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Statutul disciplinei
Disciplină de domeniu (obligatorie)
Titular disciplină
Prof. dr. Teona AVARVAREI
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații)
În cadrul cursului se urmăreşte însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor privind cunoaşterii
solului şi a procesului de formare a acestuia, recunoaşterea buruienilor şi explicarea rolului negativ al
acestora asupra culturilor agricole şi a calităţii produselor obţinute, prezentarea factorilor de vegetaţie şi a
modului de dirijare a acestora, explicarea tehnologiilor moderne de cultivare a principalelor specii
agricole.

Lucrările practice au ca obiectiv prezentarea materialului biologic folosit în descrierea speciilor
cultivate și a buruienilor din culturile agricole, determinarea în teren și laborator a principalelor
caracaterisctici fizice ale solurilor (textură/stabilitate hidrică/densitate aprentă/rezistență la
penetrare).
Conținutul disciplinei (programa analitică)
Curs (Capitole/subcapitole)
Botanica – Organele plantelor
Pedologie – Solul ca mediu de viaţă pentru creşterea şi dezvoltarea plantelor; Solurile României.

Agrotehnică – Factori de vegetaţie şi posibilităţi de dirijare
Lucrările solului
Lucrările de îngrijire a culturilor
Îngrăşăminte chimice şi amendamente
Buruienile şi combaterea lor
Fitotehnie – Cerealele pentru boabe
Leguminoase pentru boabe
Plante oleaginoase
Plante tuberculifere şi rădăcinoase
Lucrări practice
Organele plantelor
Profilul de sol
Particularităţile biologice ale buruienilor
Clasificarea şi recunoaşterea buruienilor
Buruienile - pagube
Controlul calităţii seminţelor
Particularităţi morfologice şi sistematice ale cerealelor
Particularităţi morfologice şi sistematice ale leguminoaselor
Particularităţi morfologice şi sistematice ale tuberculiferelor şi rădăcinoaselor
Dăunătorii plantelor agricole
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Evaluare finală
Forme de evaluare
Examen

Modalităţi de evaluare

Procent din nota
finală

Evaluare orală

65%

Aprecierea activităţii în Evaluare orală în timpul semestrului,
timpul semestrului
teste de verificare, colocviu de laborator.
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