
DENUMIREA DISCIPLINEI: Fitotehnie (Horticultură Anul III, Semestrul VI)

Nr. credite transferabile: 2

Statutul disciplinei: obligatorie

Titular disciplină: Prof. dr. Teodor ROBU

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații):
Dobândirea si înţelegerea bazei teoretice specifice Fitotehniei, a abilităţilor de aplicare în

practică a cunoştinţelor teoretice, precum şi formarea deprinderii de a acţiona autonom pentru a
observa, analiza, interpreta şi oferi soluţii problemelor concrete din producție.

Disciplina de Fitotehnie, în conformitate cu programa analitică, îşi propune:
- să înzestreze viitorii specialişti cu un bagaj de cunoştinţe privind particularităţile

biologice ale plantelor de câmp (anatomie, morfologie),  încadrarea sistematică a acestora
(familie, gen, specie, convarietăţi), cerinţele faţă de factorii de vegetaţie (temperatură, umiditate,
hrană, sol, lumină), zonarea lor ecologică;

-să înzestreze viitorii specialişti cu un bagaj de cunoştinţe privind rotaţia, ingrasamintele
si amendamentele folosite in agricultură, despre buruienile, bolile şi dăunătorii din culturi.

- să formeze studenţilor deprinderi practice privind principalele verigi tehnologice la
culturile de câmp (rotaţie, fertilizare, lucrările solului, sămânţa şi semănatul, lucrări de îngrijire,
recoltare).
Conținutul disciplinei
CURS Capitole Subcapitole Specificaţii

1.

1. NOŢIUNI
INTRODUCTIVE.

2.1. Importanţă, răspândire,
particularităţi biologice

Importanţă, răspândire
particularităţi biologice,
sistematică, cerinţe faţă de
factorii de vegetaţie şi
tehnologia de cultivare (rotaţia,
fertilizarea, lucrările solului,).
Tehnologia de cultivare
(sămânţa şi semănatul,
lucrările de îngrijire, recoltarea

2. CEREALE

2.2. Grâul
2.3. Secara şi triticale
2.4. Orzul şi orzoaica
2.5. Ovăzul

2.
2.6. Porumbul

2.7. Sorgul

3. 3. LEGUMINOASE
PENTRU BOABE

3.1. Importanţă, răspândire,
caractere generale

Importanţă, răspândire
particularităţi biologice,
sistematică, cerinţe faţă de
factorii de vegetaţie
tehnologia de cultivare (rotaţia,
fertilizarea, lucrările solului,
sămânţa şi semănatul, lucrările
de îngrijire, recoltarea).

3.2. Mazărea:

3.3. Fasolea

3.4. Soia

4. 4. PLANTE
OLEAGINOASE

4.1. Importanţă, răspândire,
caractere generale

Importanţă, răspândire,
particularităţi biologice,
sistematică, cerinţe faţă de
factorii de vegetaţie şi
tehnologia de cultivare (rotaţia,4.2. Floarea soarelui



4.3. Rapiţa

fertilizarea
tehnologia de cultivare
(sămânţa şi semănatul,
lucrările de îngrijire, recoltarea

5. 5. PLANTE
TEXTILE

5.1. Inul pentru fibre
Importanţă, răspândire,
particularităţi biologice,
sistematică, tehnologia de
cultivare (rotaţia, fertilizarea,
lucrările solului, sămânţa şi
semănatul, îngrijirea culturii,
recoltarea).

5.2. Cânepa pentru fibre

6.

6. PLANTE
PRODUCĂTOARE
DE TUBERCULI
ŞI RĂDĂCINI

6.1. Importanţă, răspândire,
caractere generale

Importanţă, particularităţi
biologice, cerinţele faţă de
factorii de vegetaţie,
tehnologia de cultivare (rotaţie,
fertilizare, lucrările solului,
materialul de plantare şi
plantatul, lucrările de îngrijire
şi recoltarea).

6.2. Cartoful

6.3. Sfecla pentru zahăr

7. 7. PLANTE
TEHNICE

7.1. Tutunul

7.2. Hameiul

Importanţă, răspândire,
particularităţi biologice,
cerinţele faţă de factorii de
vegetaţie, obţinerea răsadului,
tehnologia de cultivare.

Lucrări practice
Cunoaşterea materialului de semănat şi plantat.
Controlul calităţii seminţelor: luarea şi formarea probelor, expedierea la laborator, determinarea purităţii.
Determinarea masei seminţelor.
Determinarea umidităţii şi a sticlozităţii seminţelor.
Determinarea germinaţiei şi viabilităţii.
Citirea germinaţiei. Stabilirea clasei de calitate a seminţelor. Calculul normei de sămânţă/ha.

Biologia cerealelor: particularităţi morfologice, anatomice, biologice.
Cunoaşterea laboratorului Inspectoratului Teritorial pentru Controlul Seminţelor şi Materialului Săditor
Iaşi şi a modului de păstrare a seminţelor
Grâul: particularităţi morfologice, particularităţi sistematice (specii, varietăţi, soiuri). Estimarea şi
evaluarea producţiei de grâu.
Secara şi triticale: particularităţi morfologice şi sistematice. Estimarea şi evaluarea producţiei.
Orzul şi orzoaica: particualrităţi morfologice şi sistematice. Estimarea şi evaluarea producţiei
Porumbul: particularităţi morfologice, convarietăţi, varietăţi, hibrizi cultivaţi. Estimarea şi evaluarea
producţiei la porumb.
Sorg, orez, mei, hrişcă - particularităţi morfologice şi sistematice
Leguminoase anuale pentru boabe. Paticularităţi generale.
Mazărea, fasolea, soia: particularităţi morfologice şi sistematice. Estimarea şi evaluarea producţiei.
Bob, năut, linte, arahide: particularităţi morfologice şi sistematice. Estimarea şi evaluarea producţiei.
Floarea soarelui, rapiţă, muştar, ricin, in pt. ulei: particularităţi morfologice şi sistematice. Estimarea şi
evaluarea producţiei.
Plante textile: inul pt. fibre, cânepa, bumbacul – particularităţi morfologice şi sistematice
Cartoful: morfologie, anatomie, sistematică. Estimarea şi evaluarea producţiei.

Sfecla pt. zahăr: morfologie, anatomie, sistematică. Analize de calitate.
Tutunul şi hameiul: morfologie, sistematică
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Evaluare finală

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota
finală

Curs
Examen 60%

prezența curs 20%

Lucrari practice Test 20%

Persoana de contact
Prof. dr. Teodor ROBU
Facultatea de Horticultură - USAMV Iași
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România
telefon: 0232407347 birou USAMV, fax: 0040 232 407506
E-mail: teorobu@uaiasi.ro evaluare Procent Procent din nota finală


