




I.Preliminarii 
Unitatea de curs Agrochimie face parte din componenta fundamentală la specialitatea Legumicultură 
şi pomicultură.  

Studierea unității de curs Agrochimia contribuie la formarea competențelor profesionale pentru 
determinarea proprietăților solului în raport cu nutriția plantelor; utilizarea fertilizanților de sporire a 
fertilității solului, productivității și calității producției. 

Studierea acestei discipline se bazează pe cunoștințele achiziționate de către elevi la unitățile de 
curs: Pedologie şi agrometeorologie, Bazele biologiei de specialitate, Agrotehnica și îmbunătățiri 
funciare, precum și pe cunoștințe din discipline de cultură generală așa ca: chimia, matematica, 
biologia. 

II.Motivația, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională 

Disciplina Agrochimie este un curs teoretic despre rolul elementelor minerale în viața plantelor, 
însușirile agrochimice ale solului în funcție de nutriția plantelor şi administrarea fertilizanților, 
ameliorarea chimică a solului și sistemul de fertilizare a plantelor legumicole și pomicole în scopul 
sporirii calității și cantității recoltei.  

Unitatea de curs Agrochimia constituie fundament pentru formarea competențelor profesionale 
specifice unităților de curs de specialitate, precum Protecția integrată, Legumicultura, Pomicultura. 

În procesul de activitate profesională, grație cunoștințelor achiziționate în cadrul acestei discipline, 
viitorul specialist va fi capabil să identifice însușirile agrochimice, să stabilească sisteme de fertilizare 
pentru diverse specii pomicole și legumicole. 

III.Competențele profesionale specifice disciplinei 
Competența profesională din descrierea Calificării: 

Monitorizarea fertilizării terenurilor legumicole și pomicole. 

Competențe profesionale specifice disciplinei Agrochimie: 
1. Identificarea însușirilor agrochimice ale solului în funcție de nutriția plantelor și 

administrarea fertilizanților. 
2. Clasificarea fertilizanților. 
3. Stabilirea sistemelor de fertilizare în legumicultură și pomicultură. 

 

IV.Administrarea unității de curs 
 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea de 

evaluare 

Numărul de 

credite Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 

Seminar 

3 90 25 20 45 examen 3 

 
 
 
 
 
 
 
 



V.Unitățile de învățare 

Unități de competență Unități de conținut Ore 

1. Însușirile agrochimice ale solului. 

1. Identificarea însușirilor agrochimice ale solului. 

- Descrierea metodelor de cercetare în 

agrochimie. 

- Compararea mijloacelor de sporire a 

producției și îmbunătățire a calității 

produselor. 

- Identificarea compușilor chimici: apă și 

substanțe anorganice. 

- Explicarea diferenței dintre nutriția 

radiculară și foliară. 

- Selectarea tipurilor de amendamente. 

- Determinarea necesarului de 

amendamente. 

- Compararea tipurilor de fertilitate a solului. 

- Identificarea etapelor de cartografiere a 

solurilor  

- Citirea cartogramelor agrochimice. 

1.1 Rolul agrochimiei în agricultură. 

1.2 Metode de cercetare în agrochimie. 

1.3 Mijloacele de baza pentru sporirea 

producției și îmbunătățirea calității 

produselor. 

1.4 Compoziția chimică a plantelor.  

1.5 Nutriția plantelor. Tipuri de nutriție. 

1.6 Lucrări de ameliorare a solurilor 

alcaline și acide. 

1.7 Tipurile de fertilitate a solului și 

importanță acestora. 

1.8 Cartografierea agrochimică a 

solurilor. 

6 

2. Fertilizanții. 

2. Clasificarea fertilizanților. 

- Determinarea avantajelor și dezavantajelor 

utilizării fertilizanților în pomicultură și 

legumicultură.  

- Stabilirea sortimentului de fertilizanți. 

2.1 Fertilizanții în agricultură. 

2.2 Importanța fertilizanților pentru plantele 

pomicole și legumicole. 

2.3 Clasificarea fertilizanților.  

8 

 

3. Sisteme de fertilizare. 

3. Stabilirea sistemelor de fertilizare. 

- Caracterizarea sistemelor de fertilizare. 

- Stabilirea termenelor calendaristici pentru 

aplicarea fertilizanților în funcție de gradul 

de aprovizionare a solului cu elemente 

nutritive. 

- Determinarea necesarului de fertilizanți în 

funcție de conținutul elementelor din sol și 

specia pomicolă.  

- Determinarea necesarului de fertilizanți în 

funcție de conținutul elementelor din sol, 

specia legumicolă și cultura 

premergătoare. 

- Justificarea repartizării fertilizanților. 

3.1 Sisteme de fertilizare. 

3.2 Metodele și termenele calendaristici 

de administrare a fertilizanților. 

3.3 Principiile de alegere a fertilizanților. 

3.4 Sisteme de fertilizare aplicate în 

pomicultură. 

3.5 Sisteme de fertilizare aplicate în 

legumicultură. 

11 



- Propunerea sistemelor de fertilizare pentru 

culturile pomicole si legumicole. 

 
VI.Repartizarea orientativă a orelor pe unități de învățare 

 

Nr. Unități de învățare 

Numărul de ore 

Total 

Contact direct 
Lucrul 

Individual Prelegeri 
Practică/ 

Seminar 

1. Însușirile agrochimice ale solului. 23 6 6 11 

2. Fertilizanții. 34 8 6 20 

3. Sisteme de fertilizare. 33 11 8 14 

 Total 90 25 20 45 

 
VII.Studiu individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiul individual Produse de 

elaborat 

Modalități de 

evaluare 

Termene de 

realizare 

1. Însușirile agrochimice ale solului 

1. 1 Capacitatea de absorbție a solului. 

 

Rezumat scris. 

 

Prezentarea 

rezumatului 

scris. 

Săptămâna 1 

1.2 Semnificația agrochimică a puterii de tamponare 

a solului.  

Test. 

 

Testul scris. 

 

Săptămâna 2 

1.3 Cartografierea agrochimică a zonei. Cartograma 

schițată. 

Argumentarea 

cartogramei. 

Săptămâna 3 

2. Fertilizanți 

2.1 Tehnologia de producere a compostului și/sau 

turbei. 

Eseu 

structurat. 

Prezentarea 

eseului scris. 

Săptămâna 4 

2.2 Fertilizanții utilizați în gospodăriile agricole.  

- Fertilizanți organici în pomicultură. 

- Fertilizanți ecologici în legumicultură. 

Proiect în grup Prezentarea 

publică a 

proiectului. 

Săptămâna 5 

3. Sistemul de fertilizare 

Problemele ecologice cauzate de administrarea 

fertilizanților minerali. 

Argumentare 

orală. 

Prezentarea 

argumentelor. 

Săptămâna 6 

Sistem de fertilizare pentru o gospodărie agricolă 

individuală. 

Proiect în grup. 

 

Prezentarea 

proiectului. 

Săptămâna 7 



Consecințele la administrarea incorectă a 

fertilizanților. 

Prezentare la 

calculator. 

Argumentarea 

prezentării. 

Săptămâna 8 

 
VIII.Lucrările practice/de laborator recomandate 

Nr Unități de învățare Lista lucrărilor practice/de laborator Ore  

1. Însușirile agrochimice 

ale solului. 

1. Determinarea conținutului de apă și substanță uscată din plantă. 

2. Analizarea vizuală a nutriției plantelor pomicole și legumicole. 

3. Stabilirea normelor pentru determinarea necesarului de 

amendamente. 

6 

2. Fertilizanții 4. Determinarea fertilizanților minerali (azot, fosfor și potasiu) după 

însușirile fizice. 

5. Determinarea fertilizanților complecși după însușirile fizice. 

6 

3. Sisteme de fertilizare 6. Determinarea dozelor de fertilizanți după conținutul elementelor 

nutritive din sol la speciile pomicole.  

7. Determinarea dozelor de fertilizanți după conținutul elementelor 

nutritive din sol la speciile legumicole. 

8 

 Total  20 

 
IX.Sugestii metodologice 

Deoarece unitatea de curs Agrochimia este preponderent teoretică, se recomandă axarea procesului 
de predare-învățare pe formarea competențelor cognitive. 

Profesorul va alege şi va aplica acele tehnologii, forme şi metode de organizare a activităților de 
învățare, care vor asigura formarea competențelor cognitive.  

La fel, profesorul va utiliza forme şi metode de învățare adecvate experienței de viață și capacităților 
individuale ale elevilor, care asigură un randament înalt la realizarea obiectivelor preconizate 
(conversația, explicația, joc de rol, problematizarea, observarea, studiul individual, studiul de caz), 
precum și tehnici de învățare (știu-vreau să știu-am cunoscut, romanița, graficul T, explozie stelară, 
nufărul, ciorchinele, painjenul etc). 

X.Sugestii de evaluare a competențelor profesionale 

Obiectivul major al evaluării capacităților şi cunoștințelor elevilor la unitatea de curs Agrochimie 
prevede aprecierea rezultatelor obținute în activitatea de învățare pe parcursul orelor de contact 
direct şi studiu individual.  

Se recomandă realizarea evaluării inițiale, prin care cadrul didactic determină nivelul acelor 
cunoștințe şi capacități care reprezintă premise pentru asimilarea noilor conținuturi şi formarea altor 
competențe, premise “cognitive şi atitudinale” capacități, interese, motivații), necesare integrării în 
activitatea următoare. 

Cadrul didactic va aplica evaluarea formativă, care constă în formarea permanentă, continuă a 
competențelor la elevi reflectate în calificarea profesională. Sarcinile de evaluare formativă vor 
corespunde diferitor niveluri de dificultate și taxonomiilor recomandate. 

În cadrul orelor de studiu individual, elevii vor fi notați pentru fiecare produs elaborat. Produsele 
elaborate pot cuprinde: referate, rezumate scrise, teste, cartograme schițate, eseuri structurate, 
prezentări la calculator, argumentare orală, proiecte în grup, portofolii etc. 



Evaluarea sumativă se va realiza la finele studierii unității de curs ca examen oral sau scris. Se va 
pune accent pe aprecierea cunoștințe aplicative în domeniu. Se recomandă aplicarea itemilor de 
teste cu caracter problematizat. Profesorul va propune pentru evaluare cazuri concrete de 
soluționare a situațiilor-problemă. În calitate de sarcini de evaluare, se recomandă elaborarea 
sistemelor de fertilizare pentru culturile legumicole și pomicole. 

Proba de evaluare a competentelor obținute pe parcursul cursului prevede: 
- elaborarea sistemelor de fertilizare a plantelor pomicole si legumicole. 

In calitate de produs pentru măsurarea rezultatului va servi: 
-  sistemele de fertilizare a plantelor. 

Criterii de evaluare a produselor: 
- corespunderea etapelor sistemului de fertilizare in funcție de cultura; 

- corectitudinea alegerii fertilizanților; 

- corectitudinea calculelor de administrare a fertilizanților; 

- corectitudinea indicării termenilor si metodelor de aplicare a fertilizanților; 

- respectarea tehnicii securității și sănătății in munca. 

XI.Resursele necesare pentru desfășurarea procesului de studiu 

Activitățile de învățare la unitatea de curs Agrochimie vor fi realizate în sala de studiu şi cea de 
laborator. 

Pentru asigurarea condițiilor de învățare, sala de studiu va fi dotată cu mobilier corespunzător, 
planșe, manuale, reviste, broșuri, registre, mostre de fertilizanți minerali, proiector, calculator, etc.  

Laboratorul de Agrochimie fa fi dotat conform Nomenclatorului laboratorului și poate fi parte 
componentă a laboratorului de chimie.  

Materiale și ustensile recomandate: reactive, fertilizanți, veselă chimică, stative, clește metalice, 
cleme, baghete de sticlă sau porțelan, exsicator, site, lupe, pensete, lame, lamele, vase Petri, 
material biologic natural.  

Aparate și utilaje recomandate: etuvă, termostat, PH-metru, refractometru, microscoape.  

Materiale didactice: îndrumare metodice pentru lucrările de laborator, registre cu fertilizanți, 
manuale, calculator, proiector, planșe, ghiduri de performanță. 

XII.Resursele didactice recomandate elevilor 
 

Nr.  Denumirea resursei 

Locul în care poate fi 

consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

1. Gh. Lixandru ş.a. „Agrochimia”, ed. Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 

1990. 

Sala de lectura, 

Bibliotecă, Librărie  

2. V. Davidescu „Agrochimia”, ed. Tehnica agricolă, Bucureşti, 1992. Sala de lectura 

Bibliotecă 

3. V. Moşoi ş.a. „Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar şi al 

fertilizanților, permise pentru utilizare în R.M.”,   ed. Tipografia centrală, 

Chișinău, 2012 

Sala de lectura, 

Bibliotecă, Expoziţii 

Sala de studiu 

4. M. Rusu ş.a. „Tratat de agrochimie”, ed. Ceres, București, 2005. Sala de studiu 



5. S. Toma  „Aplicarea îngrășămintelor în agricultura durabilă”, Chișinău, 

2008. 

Sala de lectura, 

Bibliotecă, Expoziții 

Sala de studiu 

6. Recomandări metodice a catedrei  de Agrochimie, a UASM. Sala de studiu 

7. Broșuri – ACSA Sala de lectura, 

Bibliotecă, Expoziții, 

Sala de studiu 

8. Suport informațional Sala de studiu 

9. Lucrarile solului - Gazeta de agricultura 

https://www.gazetadeagricultura.info/390-luc 

Internet 

10. Lucrările de întreţinere a solului şi aplicarea erbicidelor la viţa-de-vie 

www.agrimedia.ro/.../lucrarile-de-intretinere-a-s 

Internet 

11. Scopul şi rolul lucrărilor de îmbunătăţiri funciare  

http://www.academia.edu/3655127/Imbunatatiri_funciare  

Internet 

12. Lucrări de îmbunătăţiri funciare  

www.anif.ro/cnrid/contributii/art-drnicolescu/  

Internet 

 

I.  

https://www.gazetadeagricultura.info/plante/608-agrotehnica/390-lucrarile-solului.html
https://www.gazetadeagricultura.info/390-luc
http://www.agrimedia.ro/.../lucrarile-de-intretinere-a-s
http://www.academia.edu/3655127/Imbunatatiri_funciare
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