Cultura pajiştilor şi a plantelor furajere (Anul IV, Semestrul VII)
Nr. credite transferabile: 5
Statutul disciplinei:
Disciplină de specialitate (obligatorie)
Titular disciplină:
Prof. univ. dr. Vasile Vîntu
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații):
Obiectivul general: Însuşirea de cunoştinţe, formarea de deprinderi şi competenţe privind cultivarea
şi conservarea plantelor furajere.
Obiective specifice:
- acumularea de cunoştinţe necesare pentru elaborarea tehnologiilor diferenţiate de cultivare a
plantelor furajere anuale şi perene, cu diferite destinaţii, în condiţii de eficienţă şi calitate ridicată, în
concordanţă cu Politicile Agricole Comunitare şi strategia României;
- formarea de deprinderi practice privind organizarea conveierului verde care să le permită o
gestionare corectă a terenului pentru baza furajeră în mod durabil;
- asimilarea de cunoştinţe necesare pentru conservarea furajelor prin însilozare şi aprecierea
calităţii acestora.
Conținutul disciplinei (programa analitică):
Curs:
GRAMINEE ANUALE FURAJERE
Porumbul furajer; Orzul, ovăzul, secara, triticale; Iarba de Sudan; Sorgul furajer
Raigrasul aristat; Meiul, dughia şi ciumiza
GRAMINEE PERENE FURAJERE
Tehnologii specifice de cultură
Producerea de sămânţă
LEGUMINOASE ANUALE FURAJERE
Mazărea furajeră;
Măzărichile; Bobul;Latirul şi lupinul;Trifoiul persan şi Trifoiul incarnat
LEGUMINOASE PERENE FURAJERE
Lucerna; Trifoiul roşu
Sparceta; Ghizdeiul; Sulfina
RĂDĂCINOASE ŞI TUBERCULIFERE FURAJERE
Sfecla furajeră; Gulia furajeră
Morcovul furajer; Topinamburul
CUCURBITACEE ŞI ALTE PLANTE FURAJERE
Cucurbitacee
Alte plante furajere suculente
Plante melifere
CONVEIERUL VERDE
Definiţie, tipuri, principii de organizare
Tehnica întocmirii conveierului verde
ÎNSILOZAREA FURAJELOR
Importanţa însilozării; Procesele biochimice din timpul însilozării
Tehnologii de însilozare; Tipuri de silozuri

Aprecierea calităţii nutreţului murat
Lucrări practice:
Studiul rădăcinoaselor, tuberculiferelor, cucurbitaceelor şi a altor plante furajere suculente
Depozitarea, păstrarea şi evaluarea furajelor
Evaluarea culturilor furajere de toamnă
Alcătuirea amestecurilor de graminee şi leguminoase perene pentru înfiinţarea pajiştilor temporare activităţi în cadrul proiectului
Organizarea păşunatului raţional - activităţi în cadrul proiectului
Organizarea conveierului verde - activităţi în cadrul proiectului
Evaluarea calităţii furajelor
Colocviu pentru recunoaşterea speciilor şi seminţelor de plante furajere şi prezentarea proiectului*
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Evaluare finală:
Forme de evaluare
Examen

Modalităţi de evaluare

Procent din nota
finală

Evaluare orală

60%

Aprecierea activităţii în Teste de verificare, colocviu de laborator,
timpul semestrului
susţinerea proiectului*

40%

*- prezentarea şi admiterea proiectului constituie condiţie pentru prezentarea la evaluarea finală
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