Anexă la Nota M.E.C.T.S. nr. 101.290/03.12.2012
DOMENIUL: AGRICULTURA – CULTURA PLANTELOR
CLASA a XI-a
FAZA NAŢIONALĂ
I. PROBA SCRISĂ
Lista de competenţe relevante:
 Aplică cunoştinţe cu referire la factorii de vegetaţie şi însuşirile fizico-chimice ale solului.
 Analizează principalele tipuri de soluri.
 Aplică sisteme de lucrări ale solului şi de fertilizare.
 Organizează lucrările de înfiinţare a culturilor.
 Supraveghează lucrările de îngrijire a culturilor.
Conţinuturi tematice:
 Factorii de vegetaţie: lumina, aerul, căldura, apa, hrana.
 Însuşiri fizice si chimice ale solului: textură, structură, reacţia soluţiei solului.
 Tipuri de sol: cernoziom tipic, brun roşcat, bălan (după zona de răspândire, condiţiile de
formare, profilul de sol, proprietăţile fizico-chimice, morfologice şi fertilitate).
 Lucrările solului: lucrarea cu plugul, lucrarea cu grapa, lucrarea cu cultivatorul, lucrarea cu
tăvălugul, lucrarea cu freza, lucrarea cu combinatorul, lucrarea cu nivelatorul.
 Fertilizarea (epoca de administrare a îngrăşămintelor, metode de fertilizare şi amendare a
solului)
 Înfiinţarea culturilor agricole prin semănat (epoca de semănat, adâncimea de semănat,
distanţe de semănat, calculul cantităţii de sămânţă/ha, metode de semănat, aprecierea
calităţii lucrărilor de semănat)
 Înfiinţarea culturilor agricole prin plantare (epoca de plantare, adâncimea de plantare,
distanţe de plantare, calculul cantităţii de material de plantat, metode de plantare, folosirea
agregatelor pentru semănat, verificarea calităţii lucrării de plantare)
 Obţinerea răsadurilor de legume în răsadniţe: instalarea unei răsadniţe, lucrări de îngrijire în
răsadniţe.
 Factorii care diminuează producţiile agricole:
- Buruienile din culturile agricole şi combaterea acestora (clasificarea buruienilor după
perioada de vegetaţie, metode şi mijloace de prevenire şi combatere a buruienilor)
- Dăunătorii plantelor cultivate şi combaterea acestora (principalele grupe de dăunători,
metode de prevenire şi combatere a dăunătorilor)
- Bolile plantelor cultivate (modificările produse de agenţii patogeni pe plante, măsuri de
prevenire şi combatere a bolilor)
 Lucrări de îngrijire:
- culturi de câmp prăşitoare (distrugerea crustei, combaterea buruienilor, a bolilor şi
dăunătorilor, fertilizarea suplimentară, muşuroitul, răritul, irigarea);
- culturi de câmp neprăşitoare (tăvălugirea după semănat, eliminarea excesului de apă,
controlul viabilităţii plantelor, fertilizarea suplimentară, combaterea buruienilor, bolilor şi
dăunătorilor, irigarea);
- culturi legumicole: lucrări comune (completarea golurilor, irigarea, combaterea
buruienilor, a bolilor şi dăunătorilor, fertilizarea suplimentară) şi lucrări speciale (răritul,
susţinerea plantelor, copilitul, cârnitul, protejarea plantelor împotriva brumelor târzii);

-

culturi pomicole (completarea golurilor, protejarea tulpinilor, combaterea bolilor şi
dăunătorilor, tăierile pentru formarea şi dirijarea coroanei, tăierile de rodire, întreţinerea
solului, fertilizarea, irigarea);
culturi viticole (arătura, ruperea crustei muşuroiului, prăşitul, îngrăşarea solului, irigarea,
completarea golurilor, protejarea coardelor de temperaturile scăzute, plivitul lăstarilor,
copcitul, tăierile, combaterea bolilor şi dăunătorilor).

II. PROBA PRACTICĂ
Teme pentru Lucrări de laborator:
 Determinarea temperaturii aerului şi a solului.
 Determinarea precipitaţiilor atmosferice.
 Determinarea texturii, structurii şi reacţiei soluţiei solului.
 Determinarea indicilor de calitate la lucrările solului: epoca de efectuare, adâncime, grad de
mărunţire, uniformitate, gradul de încorporare a resturilor vegetale, grad de afânare,
nivelarea terenului, lipsa denivelărilor, tasarea solului, lipsa bolovanilor.
 Determinarea indicilor de calitate la lucrarea de fertilizat: epoca aplicării lucrării, doza de
îngrăşăminte, doza de amendamente, lipsa greşurilor.
 Determinarea indicilor de calitate la materialul de semănat şi plantat: autenticitate, puritate,
germinaţie, masa a 1000 boabe, masa hectolitrică, starea sanitară, umiditatea, calitatea
materialului de plantat.
 Calculul cantităţii de material de semănat şi plantat, tratamente la sămânţă, sortarea,
fasonarea, mocirlirea.
 Verificarea calităţii lucrării de semănat şi plantat: măsurători în teren (adâncime, distanţa
între rânduri, distanţa între plante pe rând), lipsa greşurilor, rezistenţa la smulgere a
materialului de plantat.
 Executarea semănatului în răsadniţe, solarii, sere înmulţitor.
 Executarea lucrărilor de plantat.
 Determinarea viabilităţii plantelor (metoda monoliţilor).
 Identificarea speciilor de buruieni anuale, bienale şi perene.
 Identificarea modificărilor produse de agenţii patogeni pe plante.
 Identificarea grupelor de dăunători.
 Selectarea erbicidelor, insecticidelor şi fungicidelor.
 Formarea soluţiei de erbicide, insecticide şi fungicide.
 Aplicarea erbicidelor şi a tratamentelor fitosanitare cu aparate portabile.
 Executarea lucrărilor speciale de îngrijire a culturilor legumicole (răritul, susţinerea
plantelor, copilitul, cârnitul);
 Executarea lucrărilor de întreţinere a culturilor viticole (completarea golurilor, plivitul
lăstarilor, copcitul)
 Norme de securitate şi sănătate în muncă, fişe individuale de securitate a muncii,
echipamente specifice de protecţie.

FAZA JUDEȚEANĂ
I. PROBA SCRISĂ
Lista de competenţe relevante:
 Aplică cunoştinţe cu referire la factorii de vegetaţie şi însuşirile fizico-chimice ale solului.
 Analizează principalele tipuri de soluri.
 Aplică sisteme de lucrări ale solului şi de fertilizare.
Conţinuturi tematice:
 Factorii de vegetaţie: lumina, aerul, căldura, apa, hrana.
 Însuşiri fizice si chimice ale solului: textură, structură, reacţia soluţiei solului.
 Tipuri de sol: cernoziom tipic, brun roşcat, bălan (după zona de răspândire, condiţiile de
formare, profilul de sol, proprietăţile fizico-chimice, morfologice şi fertilitate).
 Lucrările solului: lucrarea cu plugul, lucrarea cu grapa, lucrarea cu cultivatorul, lucrarea cu
tăvălugul, lucrarea cu freza, lucrarea cu combinatorul, lucrarea cu nivelatorul.
 Epoca de administrare a îngrăşămintelor: înainte de efectuarea arăturii, după efectuarea
arăturii, concomitent cu semănatul, în timpul vegetaţiei.
 Metode de fertilizare şi amendare a solului: prin împrăştiere pe toată suprafaţa, în benzi,
concomitent cu irigarea, fertilizare foliară.
II. PROBA PRACTICĂ
Teme pentru Lucrări de laborator:
 Determinarea temperaturii aerului şi a solului;
 Determinarea precipitaţiilor atmosferice;
 Determinarea texturii, structurii şi reacţiei soluţiei solului.
 Determinarea indicilor de calitate la lucrările solului: epoca de efectuare, adâncime, grad de
mărunţire, uniformitate, gradul de încorporare a resturilor vegetale, grad de afânare,
nivelarea terenului, lipsa denivelărilor, tasarea solului, lipsa bolovanilor.
 Determinarea indicilor de calitate la lucrarea de fertilizat: epoca aplicării lucrării, doza de
îngrăşăminte, doza de amendamente, lipsa greşurilor.
 Norme de securitate şi sănătate în muncă, fişe individuale de securitate a muncii,
echipamente specifice de protecţie.
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