
ARBORICULTURĂ 

(HORTICULTURĂ Anul II, Semestrul IV) 

 

Nr. credite transferabile: 4 

 

Statutul disciplinei: obligatoriu 

 

Titular disciplină: Șef. lucrări dr. Roberto Renato BERNARDIS 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații):  
- Cunoaşterea particularităţilor biologice, ecologice şi tehnologice ale arborilor şi arbuştilor 

ornamentali; tehnologia de producere a materialul arboricol şi arbustiv. 

- Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice arboriculturii ornamentale. 

- Cunoașterea și utilizarea adecvată a elementelor de recunoaștere a speciilor dendrologice. 

 

Conținutul disciplinei  

CURS (Capitole / subcapitole) 

1. Introducere. Importanţa, dezvoltarea în România şi în lume a arboriculturii ornamentale. 

2. Biologia plantelor lemnoase ornamentale. 

3. Relaţiile cu factorii ecologici, climatici, edafici, biotici și antropici de cultură 

4. Zonarea speciilor lemnoase din România 

5. Tehnologii de producere a puieţilor pe cale generativă. Tehnologii de producere a puieţilor 

prin butăşire 

6. Tehnologii de obţinere a puieţilor prin marcotaj, drajoni, despărțirea tufei și altoire 

7. Arbori şi arbuşti coniferi I 

8. Arbori şi arbuşti coniferi II 

9. Arbori și arbuşti și foioşi I 

10. Arbori și arbuşti și foioşi II 

11. Arbori și arbuşti și foioşi III 

12. Trandafirii- specii şi soiuri de trandafir. Arbuşti urcători (liane) 

 

Lucrări practice 

1. Clasificarea şi principalele caractere morfologice ale plantelor lemnoase ornamentale. 

2. Organele vegetative la plantele lemnoase ornamentale. 

3. Înfiinţarea, organizarea şi amenajarea unei pepiniere dendrologice. 

4. Recunoaşterea speciilor de arbori şi arbuşti coniferi 

5. Recunoaşterea speciilor de arbori şi arbuşti foioşi după lujeri, muguri, frunze, flori, fructe şi 

seminţe.  

6. Înmulţirea prin seminţe la conifere şi foioase. Tehnologia prelucrării, şi păstrării seminţelor 

a speciile dendrologice. 

7. Extragerea, condiţionarea şi păstrarea seminţelor speciilor dendrologice. 

8. Înmulţirea prin butaşi la conifere şi foioase. Înmulţirea prin marcotaj, drajoni şi despărţirea 

tufei la conifere şi foioase. 

9. Înmulţirea prin altoire la conifere şi foioase. 

10. Scoaterea puieţilor din pepinieră. Plantarea şi transplantarea arborilor şi arbuştilor. 

11. Formarea coroanei arborilor şi arbuştilor ornamentali. Formarea '"Pomilor de iarnă".  

12. Tehnologia de înmulţire a trandafirilor. Tehnologia de înființare şi întreţinere a peluzelor. 

13. Fertilizarea arborilor şi arbuştilor ornamentali. Udatul arborilor şi arbuştilor ornamentali. 



14. Mobilizarea solului din zonele plantate. Mulcirea suprafeţelor ocupate. Protecţia plantelor 

sensibile la temperaturi scăzute. 
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Evaluare finală 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Curs 
Examen 80% 

prezența curs 10% 

Lucrari practice Test  10% 

 

Persoana de contact 

Șef lucrări dr. Roberto Renato BERNARDIS 

Facultatea de Horticultură - USAMV Iași 

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România 

telefon: 0232407532  birou USAMV, fax: 0040 232 219175 

E-mail: roberto_bernardis@uaiasi.ro evaluare Procent din nota finală 


