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Statutul disciplinei:
disciplină de specialitate (obligatorie)

Titular disciplină:
Prof. dr. Rotaru Liliana

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații):
- Cunoaşterea bazelor biologice, ecologice, agrotehnice şi manageriale ale cultivării viţei de vie în sistem
ecologic;
- Dezvoltarea unui sistem unitar de cunoştinţe prin utilizarea şi interpretarea coerentă a principiilor şi
modelelor în domeniul valorificării şi exploatării raţionale a plantatiilor viticole;
- Utilizarea judicioasă a cunoştinţelor tehnice de exploatare a unei plantaţii viticole, într-o deplină şi
permanentă relaţionare cu mediul economic;
- Integrarea cunostintelor privind cultura viţei de vie în contextul dezvoltării durabile a omenirii şi a
actualei crize economice şi de resurse;
- Formarea unei conştiinţe ecologice, care să permită gestionarea durabilă a resurselor viticole în armonie
cu mediul.

Conținutul disciplinei
CURS (Capitole / subcapitole)
Introducere în sistemele ecologice viticole

Definiţia şi conţinutul disciplinei, legătura cu alte ştiinţe.
Importanţa economică şi socială a culturii viţei de vie. Situaţia viticulturii pe glob.
Răspândirea geografică a culturii viţei de vie. Arealele viticole din România.
Valorificarea peisajului viticol.

Bazele biologice
Originea şi evoluţia vitaceelor. Gruparea ecologică a speciilor de viţă de vie.
Morfologia viței de vie
Biologia viţei de vie: ciclul biologic ontogenetic al viţei de vie; ciclul biologic anual

Ecosistemul viticol parte integrantă a biosferei
Ecologia viţei de vie: influenţa factorilor climatici, edafici şi orografici. Influenţa factorilor
secundari de biotop.
Indicii ecologici sintetici pentru aprecierea pretabilității arealelor viticole
Solul - ca factor principal în ecosistemul viticol
Bioenergia şi balanţa energetică în ecosistemul viticol

Ecotehnologii privind înmulţirea viţei de vie
Înmulţirea viţei de vie prin seminţe, butaşi şi marcotaj
Înmulţirea prin altoire. Pepiniera viticolă.
Tehnologia producerii viţelor altoite, în şcoala de viţe.

Organizarea plantaţiilor viticole în sistemul managementului ecologic integrat al culturii viţei de
vie

Pretabilitatea  terenului pentru cultura în sistem ecologic.
Folosirea tehnicii GIS pentru viticultura de precizie
Executarea lucrărilor hidroameliorative. Organizarea si amenajarea terenului.
Alegerea soiurilor de viţă roditoare şi a portaltoilor. Stabilirea distanţelor de plantare.
Plantarea viţei de vie.
Ecotehnologiile plantaţiilor tinere de viţă de vie



Managementul integrat al culturii viței de vie în sistem ecologic
Ecotehnologiile culturii soiurilor pentru struguri de masă
Ecotehnologiile culturii soiurilor pentru struguri de vin

Ecotehnologiile speciale de cultură a viţei de vie
Cultura viţei de vie pe nisipuri
Viticultura durabilă în sistem biologic

Trasabilitatea în sectorul viticol
Trasababilitatea topo-cadastrală a amplasamentelor viticole
Trasabilitatea de exploatare a amplasamentelor viticole
Trasabilitatea de valorificare a amplasamentelor viticole

Managementul deșeurilor și efluenților din viticultură
Impactul tehnologiilor viticole asupra mediului
Gestiunea și reciclarea deșeurilor și efluenților din viticultură

Viticultura şi provocările noului mileniu
Amprenta ecologică
Amprenta de carbon
Amprenta de apă

Lucrări practice
Organografia viței de vie
Calcularea principalilor indici ecologici sintetici pentru caracterizarea ecosistemelor viticole ecologice
Determinarea principalelor caracteristicile fizico-chimice ale solurilor din plantaţiile viticole ecologice
Proiectarea lucrărilor hidroameliorative din plantațiile viticole
Efectuarea lucrărilor de înfiiţare a unei plantaţii viticole ecologice
Tăierile de la viţa de vie
Întocmirea balanţei energetice într-o plantaţie viticolă
Evaluarea producţiei de struguri
Întocmirea fiselor cadastrale şi de invetar a parcelor prin folosirea sistemul GIS
Aplicaţii privind trasabilitatea în sectorul de exploatare şi valorificare a producţiei viticole ecologice
Intocmirea unui plan de gestiune a deșeurilor si efluenților la o exploatație viticolă
Balanţa emisiilor gazelor cu efect de seră din sectorul viticol
Consumul de apă la viţa de vie
Vizite tematice de documentare la obiective de interes
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Evaluare finală

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota
finală

Curs
Examen 60

prezența curs 10

Lucrari practice Test 30
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telefon: 0232407539 birou USAMV, fax: 0040 232 219175
E-mail: lirotaru@uaiasi.ro de evaluare Procent din nota finală


