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Statutul disciplinei 

Disciplină de domeniu (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Prof. dr. Carmen Doina Jităreanu 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

 

 Cursul urmăreşte să înzestreze viitorii specialişti cu un bagaj de cunoştinţe de nutriţe a 

plantelor care să le permită diagnosticarea rapidă a bolilor fiziologice ale plantelor prin diagnoză 

foliară, să formeze cursanţilor abilitarea de a recunoaşte simptomele cauzate de carenţa sau 

excesul unor elemente minerale la plante,  să formeze cursanţilor deprinderi şi convingeri juste cu 

privire la rolul analizelor chimice în utilizarea raţională a fertilizanţilor în scopul unei producţii 

controlate şi în protecţia şi conservarea mediului ambiant. 

La lucrările practice se urmăreşte familiarizarea studenţilor cu tehnica de lucru în 

laboratoarele de fiziologia plantelor şi cunoaşterea noţiunilor generale referitoare la cunoaşterea 

modului absorbţie şi de circulaţie a elementelor minerale în plante,  cunoaşterea rolului fiziologic 

al elementelor minerale în viaţa plantelor,  cunoaşterea particularităţilor de nutriţie a diferitelor 

specii de plante,  cunoaşterea principalilor metode de diagnoză foliară a bolilor fiziologice ale 

plantelor. 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs (Capitole/subcapitole) 

Obiectul de studiu, istoricul şi importanţa diagnozei foliare. 

Introducere 

1.1. Importanţa diagnozei foliare pentru stabilirea stării nutriţionale a plantelor şi a necesarului 

de îngrăşăminte. 

1.2. Clasificarea elementelor minerale 

1.3. Relaţia dintre nutriția minerală şi rezistenţa plantelor la diferiţi factori de stres biotic şi 

abiotic 

Absorbţia şi circulaţia elementelor minerale în plantă 

2.1. Mecanismul absorbției ionilor la nivel celular 

2.2. Rădăcina ca organ de absorbţie 

2.3. Absorbţia extraradiculară 

2.4. Circulaţia elenetelor minerale in plantă 

Bazele fiziologice ale nutriţiei minerale 

3.1. Rolul fiziologic al macroelementelor 

3.2. Rolul fiziologic al microelementelor 

3.3. Rolulu fiziologic al elementelor beneficiale 



Cauzele, evoluţia şi diagnosticarea simptomelor carenţei sau excesului elementelor minerale 

la plante 

4.1. Diagnosticarea excesului şi carenţei de macroelemente: N, P, K, S, Ca, Mg 

4.2. Diagnosticarea excesului şi carenţei de microelemente: B, Mo, Cu, Fe, Mn, Zn, Cl 

4.3. Diagnosticarea excesului şi carenţei de elemente beneficiale: Al, Co, Na, Ni, Si, V, F 

4.4. Simptomele de diagnostic al efectului metalelorgrele asupra plantelor 

Modificări fiziologice cauzate de stresul osmotic şi modul lor de manifestare 

Dificultăţi în dianoza foliară 

6.1. Simptome asemănătoare carenţei sau excesului elementelor şi factori ce îngreunează 

diagnosticul 

6.2. Simptomele multiple 

Analizele chimice în diagnoza foliară 

 

 

Lucrări practice 

I. Permeabilitatea memebranelor  celulare: 

- membrane permeabile şi semipermeabile 

- turgescenţa şi plasmoliza celulară 

- permeabilitatea pentru acizi şi baze 

- permeabilitatea pentru K+ şi Ca2+ 

Diagnoza foliară a carenţei şi excesului elementelor nutritive la principalele plante 

agricole prin cultivarea lor în soluţie nutritivă 

Pregătirea soluţiilor nutritive şi  a materialului vegetal (germinaţia seminţelor).  

Montarea experienţei în condiţii controlate de fitotron 

Observaţii şi determinări în periada de vegetaţie a plantelor: activitatea fotosintetică, 

creștere, apariţia simptomelor 

Fotografierea simptomelor, recoltarea probelor şi pregătirea materialului vegetal pentru 

analiza chimică 

Identificarea azotului 

Identificarea fosforului 

Identificarea K, Ca, Mg, Na – prin spectroscopie în absorbţie atomică (AAS) 

Identificarea clorului prin titrare potenţiometrică 

Identificarea metalelor grele - prin spectroscopie în absorbţie atomică (AAS) 

Colocviu final de verificare a cunoştinţelor. 
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Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Evaluare scrisa 60% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 

teste de verificare, colocviu de laborator. 
40% 
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