Creaţiile I.C.C.P.T. Fundulea şi ale statiunilor de cercetări agricole de 
profil au dominat câmpurile României până în ultimul deceniu al secolului 
XX, asigurând necesităţile de hrană ale populaţiei şi exporturi în întreaga lume. 
În prezent, în condiţiile competiţiei libere cu soiuri şi hibrizi, creaţiile româ-
neşti se numără printre cele care rezistă mai bine la temperaturile extreme, la 
secetă şi arşiţă, la climatul modificat excesiv.  

Cu îndreptăţită mândrie, rememorăm faptul că una din primele realizări de 
excepţie ale I.C.C.P.T.  Fundulea a fost generalizarea cultivării porumbului 
dublu hibrid într-o perioadă de numai şapte ani, devansând ţări dezvoltate eco-
nomic din Europa în ceea ce priveşte folosirea hibrizilor între linii consangvi-
nizate, superioare soiurilor cu polenizare liberă şi populaţiilor locale.  

În anul 1971, la I.C.C.P.T. se obţin primii hibrizi de floarea-soarelui pe 
baza liniilor cu gene de androsterilitate asociate cu gene marker, care sunt recu-
noscuţi drept primii hibrizi de acest tip produşi pe plan mondial, la scară co-
mercială.  
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O contribuţie de excepţie a fost adusă de lucrările de ameliorare a grâului 
la "revoluţia verde", România fiind una din primele ţări din lume care au creat şi 
introdus rapid în producţie soiuri de grâu de toamnă semipitice, cu rezistenţă su-
perioară la iernare şi secetă.  

Institutului îi revine şi meritul creării de soiuri intensive de triticale româ-
neşti, specie creată pentru diversificarea cerealelor cultivabile în zone mai puţin 
favorabile de mediu.  

Activitatea de ameliorare a cunoscut o efervescenţă creatoare şi la multe alte 
specii de cultură studiate la I.C.C.P.T. Fundulea şi în reţeaua sa de staţiuni, pa-
ginile care urmează consemnându-le în mare măsură.  

I.C.C.P.T. Fundulea a abordat cercetări fundamentale menite să stea la ba-
za celor aplicative, pentru a asigura soliditate ştiinţifică şi accelerarea progresu-
lui. Astfel, cercetările de genetică efectuate în corelaţie strânsă cu lucrările de 
ameliorare a plantelor au oferit posibilitatea de identificare de noi gene sau 
surse de gene utile, multe fiind priorităţi pe plan mondial, precum gena de re-
zistenţă la mană la floarea-soarelui, surse noi de gene pentru rezistenţa la fu-
zarioza spicelor şi la alte boli ale grâului sau pentru rezistenţa la Sclerotinia la 
floarea-soarelui.  

Au fost dezvoltate cercetări pentru cunoaşterea controlului genetic al re-
zistenţei la boli păgubitoare, la cunoaşterea controlului androsterilităţii, la elu-
cidarea mecanismelor genetice complexe care controlează exprimarea unor ca-
ractere importante pentru ameliorare.  

Direcţii importante ale cercetărilor de genetică au vizat creşterea variabili-
tăţii genetice, pe diferite căi, spre a impulsiona programele de ameliorare, 
precum şi studiul mecanismelor complexe ale interacţiunilor genotip-mediu.  

Ancorat permanent în actualitatea ştiinţifică, în I.C.C.P.T. Fundulea au fost 
implementate metodele biotehnologiei moderne pentru creşterea eficienţei pro-
gramelor de creare a noi materiale biologice.  

I.C.C.P.T. Fundulea şi-a asumat răspunderea producerii de seminţe de 
înaltă calitate biologică, care să valorifice la niveluri maxime în producţie po-
tenţialul genetic al soiurilor şi hibrizilor cu însuşiri intensive, astfel încât o preo-
cupare importantă a fost reprezentată de elaborarea de metodologii şi  tehnologii 
specifice.  

Cercetările de agrofitotehnie s-au desfăşurat la nivel de excelenţă, condu-
când la elaborarea de tehnologii perfecţionate de cultură, caracteristice diferi-
telor condiţii pedoclimatice sau unor obiective specifice.  

Pentru fiecare secvenţă tehnologică au fost studiate, sub raport ştiinţific, teh-
nic şi economic, modalităţile optime de cultură pentru cereale, plante tehnice şi 
furajere.  

Deosebit de aprofundate au fost studiile de nutriţie a plantelor pentru ob-
ţinerea de producţii cantitative şi ca1itative programate, sub acest aspect fiind 
studiate tipurile de îngrăşăminte organice, chimice şi preparate microbiologice, 
dozele, etapele şi modurile de aplicare, cu eforturi direcţionate spre creşterea 
coeficienţilor de utilizare a nutrienţilor şi reducerea riscurilor de poluare a 
solului şi apelor freatice. Cercetările respective au beneficiat timp de peste 30 
de ani de proiecte implicând utilizarea de izotopi radioactivi şi stabili, prin 
colaborarea cu Agenţia Internaţională de Energie Atomică (AIEA) – Viena. 
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În anul 1966 s-au pus bazele experienţelor de câmp de lungă durată cu în-
grăşăminte, după o concepţie unitară, în reţea pe ţară, amplasate la 
I.C.C.P.T.  Fundulea şi staţiuni experimentale, în diferite condiţii de sol şi 
climă, România devenind prima ţară din lume care deţine o astfel de „carte des-
chisă” pentru studiul evoluţiei fertilităţii solului, a poluării mediului şi a produc-
ţiilor realizate la principalele culturi de câmp, sub influenţa îngrăşămintelor.  

Experienţe de lungă durată, de importanţă deosebită sunt şi cele privind  
lucrările solului şi rotaţia culturilor.  

Sistemele de irigare, speciile adecvate, ponderea optimă a culturilor şi 
succesiunilor lor, tehnologiile de fertirigare au făcut, de asemenea, obiectul 
unor studii de mare însemnătate pentru producţia agricolă.  

Cercetările de combaterea buruienilor, protecţia culturilor faţă de boli şi 
dăunători au fost corelate permanent cu cele de pe plan mondial, cu evoluţia 
producerii generaţiilor de pesticide şi starea fitosanitară a culturilor.  

Toate direcţiile de cercetare au fost însoţite, fundamentate şi orientate de 
cercetări de fiziologie vegetală, chimie şi biochimie, enzimologie şi micro-
biologie.  

Nu pot fi omise cercetările de biochimie şi calitate a seminţelor, care au con-
dus la precizarea condiţiilor optime de păstrare a acestora pentru conservarea 
calităţilor sub raport biologic şi alimentar.  

Ultimii 17 ani din viaţa I.C.C.P.T. Fundulea poartă amprenta procesului de 
tranziţie la economia de piaţă şi a eforturilor de integrare în Spaţiul de Cerce-
tare European, care a impus reorganizări masive şi adaptare la sistemul de 
finanţare de la bugetul statului exclusiv competiţional. Institutul, utilizând cu 
prioritate surse proprii de finanţare, a continuat modernizarea bazei tehnico-
materiale a activităţilor de cercetare şi dezvoltare şi strădaniile sunt îndreptate 
spre dezvoltarea acestora la nivelul necesar pentru creşterea competitivităţii. 
Resursele umane s-au redus şi se depun mari eforturi de atragere a tineretului şi 
de insuflare în acesta a spiritului de dăruire cu pasiune cercetării ştiinţifice agri-
cole.  

Realizările Institutului de la Fundulea şi ale reţelei sale experimentale se ex-
plică şi prin înţelepciunea de a stabili largi colaborări cu celelalte unităţi de 
cercetare din agricultura României, din domeniile mecanizării, pedologiei şi 
agrochimiei, protecţiei plantelor, îmbunătăţirilor funciare şi economiei agrare.  

Colaborarea cu instituţiile de învăţământ agricol superior, prin implicarea 
în formele superioare de calificare a studenţilor şi specialiştilor, a adus beneficii 
mutuale cercetării ştiinţifice şi educaţiei.  

I.C.C.P.T. Fundulea a acordat o atenţie deosebită colaborărilor internaţio-
nale, constituirii colecţiilor de germoplasmă, creării unei baze de informaţii ex-
tinse precum  şi colaborării cu organisme internaţionale şi naţionale de marcă, 
de pildă, Centrul Internaţional de Ameliorare a Porumbului şi Grâului 
(C.I.M.M.Y.T.) din Mexic, reţelele europene ale F.A.O. pentru pommb, floarea-
soarelui şi soia, Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (A.I.E.A.) Viena, 
Centrul Ştiinţific Internaţional pentru Îngrăşăminte (C.I.E.C.), Institutul Na-
ţional de Cercetări Agricole din Argentina, universităţi de stat americane, cana-
diene şi din ţări europene, cu firme străine, dintre care amintim Pioneer din 
S.U.A., COOP de Pan şi Rustica din Franţa, Nordsaat din Germania şi altele.  
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Cele expuse mai sus constituie tot atâtea argumente pentru omagierea 
Institutului de Cercetări pentru Cereale şi Plante Tehnice Fundulea, actualmente 
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICO-
LĂ FUNDULEA, care a fost factor de progres şi bunăstare în agricultura Ro-
mâniei pe parcursul celor cinci decenii, remarcându-se ca "nava amiral a cer-
cetării ştiinţifice agronomice" naţionale, şi să-i urăm viaţă lungă, plină de noi  
succese.  

Fiecăruia care şi-a adus şi îşi aduce contribuţia la creşterea prestigiului aces-
tui Institut îi dorim satisfacţiile datoriei împlinite faţă de sine şi naţiune.  

 
          Acad. CRISTIAN HERA, 

Preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
        "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"  


