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Statutul disciplinei
Disciplină de specialitate (obligatorie)
Titular disciplină
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Obiectivele disciplinei (curs și aplicații)
În cadrul cursului se urmăreşte însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor privind
particularităţile producerii seminţelor/materialului de plantat pentru principalele specii
agricole.
La lucrările practice se urmăreşte familiarizarea studenţilor cu tehnicile de efectuare a
lucrărilor speciale în loturile semincere/de hibridare.
Conținutul disciplinei (programa analitică)
Curs (capitole, subcapitole)
1. BAZELE GENETICE ALE PRODUCERII ŞI MULTIPLICĂRII SEMINŢELOR ŞI
MATERIALULUI DE PLANTAT
1.1. Importanţă
1.2. Terminologie
1.3. Categorii de sămânţă
1.4. Valoarea biologică a seminţei
2. CONCEPTE DE BAZĂ ÎN PRODUCEREA DE SĂMÂNŢĂ ŞI MATERIAL DE
PLANTAT
2.1. Producerea şi multiplicarea seminţelor
2.2. Reproducerea şi înmulţirea plantelor cultivate
2.3. Tipuri de polenizare
2.4. Izolarea loturilor de producere de sămânţă
2.5. Mecanisme favorizante pentru polenizarea autogamă sau alogamă
2.6. Componentele esenţiale ale activităţilor de producere de sămânţă şi material de
plantat
2.7. Legislaţia românească şi europeană în domeniul producerii seminţelor şi
materialului de plantat
3. STRUCTURA GENETICĂ A CULTIVARELOR ŞI FACTORII MODIFICATORI AI
ACESTEIA
3.1. Structura genetică a cultivarelor la plantele autogame
3.2. Structura genetică a cultivarelor la plantele alogame
3.3. Structura genetică a cultivarelor la plantele cu înmulţire vegetativă
4. MECANISME IMPLICATE ÎN PROCESUL DE PRODUCERE DE SĂMÂNŢĂ ŞI
MATERIAL DE PLANTAT
4.1. Heterozisul
4.2. Androsterilitatea
4.3. Autoincompatibilitatea
4.4. Poliploidia
4.5. Haplidia şi monoploidia

5. ASPECTE PRIVIND METODOLOGIA SPECIFICĂ PROCESULUI DE
PRODUCERE DE SĂMÂNŢĂ ŞI MATERIAL DE PLANTAT
5.1. Producerea seminţelor pentru soiurile plantelor autogame şi soiurile cu polenizare
liberă ale plantelor alogame
5.2. Producerea seminţelor pentru formele parentale ale hibrizilor plantelor alogame şi
autogame
5.3. Producerea materialului de plantat la speciile agricole cu înmulţire vegetativă
6. ASPECTE PRIVIND TEHNOLOGIILE SPECIFICE APLICATE ÎN LOTURILE DE
PRODUCERE DE SĂMÂNŢĂ ŞI MATERIAL DE PLANTAT
6.1. Elemente comune ale tehnologiilor specifice loturilor semincere şi loturilor
destinate producţiei pentru consum
6.2. Elemente specifice tehnologiei loturilor sermincere
7. ASPECTE PRIVIND CONTROLUL, CERTIFICAREA ŞI COMERCIALIZAREA
SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI DE PLANTAT
Lucrări practice
Luarea probelor de seminţe pentru analize
Examinarea valorii biologice a seminţelor
Examinarea calităţii seminţelor
Controlul loturilor semincere
Certificarea loturilor semincere
Circulaţia şi comercializarea seminţelor şi materialului de plantat
Tehnica efectuării lucrărilor speciale în procesul de producere de sămânţă: purificare
biologică, izolare, castrare, polenizare suplimentară
Tehnica efectuării lucrărilor speciale în procesul de producere de sămânţă: castrare,
polenizare suplimentară
Metode neconvenţionale utilizate în procesul de producere de sămânţă şi material de
plantat
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