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Conf. dr. Lucian RĂUS
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații)
Însușirea temeinică de către viitorii ingineri agronomi a problemelor teoretice şi practice
cu privire la relațiile sol, plantă, îngrășăminte / amendamente, în strânsă corelație cu controlul
stării de aprovizionare cu elemente nutritive a solurilor şi menținerea / corectarea cu îngrășăminte
și amendamente a stării de fertilitate a acestora, prin stabilirea unor doze judicioase și diferențiate
optim economic, în scopul realizării unor recolte cantitativ şi calitativ superioare, eficiente
economic și cu conservarea mediului ambiant.
Conținutul disciplinei (programa analitică)
Curs (Capitole/subcapitole)
Obiectul de studiu, istoricul şi importanţa agrochimiei
Bazele agrochimice ale fertilizării în raport cu cerinţele plantelor.
Compoziția chimică a plantelor. Clasificarea elementelor nutritive. Cerințele plantelor în
elemente nutritive în raport cu specia și vârsta. Absorbția radiculară a elementelor nutritive din
sol. Stări de aprovizionare cu elemente nutritive.
Caracterizarea sistemului sol, ca sursă de elemente necesare nutriției plantelor.
Generalități. Fracțiunea minerală a solului. Fracțiunea organică a solului. Complexele
organominerale. Coloizii solului, factorul principal de reținere a elementelor nutritive. Procese de
reținere a substanțelor nutritive. Reacția solului. Capacitatea de tamponare a solului. Potențialul
de oxido-reducere.
Corectarea reacţiei chimice a solurilor prin amendare.
Corectarea reacţiei chimice a solurilor acide. Corectarea reacţiei chimice a solurilor saline si
alcalice.
Îngrăşămintele ca mijloc de sporire a fertilităţii solului.
Îngrășăminte, clasificare, producție, consum, tendințe. Îngrășăminte chimice cu azot.
Îngrășăminte chimice cu fosfor. Îngrășăminte chimice cu potasiu. Îngrășăminte cu
macroelemente de ordin secundar. Îngrășăminte cu microelemente. Îngrășăminte chimice
complexe. Păstrarea îngrășămintelor chimice. Îngrășăminte organice. Îngrășămintele și calitatea
recoltei.
Controlul stării de fertilitate a solului, mijloc de folosire rațională a îngrăşămintelor.
Testarea stării de fertilitate prin analiza chimică a plantei. Testarea stării de fertilitate prin analiza
chimică a solului. Cartarea agrochimică.
Principiile folosirii raționale şi economice a îngrăşămintelor.
Stabilirea dozelor de îngrășăminte.
Chimizarea intensivă şi problemele poluării mediului înconjurător.

Lucrări practice
Recoltarea probelor de sol agrochimice şi pregătirea lor pentru analiză.
Ameliorarea compoziției ionice a solurilor acide. Determinarea formelor de aciditate din sol.
Stabilirea dozelor de amendamente calcaroase.
Ameliorarea solurilor halomorfe. Determinarea alcalinității totale a solurilor. Determinarea
sodiului adsorbit din sol. Stabilirea dozelor de amendamente gipsoase.
Testarea stării de fertilitate a solurilor. Dozarea formelor de elemente nutritive în forme
accesibile plantelor.
Recunoașterea îngrășămintelor. Reacții chimice calitative de identificare a anionilor si cationilor
din îngrășăminte.
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40%

