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Nr. credite transferabile 4 

 

Statutul disciplinei 

Disciplină de domeniu (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Conf.dr. Nela Tălmaciu 

 

Obiectivele disciplinei (curs şi aplicaţii) 

 

 Disciplina de Protecţia plantelor în agricultura ecologică, alături de alte discipline de 

specialitate, contribuie la pregătirea teoretică şi practică a viitorilor ingineri.  

 Formarea bazei de cunoştinţe fundamentale necesare înţelegerii şi operărării cu noţiunile 

specifice domeniului Agronomie; în acelaşi timp, disciplina urmăreşte cunoaşterea de 

către studenţi a metodelor biologice noi de combatere cât şi posibilităţile practice de 

aplicare a acestora 

 Urmăreşte să pună la dispoziţia studenţilor de la master informaţii la zi în legătură cu 

metodele biologice de protecţie. 

 Se are în vedere cunoaşterea de către masteranzi a răspândirii, descrierii, biologiei, 

ecologiei şi modul de acţiune a acestora.  

 Urmăreşte cunoaşterea şi însuşirea unor metode biologice noi de combatere cât şi 

posibilităţile practice de aplicare a acestora. 
 
 

Conţinutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs (Capitole/subcapitole) 

Cap.I. Noţiuni introductive : definiţie, istoric, avantaje, dezavantaje, metode etc. 

Cap. II. Principiile şi metodele combaterii biologice 

Cap.III. Folosirea  microorganismelor entomopatogene : generalităţi 

 Cap. IV Folosirea virusurilor entomopatogene 

Cap.V. Folosirea bacteriilor entomopatogene 

Cap. VI. Folosirea ciupercilor entomopatogene 

Cap.VII Folosirea zoofagilor:  generalităţi  

Cap.VIII. Folosirea paraziţilor 

Cap. .IX Folosirea prădătorilor 

Cap X Lupta autocidă 

Cap.XI. Lupta hormonală 

 



Lucrări practice 

Cap. I. Principiile şi metodele combaterii biologice 

Cap.II. Recunoaşterea  paraziţilor în laborator 

Cap. III Recunoaşterea prădătorilor în laborator 

Cap. IV. Identificarea de pe materialul biologic din câmp a speciilor de paraziţi 

Cap. V. Identificarea de pe materialul biologic din câmp a speciilor de prădători 
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Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen scris 

Cunoaşterea şi înţelegerea noţiunilor 

cuprinse în curs 

70% 

 

Seminar/laborator 

Exersarea utilizării unor surse de 

informare, întocmirea şi prezentarea de 

referate 

30% 
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