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Statutul disciplinei 

Disciplină de domeniu (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Prof. univ. dr. Costică AILINCĂI 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

 

Disciplina “Agrotehnica terenurilor slab productive”, în conformitate cu programa analitică, îşi propune: 

- Studiul şi cunoaşterea însuşirilor solurilor slab productive; 

- Studierea sistemelor de lucrare a solului în condiţiile zonelor cu terenuri slab productive; 

- Recunoaşterea buruienilor şi combaterea integrată a acestora; 

- Studierea şi stabilirea asolamentelor pentru zonele cu terenuri slab productive; 

- Studierea şi stabilirea metodelor pentru creşterea fertilităţii solurilor afectate de diferite forme de 

degradare (compactare, acidifiere, conţinut redus de materie organică şi elemente nutritive, soluri afectate 

de eroziune etc); 

- Dezvoltarea competenţelor profesionale pentru stabilirea metodelor de ameliorare a solurilor degradate 

(soluri erodate, acide, saline, cu exces de umiditate, erodate etc) 

- Consolidarea şi aprofundarea cunoştinţelor practice privind stabilirea indicilor de potenţare a capacităţii 

de producţie a terenurilor agricole; 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs (Capitole/subcapitole) 

1. Obiectivele şi rolul agrotehnicii în valorificarea eficientă a terenurilor slab productive 

2. Starea de calitate a solului în România 

2.1. Suprafaţa terenurilor agricole afectate de diverşi factori limitativi ai capacităţii productive; 2.2. 

Repartiţia terenurilor pe clase de pretabilitate. 2.3. Starea agrofizică a solurilor. 2.4. Starea agrochimică a 

solurilor. 

3. Impactul unor măsuri agrotehnice in ameliorarea fertilităţii solului 

3.1 Influenţa organizării teritoriului şi asolamentelor asupra proprietăţilor fizice şi chimice ale solurilor - 

textura, structura, porozitatea, gradul de saturatie in baze, reacţia solului, conţinutul in carbon organic şi 

elemente minerale. 

3.2 Impactul sistemelor de lucrare a solului asupra însuşirilor fizice şi chimice ale solului. 

3.3 Impactul sistemelor de fertilizare asupra însuşirilor fizice şi chimice ale solului. 

4. Măsuri şi lucrări agrotehnice pentru cultivarea terenurilor arabile afectate de eroziune 

4.1. Agrotehnica antierozională; Suprafeţe afectate de eroziune în România; Factorii care determină 

eroziunea hidrică. Pagube produse de eroziune. 4.2. Organizarea teritoriului. 4.3. Organizarea 

asolamentelor pentru protecţia solului. 4.4. Sisteme conservative de lucrare a solului. 4.5. Sisteme de 

fertilizare. 4.6. Sisteme antierozionale de cultură. 4.7. Metode de semănat şi lucrări de întreţinere a 

culturilor. 

5. Particularităţile aplicării măsurilor agrotehnice în zonele afectate de secetă. 

5.1. Asolamente. Particularităţile acestora în zonele afectate de secetă. 5.2. Plantele indicate a fi cultivate 

şi gruparea lor în asolamente. 5.3. Lucrările solului, Fertilizarea culturilor şi alte măsuri agrotehnice. 

6. Măsuri şi lucrări agrotehnice pentru valorificarea terenurilor afectate de compactare 

6.1 Sistemul maşină - sol – plantă. 6.2 Procesele de compactare a solurilor. 6.3 Efectele compactării 

solurilor. 6.4 Impactul proceselor de compactare asupra plantelor şi a solului. 6.5 Influenţa lucrărilor 

solului asupra compactării. 6.6 Măsuri de prevenire şi combatere a compactării solului. 6.7 Ameliorarea 

şi conservarea solurilor afectate de compactare. 
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7. Măsuri şi lucrări agrotehnice pe terenurile nisipoase  

7.1. Suprafeţe afectate de eroziunea eoliană în România; Factorii care determină eroziunea şi pagube 

produse. 7.2. Organizarea teritoriului; Structura culturilor; Asolamentele; 7.3. Aplicarea îngrăşămintelor; 

7.4. Lucrările solului. 7.5. Semănatul şi lucrările de întreţinere. 7.6. Metode de cultură antierozionale. 

8. Măsuri şi lucrări agrotehnice în diferite sisteme de agricultură 

8.1 Sisteme de agricultură moderne, componentele şi obiectivele sistemelor de agricultură modernă. 8.2 

Sistemul de agricultură organică. 8.3 Sistemul de agricultură durabilă. 8.4 Sistemul de agricultură de 

precizie. Dezvoltarea de sisteme expert pentru planificarea folosirii durabile a terenurilor slab productive 

şi recomandări tehnologice. 

 

Lucrări practice 

Aprecierea calităţii lucrărilor agricole executate pe terenurile în pantă 

Întocmirea şi utilizarea registrului solelor 

Stabilirea sistemelor de lucrare a solului la diferite asolamente pentru protecţia solului 

Stabilirea sistemului de fertilizare la asolamentele pentru protecţia solului  

Stabilirea dozelor de îngrăşăminte şi amendamente pentru terenurile degradate prin eroziune, 

compactare şi acidifiere 

Intocmirea planurilor de fertilizare 

Elaborarea asolamentelor furajere 

Asolamente pentru pepiniere şi plantaţiile de pomi 

Asolamente de protecţie a solului 

Stabilirea elementelor tehnice la fertilizarea ameliorativă a terenurilor degradate 

Examinarea şi interpretarea hărţilor pedologice şi agrochimice 

Cunoaşterea metodelor de cartare a solurilor, analiza şi interpretarea datelor 

Stabilirea indicilor de potenţare a capacităţii de producţie a terenurilor agricole 

Colocviu final de verificare a cunoştinţelor. 
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Modalitatea/metoda de evaluare: examen 

 

Ponderea în nota finală: 

Specificare Nr. puncte % 

Prezenţa la curs 1,0 10 

Evaluare din timpul semestrului  3,0 30 

Examen 6,0 60 

Nota finală 10,0 100 
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