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Şef lucrări dr. Alina Elena MARTA
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații)
Obiectivul general al disciplinei este dobândirea şi înţelegerea bazei teoretice specifice
Ecofiziologiei vegetale, 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
pentru sporirea producţiei agricole.
Ca obiective specifice, disciplina de Ecofiziologia plantelor, în conformitate cu programa
analitică, își propune:
- studierea proceselor biologice fundamentale din plante: absorbţia substanţelor minerale şi a
energiei şi transformarea acestora în substanţe organice proprii, respiraţia, biosinteza substanţelor
organice;
- studierea proceselor de creştere şi dezvoltare a plantelor, dar şi utilizarea apei, a fertilizării, a
diferitelor tratamente hormonale etc, în scopul stimulării acestor procese şi a mecanismelor de
rezistenţă a plantelor la condiţiile de mediu abiotic şi biotic;
- cunoaşterea legăturilor între Ecofiziologia plantelor şi unele discipline biologice şi tehnice în
studierea proceselor fiziologice şi în realizarea scopului practic al ecofiziologiei.
Conținutul disciplinei (programa analitică)
Curs (Capitole/subcapitole)
I. INTRODUCERE ÎN ECOFIZIOLOGIA PLANTELOR
Definiţie şi obiective
Metode de cercetare
ROLUL ECOFIZIOLOGIC AL APEI
Apa ca factor de mediu
Funcţiile fiziologice ale apei în viaţa plantelor
Influenţa factorilor de mediu asupra absorbţiei, transportului şi eliminării apei
III.
PLANTELE ŞI BILANŢUL CARBONULUI ÎN MEDI
IV.
Asimilaţia carbonului de către plante: fotosinteza
V.
Sursele de carbon pentru plante
Rolul factorilor de mediu în asimilaţia carbonului
Fotorespiraţia
CREŞTEREA PLANTELOR SUB INFLUENŢA FACTORILOR DE MEDIU
Etapele de creştere celulară, particularităţi de creştere la diferite organe.
Influenţa factorilor de mediu asupra creşterii
Substanţe bioactive de creştere

DEZVOLTAREA PLANTELOR SUB INFLUENŢA FACTORILOR DE MEDIU
Înflorirea şi fructificarea
Vernalizarea
Fotoperiodismul
REZISTENŢA PLANTELOR LA ACŢIUNEA NEGATIVĂ A FACTORILOR BIOTICI
DE MEDIU
Acţiunea dăunătoare a agenţilor patogeni
Reacţia fiziologică a plantelor la atacul agenţilor patogeni
REZISTENŢA PLANTELOR LA ACŢIUNEA NEGATIVĂ A FACTORILOR
ABIOTICI DE MEDIU
Acţiunea dăunătoare a temperaturilor scăzute pozitive
Acţiunea dăunătoare a temperaturilor scăzute negative
Acţiunea dăunătoare a temperaturilor ridicate şi a deshidratării
Acţiunea dăunătoare a concentraţiei ridicate de săruri
Acţiunea dăunătoare a poluării aerului şi solului
Mecanisme generale de rezistenţă la stres a plantelor
Lucrări practice
Absorbţia, circulaţia şi eliminarea apei din plante
Determinarea activităţii fotosintetice a plantelor în condiţii de stres: analiza conţinutului de
clorofilă, analiza conductanţei stomatale
Reacţia ecofoziologică a plantelor la secetă: analiza ritmului de deshidratate a frunzelor,
determinarea presiunii osmotice a sucului celular
Reacţia ecofiziologică a plantelor la stres salin: determinarea conţinutului de prolină, analiza
conţinutului total de clorofilă
Acţiunea dăunătoare a temperaturilor scăzute negative: rezistenţa la îngheţ a plantelor
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Evaluare finală
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finală
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30%
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