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Obiective: Disciplina “Agrotehnica zonelor de deal şi de munte”, în conformitate cu programa 

analitică, îşi propune: 

- Studiul şi cunoaşterea condiţiilor pedo-climatice din zonele de deal şi munte; 

- Studierea sistemelor de lucrare a solului în condiţiile zonelor de deal şi de munte; 

- Combaterea integrată a buruienilor şi controlul buruienilor foarte periculoase; 

- Studierea asolamentelor specifice zonelor de deal şi munte şi stabilirea metodelor pentru 

ameliorarea fertilităţii solului; 

- Studiul şi cunoaşterea metodelor pentru creşterea potenţialului productiv al solurilor degradate 

prin eroziune, compactare, acidifiere etc; 

- Consolidarea şi aprofundarea cunoştinţelor practice privind sistemele de fertilizare, gestionarea 

îngrăşămintelor şi stabilirea elementelor tehnice ale lucrărilor agrotehnice; 

- Dobândirea de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi necesare pentru determinarea unor însuşiri 

fizico-mecanice ale solului. 

Conţinutul disciplinei 

Cursuri 

1. Obiectivele şi rolul agrotehnicii în dezvoltarea producţiei agricole în zonele de deal şi munte. 

2. Buruienile din culturile agricole ale zonei de deal şi munte 

2.1. Pagube produse de buruieni; 2.2. Particularităţile biologice ale buruienilor. 2.3. Clasificarea 

buruienilor. 2.4. Surse de îmburuienare. 2.5. Cartarea buruienilor. 2.6. Metode pentru combaterea 

buruienilor. 2.6.1. Metode preventive. 2.6.2. Metode agrotehnice. 2.6.3. Metode fizico-mecanice. 2.6.4. 

Metode biologice. 2.6.5. Metode chimice; erbicide. Metode integrate. 

3. Metode de combatere a buruienilor 

3.1 Scopul metodelor de combatere; 3.2 Metode preventive de combatere a buruienilor; 3.3 Metode 

curative de combatere a buruienilor; 3.4 Metode agrotehnice de combatere a buruienilor; 3.5 Metode 

fizice de combatere a buruienilor; 3.6 Metode biologice de combatere a buruienilor; 3.7 Metode chimice 

pentru combaterea buruienilor. 

4. Asolamente. Particularităţile acestora în zonele de deal şi munte. 

4.1. Consideraţii generale. 4.2. Principii ce stau la baza organizării asolamentelor. 4.3. Clasificarea 

asolamentelor. 4.4. Locul grupelor de plante în asolament. 4.5. Metodologia de elaborare a asolamentelor. 

5. Particularităţile aplicării măsurilor agrotehnice în zonele de deal şi munte: Situaţia geografică, 

Clima, Vegetaţia, Tipurile de sol, Plantele indicate a fi cultivate, Lucrările solului, Fertilizarea culturilor 

şi alte măsuri agrotehnice. 

5.1. Zona de silvostepă. 

5.2. Zona forestieră cu veri calde. 

5.3. Zona forestieră cu climă rece şi soluri podzolice. 

6. Agrotehnica diferenţiată pe terenurile în pantă 

6.1 Necesitatea diferenţierii măsurilor agrotehnice; 6.2 Agrotehnica în zona de silvostepă; 6.3 

Agrotehnica în zona forestieră; 6.4 Situaţia geografică şi condiţiile pedoclimatice; 6.5 Agrotehnica 

antierozională; 6.6 Semănatul şi lucrările de întreţinere; 6.7 Sisteme de cultură antierozionale; Benzi 

tampon. Culturi în fâşii cu benzi înierbate, Agroterase. 

7. Compactarea solurilor 

7.1 Sistemul maşină - sol – plantă. 7.2 Procesele de compactare a solurilor. 7.3 Efectele compactării 

solurilor. 7.4 Reacţia plantelor şi a solului la compactare. 7.5 Influenţa lucrărilor solului asupra 

compactării. 7.6 Măsuri de prevenire şi combatere a compactării solului. 7.7 Ameliorarea şi conservarea 

solurilor afectate de compactare. 
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8. Sisteme de agricultură 

8.1 Introducere. 8.2 Sistemul de agricultură cu ţelină. 8.3 Sistemul de agricultură convenţional. 8.4 

Sistemul de agricultură biodinamică. Agricultura biologică. 8.5 Sistemul de agricultură durabilă.  
 

Denumire lucrare practică/temă seminar 

Recunoaşterea principalelor specii de buruieni din culturile agricole 

Determinarea gradului de îmburuienare; Metode de cartare a buruienilor 

Determinarea rezervei de seminţe de buruieni din sol 

Instalaţii şi maşini de stropit folosite la aplicarea erbicidelor 

Etapele de elaborare a asolamentelor 

Elaborarea asolamentelor furajere 

Asolamente de protecţie a solului 

Planul de tranziţie al asolamentelor 

Încadrarea în asolament a sistemului de lucrare a solului 

Încadrarea în asolament a sistemului de fertilizare 

Stabilirea dozelor de îngrăşăminte şi amendamente 

Aprecierea generală a calităţii lucrărilor agricole executate pe terenurile în pantă 

Întocmirea şi utilizarea registrului solelor cu evidenţa lucrărilor agrotehnice executate în fermă 

Colocviu de laborator 
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VI. 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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