
CULTIVAREA
PLANTELOR



AGRICULTURA poate fi:
◦ Tradițională, familială: 

◦ Grădini, terenuri agricole private;

◦ Lucrări realizate manual sau cu mica mecanizare (motocultoare);

◦ Fertilizare chimică redusă ;

◦ Producție scăzută.

◦ Industrială:

◦ Suprafețe mari;

◦ Mecanizare modernă;

◦ Fertilizare chimică intense;

◦ Producție mare;

◦ Inmact negative asupra mediului

◦ Ecologică (organică):

◦ Fertilizare natural (gunoi de grajd);

◦ Fără pesticide

◦ Costuri mai mari

◦ Producție mai redusă



ETAPELE REALIZĂRII UNEI 
CULTURI AGRICOLE



1. ALEGEREA 
TERENULUI
◦ Se ține cont de factorii 

necesari creșterii și 

dezvoltării culturii alese;

◦ Se practică rotirea culturilor 

pentru a se evita bolile și 

dăunătorii specifici unei 

anumite culturi.;

◦ Monocultură = cultivarea 

aceleiași plante mai mulți ani 

consecutive.



2. ARATUL
◦Solul se întoarce, se mărunțește și se 

afânează (creează goluri de aer în

sol);

◦Breazdă = o fâșie de sol;

◦Se execută cu plugul tras de cal sau

tractor;

◦Se realizează, de preferință toamna.



3. LUCRARI DE PREGATIRE A TERENULUI
- Afânarea cu grapa sau discul;



3. FERTILIZAREA

◦ Administrarea de îngrășământ (substanțe

hrănitoare necesare plantelor);

◦ Exemple:

◦ Îngrășământ natural: gunoiul de grajd;

◦ Îngrășământ verde: cultivarea pentru un

an a plantelor leguminoase (ex: trifoi, 

lucernă);

◦ Îngrășământ chimic: azot, fosfor, potasiu

sub formă de cristale, pulbere sau

granule.



3. SEMANATUL SI PLANTATUL
◦ Semințele trebuie să aibă o anumită dimensiune, să nu aibă boli sau dăunători, să fie tratate preventic;

◦ Semănatul poate fi realizat manual sau mecanizat (semănători)

◦ Plantatul = introducerea în sol a bulbilor (ceapă), tuberculilor (cartofi), butașilor (vița de vie) sau a răsadurilor (roșii).

◦ Este important să se respecte timpul optim de plantare pentru fiecare plantă și distanța dintre acestea.



6. LUCRARI DE ÎNGRIJIRE
◦ Combaterea buruienilor prin plivit, prășit manual sau mecanic;

◦ Aplicare de erbicide, fungicide și insecticide; 

◦ Afânarea, nivelarea sau tasarea solului;

◦ Eliminarea excesului de apă sau irigarea;

◦ Răritul, mușuroitul (cartof), fertilizarea.



7. RECOLTAREA

◦Strângerea de pe teren a 

produselor principale (boabe de 

grâu) și secundare (paie);

◦Depozitare în silozuri, pivniță,

tranșee, silozuri speciale, 

platforme, șoproane.


