
POMICULTURĂ, Peisagistică anul III, semestrul I

Nr. credite transferabile: 3

Statutul disciplinei: obligatoriu

Titular disciplină: Șef. Lucr. Dr. ZLATI CRISTINA

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații):
Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice pomiculturii.
Cunoaşterea particularităţilor biologice, ecologice şi tehnologice ale speciilor pomicole şi

arbuştilor fructiferi, pentru fundamentarea tehnologiilor de cultură; tehnologia de producere a
materialului săditor pomicol.

Evidențerea caracteristicilor decorative a speciilor pomicole si modalitățile de includere a
acestora în amenajarea peisageră.

Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a elementelor de recunoaştere a speciilor și soiurilor
pomicole.

Cunoaşterea cerinţelor ecologice ale speciilor pomicole.
Aplicarea principiilor de formare a coroanei pomilor şi de efectuare a tăierilor de

intreţinere şi fructificare în funcţie de particularităţile de creştere şi fructificare a speciilor
pomicole.

Proiectarea şi evaluarea activităţilor de producere a materialului săditor pomicol.
Utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de altoire a pomilor.
Cunoaşterea importanţei, originii şi ariei de raspândire cât şi a cerinţelor ecologice pentru

zonarea corespunzătoare a speciilor pomicole.

Conținutul disciplinei

CURS (Capitole / subcapitole)

1. Introduere in pomicultură
1.1. Definiţii, Terminologie, Taxonomie
1.2. Clasificarea speciilor pomicole

2. Bazele biologice ale pomiculturii moderne
2.1. Morfologia si fiziologia speciilor pomicole
2.2. Perioadele de vârstă
2.3. Ciclul annual al speciilor pomicole

3. Ecologia pomilor şi arbuştilor fructiferi
4. Producerea materialului săditor pomicol

4.1. Organizarea pepinierelor
4.2. Tehnologia înmultirii portaltoilor
4.3. Producerea ramurilor altoi
4.4. Înmultirea prin altoire

5. Înfiinţarea plantaţiilor pomicole
5.1. Sisteme tehnologice pomicole
5.2. Alegerea şi amplasarea speciilor şi soiurilor
5.3. Intretinerea plantațiilor

6. Particularitati ale culturii mărului
7. Particularitati ale culturii părului și gutuiului
8. Particularitati ale culturii cireșului și vișinului
9. Particularitati ale culturii prunului



10. Particularitati ale culturii caisului și piersicului
11. Particularitati ale culturii speciilor nucifere
12. Particularitati ale culturii căpșunului
13. Particularitati ale culturii coacăzului, afinului, zmeurului şi murului
14. Particularitati ale culturii cornului, socului, catinei albe, ziziphusului, scoruşului, maceşului şi
a trandafirului pentru dulceaţă

Lucrări practice
Ramuri de rod la pomaceae
Ramuri de rod la drupaceae
Ramuri de rod la nucifere.
Ramuri de rod la arbuştii fructiferi
Înmulţirea pomilor prin altoire
Plantarea pomilor
Formarea coroanelor globuloase cu ax central
Formarea coroanelor globuloase fără ax central
Formarea coroanelor aplatizate şi artistic - palisate
Tăieri de întreţinere şi fructificare
Sortimentul de măr, păr şi gutui
Sortimentul de cireş, vişin, cais, prun, piersic
Sortimentul de nuc, migdal, alun, castan
Sortimentul de arbuști fructiferi (capşun, coacăz, zmeur, mur, afin, agriş, catină albă, corn,
maceş, trandafir pentru dulceaţă, soc, scoruş)
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Grădinariu G., Istrate M., Dascălu M., 1998- Pomicultură, Ed. Moldova.
Grădinariu, G. 2002 – Pomicultură specială. Editura „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi.
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Evaluare finală

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota
finală

Curs
Examen oral 60%

Prezența curs 10%

Lucrari practice Test 30%



Persoana de contact
Șef. Lucr. Dr. ZLATI CRISTINA
Facultatea de Horticultură - USAMV Iași
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România
telefon: 0232407469 birou USAMV, fax: 0040 232 219175
E-mail: zlaticris@uaiasi.ro d

Viticultură (Specializarea Peisagistică Anul III, Semestrul VI)

Nr. credite transferabile: 3

Statutul disciplinei:
Disciplină de domeniu (obligatorie)

Titular disciplină: Conf. univ dr. Mustea Mihai

Obiectivele disciplinei (curs şi aplicaţii): instruirea teoretică şi practică a studenţilor privind
particularităţile biologice, producerea materialului săditor viticol, înfiinţarea şi întreţinerea plantaţiilor de
vii cultivate în scop peisagist;
- identificarea şi utilizarea corectă a termenilor de specialitate;
- cunoaşterea cerinţelor faţă de factorii ecologici a viţei de vie
- conoaşterea principalelor procese biologice ale viţei de vie;
- cunoaşterea tehnologiilor de pregătire a terenului, plantare şi întreţinere a viţei de vie;
-identificarea particularităţilor de cultivare a viţei de vie în scop peisagist.

Conţinutul disciplinei
CURS (Capitole / subcapitole)
1. Introducere
1.1 Definiţie şi conţinut
1.2 Situaţia viticulturii pe glob şi în Romania
2. Morfologia şi anatomia viţei de vie
3. Ecologia viţei de vie
3.1 Influenţa factorilor climatici, factorilor edafici, factorilor secundari de biotop;
4. Biologia viţei de vie
4.1 Ciclul biologic ontogenetic
4.2 Ciclul biologic anual;
5. Înfiinţarea plantaţiilor de vii roditoare
5.1 Alegerea şi pregătirea terenului pentru plantare
5.2 Alegerea soiurilor roditoare şi de portaltoi
5.3 Plantarea viţei de vie;
6. Întreţinerea plantaţiilor tinere de vii roditoare
6.1 Alegerea şi proiectarea sistemelor de susţinere,
6.2 Tăierile de formare a viţei de vie.



7. Întreţinerea plantaţiilor de vii roditoare
7.1 Tăierea viţei de vie,
7.2 Sistemele de întreţinere a solului
7.3 Lucrările şi operaţiunile în verde
7.4 Fertilizarea şi irigarea
7.5 Recoltarea strugurilor.
Lucrări practice
Recunoaşterea elementelor lemnoase ale butucului
Morfologia şi anatomia mugurilor. Determinarea viabilităţii mugurilor
Plantarea viţei de vie
Tăierile de formare la viţa de vie
Tăierile de rodire la viţa de vie
Conducerea viţei de vie pe mijloace de susţinere
Lucrările agrotehnice aplicate în plantaţiile de vii roditoare
Lucrările şi operaţiunile în verde la viţele roditoare
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3. Mustea M.,2004 – Viticultura, bazele biologice, înfiinţarea şi întreţinerea plantaţiilor tinere de vii roditoare.
Editura “Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi.
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Evaluare finală

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota
finală

Curs
Examen 60

prezenţa curs 10

Lucrari practice Test 30

Persoana de contact
Conf. univ.dr Mustea Mihai
Facultatea de Horticultură - USAMV Iași
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România
telefon: 0232407.341 birou USAMV, fax: 0040 232 219175
E-mail: m.mustes@uaiasi.rode evaluare Procent din nota finală


