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Statutul disciplinei
Disciplină de specialitate (obligatorie)
Titular disciplină
Prof. dr. Daniel Bucur
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații)
Cunoașterea de către specialiștii care lucrează în agricultură a principiilor de exploatare a
solurilor cultivate din sistemele de irigație pentru obținerea de recolte mari, stabile și de calitate
în condițiile conservării fertilității a solului.
Asimilarea cunoștințelor teoretice privind potențialul apei solului și accesibilitatea apei din sol
pentru plante.
Obținerea deprinderilor pentru stabilirea consumului de apă din solurile irigate, a elementelor
regimului de irigație, prognoza și avertizarea udărilor.
Cunoaștere tehnicilor de aplicare a udărilor și a echipamentelor de irigației.
La lucrările practice se urmăreşte familiarizarea studenţilor cu tehn icile de udare și stabilitrea
elementelor tehnice ale udărilor.
Conținutul disciplinei (programa analitică)
Curs (Capitole/subcapitole)
Particularitățile agriculturii irigate
Umiditatea solului în agricultura irigată
Consumul de apă al culturilor irigate
Prognoza și avertizarea udărilor
Regimul de irigare a culturilor
Tehnica irigaţiei prin aspersiune
Tehnica irigaţiei prin scurgere la suprafață
Tehnica irigaţiei localizate
Tehnica aplicării irigaţiei în condiţii speciale de teren: irigarea terenurilor
nisipoase; irigarea terenurilor în pantă
Irigarea principalelor culturi de câmp, horticole și a pajiștilor
Lucrări practice
Modalităţi de exprimare a umidităţii solului pe terenurile irigate.
Determinarea consumului de apă la culturile agricole irigate.
Stabilirea elementelor regimului de irigaţie.
Prognoza aplicării udărilor.
Determinarea vitezei de infiltraţie a apei în solul irigat prin brazde.
Determinarea elementelor tehnice ale udării prin brazde.
Organizarea aplicării udărilor prin brazde.
Determinarea elementelor tehnice ale ploii aspersate.
Cunoașterea şi folosirea echipamentului de udare prin aspersiune.

Organizarea aplicării udărilor prin aspersiune.
Întocmirea graficului udărilor.
Determinarea elementelor tehnice ale udării prin picurare.
Cunoaşterea şi folosirea echipamentului de udare prin picurare.
Colocviu final de verificare a cunoştinţelor.
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