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Universitatea de Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi. 

Facultatea de Agricultură 

Agrotehnica terenurilor degradate  
Nr. credite transferabile 7 

Statutul disciplinei 

Disciplină de sinteză (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Prof. univ. dr. Costică AILINCĂI 

 

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

- Cunoaşterea şi utilizarea corectă a studiilor agrochimice, pedologice şi a celor pentru organizarea 

teritoriului şi asolamentelor; 

- Cunoașterea sistemelor de cultivare a terenurilor 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); 

- Formarea unor deprinderi practice privind sistemele de lucrarea şi de fertilizare a solului, gestionarea 

îngrăşămintelor şi stabilirea elementelor tehnice ale lucrărilor agrotehnice; 

-Stabilirea cerințelor practice pentru determinarea unor analize fizice şi chimice ale solului; 

- Cunoaşterea conceptelor Politicii Agricole Comune şi a Strategiei UE pentru protecţia solului; 

- Dobândirea de cunoştinţe necesare pentru evaluarea şi elaborarea de tehnologii agricole conservative. 

- Stabilirea principiilor care stau la baza elaborării tehnologiilor agricole nepoluante. 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

Curs (Capitole/subcapitole) 

1. Obiectivele şi rolul metodelor agrotehnice pentru valorificarea eficientă a terenurilor cu 

productivitate redusă. 

2. Starea calității solurilor 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. Organizarea teritoriului. 4.2. Organizarea asolamentelor pentru protecţia solului. 4.3. Sisteme 

conservative de lucrare a solului. 4.4. Sisteme de fertilizare. 4.5. Sisteme antierozionale de cultură.  

5. Particularităţile  specifice pentru aplicarea măsurilor agrotehnice în zonele afectate de secetă. 

5.1. Asolamentele în zonele afectate de secetă. 5.2. Plantele indicate a fi cultivate şi rotatia culturilor. 

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. 

7. CAP. VII STRATEGIILE AGRICOLE ŞI DE MEDIU IN UE ŞI ÎN LUME 
7.1. Măsurile Politicii Agricole Comune (PAC) privind gestionarea durabilă a terenurilor și a 

dezvoltării rurale; 7.2. Sursele de poluare a ecosistemelor şi măsurile de protecţie; 7.2.1. Nitraţii ca 

poluant al apelor şi produselor alimentare; 7.2.2. Surse de degradare a solului şi de poluare a apelor;  

7.3. Indicatorii pentru evaluarea progresului și a eficienței Politicii Agricole Comune;  7.4. Legislaţa 

PAC privind agricultura şi dezvoltarea rurală în UE. 



 2 

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. 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

Lucrări practice 

1. Aprecierea calităţii lucrărilor agricole executate pe terenurile în pantă. Întocmirea şi utilizarea 

registrului terenurilor 

2. Determinarea însuşirilor fizice şi hidrofizice ale solului 

3. Stabilirea sistemelor de lucrare a solului la diferite culturii pentru protecţia solului 

4. Cunoaşterea metodelor de cartare a solurilor, analiza şi interpretarea datelor.  

5. Examinarea şi interpretarea hărţilor pedologice şi agrochimice. 

6. Elaborarea planurilor de fertilizare 

7. Stabilirea indicilor de potenţare a capacităţii de producţie a terenurilor agricole 
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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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