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Statutul disciplinei: Obligatorie 

 

Titular disciplină: Sef lucr. dr Mariana Volf 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații):  

Însuşirea temeinică de către viitorii specialisti in domeniu, a problemelor teoretice 

şi practice cu privire la relaţiile plantă, sol, îngrăşăminte/ amendamente, în strânsă 

concordanta cu controlul stării de aprovizionare cu elemente nutritive a solurilor şi prin 

diagnoza foliara, in scopul mentinerii/corectarii cu îngrăşăminte si amendamante a starii 

de fertilitate si a compozitiei ionice a acestora, cu stabilirea de doze optim economice. 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 
Curs (Capitole/subcapitole) 

Notiuni introductive in agrochimie.  
Definiţie şi obiect. Importanţă.  Legi şi principii în agrochimie. 

Bazele agrochimice ale fertilizării în raport cu cerinţele plantelor. 

 Compoziţia chimică a plantelor. Clasificarea elementelor nutritive. Absorbţia radiculară a 

elementelor nutritive din sol. Echilibrul nutritiv al plantelor. 

Caracterizarea sistemului sol, ca sursă de elemente necesare nutriţiei plantelor. 

Generalităţi. Fracţiunea minerală a solului. Fracţiunea organică a solului. Coloizii solului. 

Procese de reţinere a substanţelor nutruitive. Factori de influenta a accesibilitatii elementelor 

nutritive . Elemente nutritive din sol in forme totale si accesibile plantelor 

Corectarea reacţiei chimice a solurilor prin amendare. Corectarea reacţiei chimice a 

solurilor acide. Ameliorarea solurilor saline şi alcalice. Aplicarea amendamentelor  

Îngrăşămintele ca mijloc de sporire a fertilităţii solului. 

Îngrăşăminte, clasificare, producţie, consum tendinţe. Îngrăşăminte chimice cu 

azot.Îngrăşăminte chimice cu fosfor. Îngrăşăminte chimice cu potasiu .Ingrasaminte cu 

macroelemente de ordin secundar. Îngrăşăminte cu microelemente. Îngrăşăminte chimice 

complexe. Ingrasaminte organice . Aplicarea ingrasamintelor 

 Controlul stării de fertilitate a solului, mijloc de folosire raţională a îngrăşămintelor. 

Testarea stării de fertilitate prin analiza plantei (diagnoza foliara ) Deficiente de nutritie. 

Diagnosticul foliar dupa semne exterioare. Diagnosticul foliar dupa analiza chimica a 

materialului vegetal.Testarea stării de fertilitate prin analiza chimică a solului. Cartarea 

agrochimică 

Principiile folosirii raţionale şi economice a îngrăşămintelor. Stabilirea dozelor de 

îngrăşăminte. Stabilirea normelor de ingrasaminte organice. Stabilirea dozelor optim 

economice de macro si microelemente, pentru culturi de camp si culturi intensive  

 

 

 



Lucrări practice 

Ameliorarea compoziţiei ionice a solurilor acide; Ameliorarea solurilor halomorfe. 

Testarea stării de fertilitate a solului  prin analize chimice. 

Testarea stării de fertilitate prin analize chimice de plante- diagnoza foliara  

Identificarea îngrăşămintelor chimice simple. 

Identificarea îngrăşămintelor complexe 

Întocmirea şi interpretarea cartogramelor agrochimice, stabilirea planului de fertilizare. 
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Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Curs Examen scris si oral 60% 

Lucrări practice Aplicatie practica 40% 
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