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I.Preliminarii 

Unitatea de curs Agrochimie face parte din componenta fundamentală la specialitatea Agronomie. 
Studierea unității de curs Agrochimia contribuie la formarea competențelor profesionale pentru 
determinarea proprietăților solului în raport cu nutriția plantelor; utilizarea îngrășămintelor de 
sporire a fertilității solului, productivității și calității producției. 
Studierea acesteia se bazează pe cunoştinţele căpătate de către elevi la unităţile de curs: Pedologie şi 
agrometeorologie, Botanica și fiziologia plantelor, Agrotehnică și îmbunătățiri funciare, precum și pe 
cunoștințe din discipline de cultură generală (chimie, matematică, biologie). 

II. Motivaţia, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională 
 

Disciplina Agrochimie este un curs teoretic despre rolul elementelor minerale în viaţa plantelor, 
însuşirile agrochimice ale solului în funcție de nutriţia plantelor şi administrarea fertilizanţilor, 
ameliorarea chimică a solului și sistemul de fertilizare a plantelor agricole în scopul sporirii calității și 
cantității recoltei.  
Unitatea de curs Agrochimie constituie fundament pentru formarea competențelor profesionale 
specifice unităților de curs de specialitate, precum Protecție integrată, Horticultură, Fitotehnie. 
În procesul de activitate profesională, viitorul specialist va fi capabil să identifice însușirile 
agrochimice, să stabilească sisteme de fertilizare pentru diverse culturi agricole. 

III. Competenţele profesionale specifice disciplinei Agrochimie 
 

Competența profesională din descrierea Calificării: 
1. Executarea fertilizării organice a terenurilor. 
2. Executarea lucrărilor de fertilizare cu îngrăşăminte chimice.  

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

fertilizanților. 
2. Specificarea însuşirilor fizice şi chimice ale fertilizanţilor . 
3. Stabilirea sistemelor de fertilizare în agricultură. 

 
IV. Administrarea unității de curs Agrochimie 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea 

de evaluare 

Numărul 

de 

credite Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 

Seminar 

3 90 29 16 45 examen 3 

 

 

 

 

 

V. Unităţile de învăţare 
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Unități de competență 
Unităţi de conţinut 

 

1.Componenţa chimică şi nutriţia plantelor 

CS.Identificarea însuşirilor agrochimice ale 
plantelor: 
-Descrierea metodelor de cercetare în agrochimie; 
-Compararea mijloacelor de sporire a producției și 
îmbunătățire a calității produselor; 
-Identificarea compușilor chimici în plantă; 
-Explicarea diferenței dintre nutriția radiculară și 
foliară. 

1.1. Rolul agrochimiei în agricultură. 
Metodele de cercetare în agrochimie. 
Mijloacele de bază pentru sporirea producției și 
îmbunătățirea calității produselor. 
1.2. Componenţa chimică a plantelor.  
1.3. Nutriția plantelor. Tipurile de nutriție. 

 

2 Însușirile agrochimice ale solului 

CS.Identificarea însuşirilor agrochimice ale solului: 
-Descrierea solului ca mediu natural de nutriţie a 
plantelor; 
-Specificarea tipurilor de absorbţie a solului; 
-Compararea tipurilor de fertilitate a solului; 
-Selectarea tipurilor de amendamente; 
-Determinarea necesarului de amendamente. 

2.1. Compoziţia şi capacitatea de absorbţie a solului. 
2.2. Fertilitatea potenţială şi efectivă a solului. 
2.3. Lucrări de ameliorare a solurilor alcaline și acide. 

 

3.Fertilizanții 

CS.Identificarea însuşirilor agrochimice ale 
fertilizanţilor: 
- Clasificarea fertilizanţilor; 
- Determinarea avantajelor și dezavantajelor 
utilizării fertilizanților în agricultură; 
- Stabilirea sortimentului de fertilizanți; 
- Specificarea însuşirilor fizice şi chimice ale 
fertilizanţilor. 

3.1. Importanța fertilizanților  în agricultură. 
Clasificarea fertilizanților. 
3.2. Fertilizanţii cu azot. 
3.3. Microfertilizanţii. 
3.4. Fertilizanţii complecși. 
3.5. Fertilizanţii organici. 

 

4.Sisteme de fertilizare 

CS.Stabilirea sistemelor de fertilizare: 
-Caracterizarea sistemelor de fertilizare; 
-Stabilirea termenelor calendaristice pentru 
aplicarea fertilizanților în funcție de gradul de 
aprovizionare a solului cu elemente nutritive; 
-Determinarea necesarului de fertilizanți în funcție 
de conținutul elementelor nutritive din sol și 
cultura agricolă; 
-Justificarea repartizării fertilizanților; 
- Stabilirea sistemelor de fertilizare pentru culturile 
multianuale. 

4.1. Sisteme de fertilizare. 
Principiile stabilirii sistemului de fertilizare. 
4.2. Sisteme de fertilizare aplicate în cadrul 
asolamentului agricol.  
4.3. Sisteme de fertilizare aplicate la culturile 
multianuale. 
 4.4. Managementul deservirii agrochimice a 
agriculturii. 
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VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare  
 

Nr. Unități de învățare 

Numărul de ore 

Total 

Contact direct 
Lucrul 

Individual Prelegeri 
Practică/ 

Seminar 

1. Componenţa chimică şi nutriţia 
plantelor. 

18 6 4 8 

2. Însuşirile agrochimice ale solului. 18 6 2 10 

3. Fertilizanții. 26 10 4 12 

4. Sisteme de fertilizare. 28 7 6 15 

 Total 90 29 16 45 

VII. Studiu individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiul individual Produse de 

elaborat 

Modalităţi de 

evaluare 

Ore 

Componenţa chimică şi nutriţia plantelor 

1. Conţinutul relativ de azot şi elementele de 
cenuşă în plante. Consumul elementelor 
nutritive de către plante. 

Rezumat scris 
 
 

Prezentarea 
rezumatului 
scris 

Săptămâna 1 

2. Analiza chimică a plantelor în scopul 
determinării exportului de elemente nutritive 
cu recolta. 

Referat 
 

Prezentarea 
referatului 

Săptămâna 2 

3. Influenţa fertilizanţilor asupra componenţei 
chimice, calităţilor nutritive, furajere şi 
tehnologice ale producţiei agricole. 

Rezumat oral 
 

Argumentare 
orală 

Săptămâna 3 

4. Noţiuni despre fertilizare locală şi fazială. 
Rolul procedeelor de producere şi administrare 
a fertilizanţilor în reglarea nutriţiei plantelor. 

Eseu 
nestructurat 
 

Prezentarea 
eseului 

Săptămâna 4 

Însuşirile agrochimice ale solului 

Capacitatea de absorbție a solului. 
Semnificaţia agrochimică a puterii de 
tamponare a solului. 

 
Referat 
 

 
Prezentarea 
referatului 

Săptămâna 5 

Reacţia solului. Aciditatea, alcalinitatea solului, 
gradul de saturaţie în baze. Tamponarea 
solului, semnificaţia ei agrochimică. 
Interacţiunea amendamentelor cu solul alcalin 
şi acid. Eficienţa amendării solurilor alcaline. 

Proiect în grup 
 
 
 
 
 

Prezentarea 
proiectlui 

Săptămâna 6 

Administrarea amendamentelor solurilor 
calcaroase şi acide. 

Test Test rezolvat Săptămâna 7 
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Fertilizanţii 

Clasificarea fertilizanţilor cu fosfor. Sortimentul 
fertilizanţilor cu fosfor şi producerea lor. 
Clasificarea fertilizanţilor cu potasiu. Sortimentul 
fertilizanţilor cu potasiu şi producerea lor. 

Eseu 
structurat 
 
 
 

Prezentarea 
eseului scris 
 
 

Săptămâna 8 

Compoziţia, însuşirile, acţiunea cu solul, cu 
plantele şi particularităţile administrării 
fertilizanţilor cu fosfor şi potasiu. 

Referat 
 

Prezentarea 
referatului 

Săptămâna 9 

Fertilzanți organici. 
Fertilizanţii verzi, tipurile, modul de administrare. 
Turba, compostul. 

Prezentare la 
calculator 

Prezentare cu 
argumentare 

Săptămâna 10 

Sistemul de fertilizare 

Probemele ecologice cauzate de administrarea 
fertilizanților minerali. 

Argumentare 
orală 

Prezentarea 
argumentelor 

Săptămâna 11 

Sistem de fertilizare pentru o gospodărie 
agricolă individuală. 
Consecințele administrării incorecte a 
fertilizanților. 

Referat 
 

Prezentarea 
referatului 
 

Săptămâna 12 

Particularităţile nutriţiei plantelor şi aplicarea 
fertilizanţilor pentru culturile grăunţoase, 
tehnice, legumicole şi pomicole. 

Prezentare la 
calculator 
 

Prezentare cu 
argumentare 

Săptămâna 13 

Principiile aplicării fertilizanţilor la culturile de 
câmp, legume, specii pomicole. 

Tabel Tabel 
completat 

Săptămâna 14 

VIII. Lucrările practice/de laborator recomandate 

Nr Unități de 

învățare 

Practică/Se

minar 

Lista lucrărilor practice/de laborator 

1. Componenţa 
chimică şi nutriţia 
plantelo.r 

4 Determinarea conținutului de apă și substanță uscată din plantă. 
Analizarea vizuală a nutriției plantelor pomicole și legumicole. 

 

2. Însuşirile 
agrochimice ale 
solului. 

2 Stabilirea normelor pentru determinarea necesarului de 
amendamente. 

3. Fertilizanţii. 4 Determinarea fertilizanţilor minerali după însușirile fizice. 
Determinarea dozelor în administrarea fertilizanţilor organici şi 
minerali. 

4. Sisteme de 
fertilizare. 

6 Stabilirea dozelor de fertilizanţi după conținutul elementelor 
nutritive din sol pentru culturile de câmp. 
Stabilirea dozelor de fertilizanţi după conținutul elementelor 
nutritive din sol pentru speciile legumicole. 

 Total 16  
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IX. Sugestii metodologice 

Unitatea de curs Agrochimie este preponderent teoretică, de aceea se recomandă axarea procesului 
de predare-învăţare pe formarea competențelor cognitive. 
Profesorul va alege şi va aplica acele tehnologii, forme şi metode de organizare a activităţilor de 
învățare, care vor asigura formarea competențelor cognitive. La fel, profesorul va utiliza forme, 
metode și tehnici de învățare adecvate experienţei de viață și capacităților individuale ale elevilor, 
care asigură un randament înalt la realizarea obiectivelor preconizate :conversația euristică, 
explicația, jocul de rol, problematizarea, observarea, studiul individual, studiul de caz, știu-vreau să 
știu-am cunoscut, romanița, graficul T, explozia stelară, nufărul, ciorchinele, păianjenul etc. 

 

X. Sugestii de evaluare a competențelor profesionale 

Obiectivul major al evaluării capacităţilor şi cunoştinţelor elevilor la unitatea de curs Agrochimie 
prevede aprecierea rezultatelor obţinute în activitatea de învăţare pe parcursul orelor de contact 
direct şi studiu individual. 
În acest context, evaluarea formativă constă în formarea permanentă, continuă a competenţelor la 
elevi reflectate în calificarea profesională. Sarcinile de evaluare formativă vor corespunde diferitor 
niveluri de dificultate și taxonomiilor. 
În cadrul orelor de studiu individual, elevii vor fi notaţi 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 unităţii 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 agricole. 
 

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea 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, 
precum și cu materiale didactice: planşe, manuale, reviste, broşuri, registre, mostre de fertilizanţi 
minerali, proiector, calculator, etc.  
Laboratorul de Agrochimie va fi dotat conform Nomenclatorului laboratorului și poate fi parte 
componentă a laboratorului de chimie.  
Pentru desfăşurarea lucrărilor de laborator sunt necesare anumite materiale, ustensile şi utilaje.  
Materiale și ustensile: reactive, fertilizanţi, veselă chimică, stative, cleşte metalice, cleme, baghete 
de sticlă sau porţelan, exsicator, site, lupe, pensete, lame, lamele, vase Petri, material biologic 
natural.  
Aparate și utilaje: etuvă, termostat, PH-metru, refractometru, microscoape.  
Materiale didactice: îndrumare metodice pentru lucrările de laborator, registre cu fertilizanţi, 
manuale, calculator, proiector, planșe, ghiduri de performanță. 

 

 

 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 
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Nr.  Denumirea resursei 

Locul în care poate 

fi consultată/ 

accesată/ procurată 

resursa 

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

Bucureşti, 1990. 

Sala de lectură, 

Bibliotecă, Librărie  

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

3. Moşoi, V., 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,  
 

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

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

Chișinău, 2008. 

Sala de lectură, 
Bibliotecă 

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

7. Broșuri – ACSA Sala de lectură, 
Bibliotecă 

8. Suport informațional Sala de lectură 

9. Lucrarile solului - Gazeta de agricultura 
https://www.gazetadeagricultura.info/390-luc 

Internet 

10. Lucrările de întreţinere a solului şi aplicarea ierbicidelor 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 

 
 

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