
Peluze în parcuri şi grădini (ANUL III, SEMESTRUL VI)

Nr. credite transferabile 4

Statutul disciplinei
Disciplină de domeniu (obligatorie)

Titular disciplină
Prof. dr. Vasile VÎNTU

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații)
În cadrul cursului se urmarește transmiterea și însușirea de cunoştinţe despre interpretarea

corectă a rolului şi locului gazonului în parcuri şi gradini, principalele plante ce pot fi folosite
pentru realizarea unui gazon de bună calitate peisagistică, înfiinţarea şi întreţinerea peluzelor.

În cadrul aplicațiilor practice se urmărește formarea de deprinderi şi competenţe privind,
recunoaşterea speciilor şi seminţelor pentru gazon, alcătuirea de amestecuri de specii pentru
înfiinţarea peluzelor în parcuri şi grădini, cu diverse destinaţii, aprecierea calităţii peluzelor.

Conținutul disciplinei (programa analitică)
Curs (Capitole/subcapitole)

Cap. 1. Importanţa peluzelor în arhitectura peisajului
Cap. 2. Tipuri şi forme de gazon

2.1. Gazon ornamental
2.2. Gazon util (agrement, spaţii publice, sport, fixaţie, special)
2.3. Gazon fără specii ierboase

Cap. 3. Specii de plante utilizate pentru înfiinţarea peluzelor
3.1. Graminee
3.2. Leguminoase
3.3. Alte specii utile pentru peluze

Cap. 4. Tehnologii de înfiinţare a peluzelor
4.1. Tehnologii prin folosirea semănatului direct
4.2. Tehnologii prin utilizarea rulourilor/plăcilor

Cap. 5. Întreţinerea peluzelor
5.1. Completarea golurilor
5.2. Irigarea
5.3. Tunderea
5.4. Fertilizarea
5.5. Combaterea bolilor şi dăunătorilor
5.6. Combaterea buruienilor
5.7. Decompactarea/aerarea

Cap. 6. Refacerea peluzelor

Lucrări practice
L1-L2 - Însuşirile morfologice şi biologice ale gramineelor de gazon;
L3 - Însuşirile morfologice şi biologice ale leguminoaselor şi altor plante de gazon;
L4 - Recunoaşterea fructelor şi seminţelor plantelor de gazon;
L5-L6 - Întocmirea unui proiect de înfiinţare a peluzelor;
L7-L8 - Alcătuirea amestecurilor pentru înfiinţarea peluzelor; activităţi în cadrul proiectului;



L9-L10 - Lucrari tehnico-culturale pentru înfiinţarea peluzelor; activităţi în cadrul proiectului;
L11-L12-L13 - Lucrari tehnico-culturale pentru întreţinerea peluzelor; activităţi în cadrul
proiectului;
L14 - Test pentru recunoaşterea principalelor specii şi seminţe/fructe de plante pentru gazon.
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Evaluare finală

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota
finală

Examen Evaluare orală 65%

Aprecierea activităţii în
timpul semestrului

Evaluare orală în timpul semestrului,
teste de verificare, colocviu de laborator. 35%
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telefon: 0040 232 407502; 0040 748 915113
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