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Profesor de agrologie la Şcoala Superioară de Agricultură de la Herăstrău,
devenită ulterior Academia de Înalte Studii Agronomice şi apoi Facultatea
de Agronomie în cadrul Politehnicii, iar din 1948 Institutul
Agronomic "Nicolae Bălcescu" Bucureşti (1920-1958), unde a pregătit 39 de
serii cu cca. 2000 de studenţi şi a condus 10 lucrări de doctorat
Absolvent al Şcolii Superioare de Agricultură din Stuttgart Hohenheim (Germania)
Doctor cu calificativul "magna cum laude" la Universitatea din Jena
(Germania)
Membru corespondent al Academiei Române (1925), la propunerea lui
Grigore Antipa
Membru titular al Academiei Române (1936)
Vicepreşedinte al Academiei Române (1938/1939, 1940/1941, 1959)
Preşedinte al Secţiei de Biologie şi Ştiinţe Agricole a Academiei Române
(1955)
Vicepreşedinte al Academiei de Agricultură din România (1949)
Membru corespondent (1926) şi Membru de onoare (1938) al Academiei
Cehoslovace de Agricultură
Membru corespondent al Academiei Unionale de Ştiinţe Agricole "V.I.
Lenin" din Moscova (1957)
Întemeietor al Institutului de Cercetări Agronomice al României (I.C.A.R.),
în anul 1927, pe care l-a condus timp de 27 de ani, până în 1948
Ministrul Agriculturii de 4 ori (1931-1932, 1937, 1938-1939, 1940)
Director al Şcolii Superioare de Agricultură de la Herăstrău (1914-1919;
1928)
Lucrări reprezentative: „Cultura porumbului” (ediţia I – 1936; ediţia a II-a –
1939); „Cultura grâului” (1939); „Agrotehnica” (ediţia I – 1943; ediţia a II-a
– 1947); „Cultura porumbului” (1955); „Buruienile şi combaterea lor”
(1955); „Agrotehnica” (în colab. cu I. Staicu, 1958)
A primit numeroase distincţii şi premii, printre care amintim:
 "Steaua României" (1921)
 "Coroana României" în grad de comandor (1922)
 "Croix de Commandeur de l'Ordre de Merite Agricole" acordat de
statul francez (1924)
 "Grand Officier de la Legion d'Honeur" acordat de guvernul francez
(1930)
 "Steaua României", clasa I (1938)
Este sărbătorit în mod festiv de Academia R.P.România în anul 1960, la
împlinirea a 75 de ani, ocazie cu care primeşte volumul omagial „Probleme









actuale de biologie şi ştiinţe agricole”, i se acordă "Steaua Republicii
Populare Române - clasa I”, iar Universitatea de Jena, unde şi-a susţinut
lucrarea de doctorat, i-a trimis în semn de omagiu „Diploma de aur”
A creat soiul de grâu A15, rezistent la cădere, la ruginile brună şi neagră, la
secetă şi productiv, care a fost menţinut în cultură timp de 30 de ani
A ridicat prestigiul agriculturii la rangul de ştiinţă, alături de celelalte ştiinţe
aplicate, fiind „ctitorul ştiinţei agricole româneşti”
Este caracterizat ca „Savant cu orizont larg, pedagog desăvârşit şi cercetător
pasionat”
Din anul 1992, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice a primit numele de
„Gheorghe Ionescu Şişeşti”

