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PREFAŢĂ 

Agrotehnica este ştiinţa fundamentală a Agriculturii. Obiectul de 

studiu al Agrotehnicii este optimizarea relaţiei dintre sol şi plantă. În 

realizarea acestui obiectiv sunt studiate influenţele şi mijloacele de dirijare a 

factorilor de vegetaţie, lucrările solului, buruienile şi combaterea lor, 

asolamentul, precum şi adaptarea măsurilor agrotehnice la diferitele zone 

pedoclimatice; aceste elemente reprezintă şi capitolele Agrotehnicii. În 

limbajul de specialitate se foloseşte expresia „cerinţe agrotehnice”, ceea ce 

consolidează importanţa acestei discipline în tehnica agricolă. 

În trecut, întreaga ştiinţă agricolă era cuprinsă într-o singură disciplină 

de studiu intitulată „Agrologie”, din care s-au desprins, în timp, Pedologia, 

Agrochimia, Fitotehnia, Agrotehnica, iar, de curând, Microbiologia şi 

Tehnica Experimentală. 

Agrotehnica este strâns legată de Pedologie, Fiziologia plantelor, 

Agrochimie, Fitotehnie, Botanică, Protecţia plantelor, ş.a., folosind noţiuni 

specifice acestor discipline şi participând, la rândul ei, la elaborarea 

conţinutului ştiinţific al acestora. De fapt, până la apariţia şi consolidarea 

disciplinelor de bază despre natură, Chimia, Biologia, Microbiologia, 

Biochimia, Meteorologia, ş.a., înţelegerea relaţiilor dintre sol şi plantă, precum 

şi recomandările care se faceau au fost empirice. Prin descoperirea compoziţiei 

şi structurii materiei, a elementelor chimice, a microorganismelor, a 

fenomenului de fotosinteză, s-a înţeles cum se formează materia organică, ce 

extrag plantele din sol, din aer, cum se hrănesc ele şi cum putem interveni 

pentru optimizarea relaţiei dintre sol şi plantă. 

Odată cu trecerea omului  din stadiul de culegător şi vânător la cel de 

cultivator, a început, de fapt, civilizaţia umană, s-au format comunităţi 

sedentare care işi procurau hrana în acest nou mod, prin cultivarea solului. 

Aceasta a fost prima mare revoluţie în istoria speciei noastre. Din datele 

arheologice, acest lucru s-a produs cu 10 000 de ani în urma în Crescent, o 

zonă din Estul Turciei şi Nordul Siriei, ceea ce reprezintă o zecime din 

istoria, de cca 100 000 de ani a speciei noastre. Acest nou mod de viaţa a 

adus, însă, o scădere cu cca 10 cm a înălţimii medii a oamenilor din cauza 

scăderii variabilităţii şi valorii alimentare a noului tip de hrană (de atunci au 

apărut şi cariile dinţilor). 

Prin folosirea limbajului şi scrisului s-a făcut schimb de informaţie 

asupra metodelor mai bune de a obţine plante mai viguroase şi recolte mai 

bune. Nu este de neglijat faptul că, în acest răstimp, destul de lung, primii 

oameni au selectat din flora spontană plantele cu potenţial alimentar şi au 

consolidat în cultură speciile folosite şi astăzi ca bază a alimentaţiei: grâul, 
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varza, mazărea, ceapa ş.a. De remarcat că, din cele cca 3 000 de specii de 

plante studiate din perspectivă nutritivă, doar 8 specii asigură 75% din 

necesarul de hrană al omenirii. 

Vechile civilizaţii, cum au fost asiro-chaldeenii, fenicienii, egiptenii, 

chinezii, grecii, romanii iar, mai târziu, mayaşii şi incaşii erau buni 

cunoscători ai tehnicilor de cultură, foloseau chiar irigaţiile şi transmiteau 

noţiunile din tată în fiu sau chiar prin scrieri. În acest sens, încă din perioada 

Imperiului Roman au apărut scrieri cum este cea a cartaginezului Magon sau 

a romanului Columella, care cuprindeau sfaturi privind lucrarea pământului 

şi îngrijirea plantei. 

După epoca de întuneric a civilizaţiei europene din mileniul I, odată 

cu Renaşterea, s-a dezvoltat şi agricultura. În Franţa şi Germania, 

„motoarele” Europei, ca şi astăzi, au existat personalităţi care, prin pasiunea 

lor pentru agricultură, au contribuit decisiv la cultivarea mai eficientă a 

pământului şi la uşurarea muncii ţăranilor. Aceştia au fost Mathieu de 

Dombasle, în Franţa şi Albrecht Thaer, în Germania. Şcolile lor de 

Agricultură erau vestite în toată Europa iar, printre cursanţi, s-a numărat şi 

primul mare agronom al ţării noastre, Ion Ionescu de la Brad. Aceste şcoli 

erau particulare iar activitatea practică în ferma şcolară era esenţială, ca şi 

pregătirea teoretică. În Anglia, John Benett Lawes a cercetat şi a descoperit 

că plantele nu extrag din sol substanţe organice ci minerale, pe care le 

transformă, în corpul lor, în proteine, amidon, grăsimi, etc., contrar teoriei 

lui Thaer care spusese că plantele extrag din sol humus. Aceasta şi alte 

descoperiri i-au adus lui Lawes faima şi respectul concetăţenilor care au 

organizat o colectă publică pentru a-i oferi bani. Lawes a refuzat banii, 

spunând că cel mai potrivit cadou ar fi un laborator de cercetare, care s-a şi 

înfiinţat, devenind mai târziu binecunoscuta Staţiune de Cercetări Agricole 

Rothamsted, cea mai veche staţiune de acest tip din lume. 

Contemporan cu Lawes, în Germania, a fost Justus von Liebig care a 

pus bazele producerii de îngrăşăminte, în urma recomandărilor lui 

construindu-se fabrici de îngrăşăminte cu fosfor. 

Şi în Rusia au activat oameni de ştiinţă agronomi de renume mondial, 

cum au fost Dokuceaev, Kostâcev, Viliams, Miciurin, ş.a. 

În ţara noastră, Ion Ionescu de la Brad (1818-1891), după ce a studiat 

la prestigioase şcoli şi universităţi din Europa, printre care şi Sorbona, s-a 

întors în ţară şi a organizat o fermă model la Brad. Ulterior, a fost angajat 

de către sultanul Turciei ca administrator al pământurilor acestuia, unde a 

obţinut creşterea eficienţei economice de 100 de ori. Ion Ionescu de la 

Brad a fost promotorul ştiinţei agricole din ţara noastră, fiind primul 

experimentator român în agricultură. El a organizat prima staţiune 

experimentală agricolă de la noi, cel care a făcut prima clasificare şi 
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descriere a solurilor, arătând importanţa humusului şi structurii pentru 

fertilitatea solului, a demonstrat necesitatea arăturilor, a dezmiriştirii, a 

aplicării îngrăşămintelor, a semănatului cu maşina, a irigaţiilor şi a rotaţiei 

culturilor. Prin munca acestui eminent pionier al ştiinţei agricole româneşti 

sunt aduse în ţară şi experimentate unele soiuri de plante agricole, se fac 

primele studii cu privire la îmbunătăţirea animalelor prin alimentaţie 

precum şi încercări de a se introduce maşini şi unelte agricole mai 

performante. El a fost urmat de alţi entuziaşti care au contribuit la 

dezvoltarea agriculturii în ţara noastră.  

Cel mai de seamă agronom român este considerat acad. Gh. Ionescu 

Şişeşti, fondatorul Şcolii Agricole de la Herăstrău, devenită Institutul 

Agronomic Nicolae Bălcescu iar, de curând, Universitatea de Ştiinţe 

Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti. Gh. Ionescu Şişeşti  a pus bazele 

cercetării agricole din ţara noastră, înfiinţând Institutul de Cercetări Agricole 

al României (ICAR), devenit Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice a 

României. Ca semn al recunoaşterii meritelor ştiinţifice, Gh. Ionescu Şişeşti 

a fost desemnat, în 1945, alături de John Russel, directorul Staţiunii 

Rothamsted şi de amelioratorul italian Nazareno Strampelli, directorul 

Staţiunii Rietti să organizeze ramura FAO (Food and Agriculture 

Organization) a ONU. 

Prezentul curs de Agrotehnică este organizat pe 5 capitole: Factorii de 

vegetaţie şi mijloacele agrotehnice de dirijare a lor, Buruienile din culturi şi 

combaterea lor, Lucrările solului, Asolamentul şi Agrotehnica diferenţiată. 

Fiecare capitol are un număr variabil de subcapitole, în funcţie de 

complexitatea sa. Prin noţiunile prezentate în acest curs dorim să actualizăm 

informaţia referitoare la aceste domenii ale tehnicii agricole în scopul bunei 

pregătiri a viitorilor specialişti din agricultură. 

Autorul 
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CAPITOLUL I 

FACTORII DE VEGETAŢIE ŞI MIJLOACELE 

AGROTEHNICE DE DIRIJARE A LOR 

I.1. LUMINA CA FACTOR DE VEGETAŢIE 

I.1.1. Importanţa luminii în sinteza organică 

Principala sursă de energie pe planeta noastră o reprezintă lumina 

solară (o anumită cantitate de energie provine şi din interiorul Pământului 

iar o alta este obţinută de unele bacterii prin transformarea unor substanţe 

anorganice). Noi, oamenii şi întregul regn animal şi cel vegetal funcţionăm 

cu energie care provine de la Soare. Reacţia prin care se generează energie 

este fuziunea (nu fisiunea) dintre 4 atomi de hidrogen, din care rezultă un 

atom de heliu ( aceeaşi reacţie s-a produs în explozia  bombei cu hidrogen). 

Deoarece hidrogenul are masa atomică 1 iar heliul 2 rezultă că jumătate din 

masa intrată în reacţie se transformă în energie pe care Soarele o emană sub 

formă de radiaţie de lungimi de undă diferite, de la radiaţia ultravioletă până 

la cea infraroşie. În fiecare secundă, circa 4 milioane de tone de hidrogen se 

transformă în energie. Soarele conţine cca 74% hidrogen şi 24% heliu şi o 

cantitate foarte redusă de metale mai grele. La nivelul actual de cunoştinţe, 

Soarele a apărut dintr-o nebuloasă care s-a concentrat spre interior atât de 

mult încât s-a iniţiat reacţia de fuziune nucleară. Spre exterior s-au agregat 

planetele formate din materie mai grea. Jupiter nu a avut suficientă masă 

pentru a-şi crea propriul sistem solar. Faptul că în sistemul solar sunt şi 

corpuri care conţin elemente grele, altele decât hidrogen şi heliu, înseamnă 

că nebuloasa din care s-a format sistemul solar provine dintr-un alt sistem 

solar care a suferit o explozie uriaşă denumită supernovă (de fapt, este o stea 

de generaţia a treia). De aceea, astronomul american Carl Sagan a spus că 

suntem făcuţi din „pulbere” de stele (127).  

Prin vestita sa formulă, (E=mc2), Albert Einstein a arătat că energia şi 

masa pot trece una în cealaltă, dintr-o unitate de masă, rezultând o cantitate 

enormă de energie. De curând, pe data de 3 iulie 2012, în cadrul 

experimentului de la Geneva (CERN), cel mai mare şi scump experiment 

din istorie, s-a demonstrat şi reversul, adică, la ciocniri cu viteze apropiate 

de viteza luminii a doi protoni, prin eliberarea de energie se formează 

bosonul Higgs, o particulă capabilă să ofere masă altor particule, deci să 

creeze materie din energie (127). 

Plantele şi toate organismele care conţin pigmenţi fotosintetizanţi, 

fixează energia solară în molecule organice, pe bază de carbon, care sunt, 
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apoi, oxidate şi o cedează organismelor care o consumă în lanţul trofic. 

Fenomenul de fotosinteză este realizat de organisme unicelulare sau 

multicelulare care conţin clorofilă, atât pe uscat cât şi în apă (60 % din 

fotosinteză se realizează în apă, de către alge). 

Pigmenţii care fixează energia luminoasă sunt localizaţi în cloroplaste, 

organite citoplasmatice care se găsesc, mai ales, în frunze dar şi în tulpini, peţioli, 

etc. (de exemplu, şi în tuberculii de cartof expuşi la lumină). Prin fotosinteză se 

eliberează O2, ca subprodus, în urma scindării moleculei de apă; în decurs de 3,5 

miliarde de ani, atmosfera Pământului s-a schimbat substanţial din acest motiv. 

Clorofila  (chloros = verde, phyllon = frunză), preia energia unui foton 

şi o transferă unui electron pe care îl cedează, în interiorul membranei 

tilakoidei. Pentru a reveni la forma iniţială, clorofila primeşte un electron (se 

reduce) după ce două molecule de apă au fost desfăcute pentru a utiliza 

hidrogenul (protonul), oxigenul eliminându-se ca subrodus. Energia 

rezultată este acumulată în ATP şi NADPH care pun în mişcare Ciclul lui 

Calvin, adică producerea glucozei prin preluarea câte unei molecule de CO2 

din atmosferă, ataşarea acestui carbon la un lanţ de cinci carboni (ribulozo 

1,5 difosfat), scindarea compusului instabil, cu 6 carboni, în 2 gliceraldehide 

(fiecare cu 3 carboni); unul dintre aceştia se foloseşte pentru a genera o 

moleculă de glucoză, după următoarea reacţie iar altul se leagă împreună cu 

alţi 4 astfel de compuşi care vor genera 5 molecule de 5 carboni iniţiali ce 

vor reintra în ciclu (91). 

Plantele de tip fotosintetic C4 (porumbul, trestia de zahăr, costreiul) 

evită pierderea de substanţă organică prin fotorespiraţie (acest fenomen se 

produce la plantele de tip fotosintetic C3, în condiţii de stres hidric). Ele 

sunt specifice zonelor călduroase pe când speciile de tip fotosintetic C3 

(grâul, orzul, ovăzul) preferă clima temperată, mai răcoroasă. Deşi 

reprezintă doar 3% dintre plantele cu flori, plantele cu tipul fotosintetic C4 

totalizează 25% din cantitatea de CO2 fixată în materie organică pe uscat. 

Prin fotosinteza de tip C4, concentraţia de CO2 este menţinută mai ridicată 

decât cea de O2 în celulele adiacente celor care fac fotosinteză, în perioadele 

de stres hidric, când stomatele se închid pentru a evita pierderea apei; în 

acest mod, carbon nou poate fi, în continuare, fixat, evitându-se oxidarea 

celui deja fixat organic în cloroplaste. În perioadele de stres hidric puternic, 

prin fotorespiraţie, se poate pierde până la 50% din carbonul deja fixat sub 

formă organică în celule pentru că enzima acţionează în funcţie de 

concentraţia de gaz: dacă predomină CO2 îl fixează pe el dar dacă 

predomină O2, când plantele de tip C3 şi-au închis stomatele, pe timp de 

arşiţă, leagă oxigenul, conducând la oxidarea glucidelor, deja formate (90).  

Primele produse ale fotosintezei sunt glucidele, care reprezintă punctul de 

plecare al majorităţii căilor metabolice. Prin polimerizarea lor se formează 




