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Obiectivele disciplinei (curs și aplicații)
În cadrul cursului se urmăreşte însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor privind rotaţia,
îngrăşămintele şi amendamentele folosite în agricultură, buruienile, bolile şi dăunătorii din
culturi. De asemenea, se va urmări dobândirea cunoştinţelor necesare pentru înfiinţarea de culturi
agricole de câmp.
La lucrările practice se urmăreşte însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor privind
particularităţile biologice ale plantelor de câmp (anatomie, morfologie), încadrarea sistematică a
acestora (familie, gen, specie, convarietăţi), cerinţele faţă de factorii de vegetaţie (temperatură,
umiditate, hrană, sol, lumină), zonarea lor ecologică.
Conținutul disciplinei (programa analitică)
Curs (Capitole/subcapitole)
Cap. 1. Plante textile: importanța și răspândire, sistematică, soiuri cultivate, cerințele față
de factorii de vegetație, tehnologia de cultivare (rotația, lucrările solului, fertilizarea,
lucrările de îngrijire și recoltare). Pe această schemă se trarează toate speciile.
1.1. Inul pentru fibre;
1.2. Cânepa pentru fibre;
1.3. Prelucrarea inului și a cânepii în topitorii;
1.4. Bumbacul;
1.5. Alte plante textile (teisor, iută, zămoșiță)
Cap. 2. Plante producătoare de tuberculi și rădăcini (importanța și răspândire, sistematică,
soiuri cultivate, cerințe față de factorii de vegetație, tehnologia de cultivare (rotația,
lucrările solului, fertilizarea, materialul de plantare și plantarea, sămânța și semănatul la
sfeclă și cicoare, lucrările de îngrijire și recoltare). Pe această schemă se tratează toate
speciile.
2.1. Cartoful;
2.2. Sfeclă pentru zahăr;
2.3. Cicoarea;
Cap. 3. Tutunul (importanța și răspândire, sistematică, soiuri cultivate, cerințele față de
factorii de vegetație, tehnologia de cultivare (rotația, lucrările solului, fertilizarea, lucrările
de îngrijire, recoltarea, uscarea și fermentarea tutunului).
3.5. Macul

3.6. Șofrănelul
3.7. Alte plante oleaginoase (susan, camelina, lalemanția, perila)
Lucrări practice
Inul pentru fibre;
Canepa pentru fibre: determinarea procentului de fibră;
Alte plante textile;
Cartoful: particularități morfologice, anatomice și sistematice;
Metode de pastrare.
Sfecla pentru zahăr: particularități morfologice, biologice și sistematice.
Cicoarea. Prelucrarea sfeclei.
Aplicații practice la ferma Ezăreni pentru evaluarea cartofului și sfeclei.
Tutunul: morfologie, sistematică, prelucrare.
Hameiul: morfologie, sistematică, prelucrare.
Elaborarea sistemului de fertilizare la principalele specii.
Verificare a cunoştinţelor.
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