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Statutul disciplinei 

Disciplină de specialitate (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Conf.dr. Dănuţ-Petru Simioniuc 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 
În cadrul cursului se urmăreşte însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor teoretice privind producerea 

seminţelor la plantele tehnice, în unităţile agricole de profil din ţară, referitoare îndeosebi la metodologia 

producerii seminţelor la principalele plante tehnice (floarea soarelui, rapiţă pentru ulei, in, cânepă, sfeclă pentru 

zahăr, cartof). 

Lucrările practice familiarizează studenţii cu tehnologiile de cultivare în cadrul loturilor semincere sau de 

hibridare la aceste specii, cu metodele moderne aplicabile în producerea de sămânţă, precum şi cu condiţiile 

minime pe care trebuie să le îndeplinească cultura şi loturile de sămânţă, pentru a putea fi certificate. 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

Curs (capitole, subcapitole) 

Importanţa procesului de producere de material semincer/de plantat la plantele tehnice. Evoluţia suprafeţelor 

destinate procesului de producere de sămânţă la plantele tehnice în România 

Producerea şi multiplicarea seminţelor  la plantele textile (in, cânepă, bumbac) 

Metodologia producerii de sămânţă la floarea soarelui 

Metodologia producerii de sămânţă la rapiţa de toamnă 

Metodologia producerii de sămânţă la sfecla pentru zahăr 

Metodologia standard de menţinere şi înmulţire a materialului de plantat liber de boli la cartof 

Metodologii moderne de menţinere şi înmulţire a materialului clonal liber de boli la cartof 

Lucrări practice 

Tehnologii specifice loturilor de producere de sămânţă la plantele textile 

Tehnologii specifice loturilor de hibridare la floarea soarelui 

Tehnologii specifice loturilor de hibridare la rapiţa de toamnă 

Tehnologii specifice în loturile de producere a butailor/seminţelor la sfecla pentru zahăr 

Tehnologii specifice în loturile de producere a materialului de plantat la cartof 

Obţinerea de microtuberculi prin multiplicarea “in vitro” 

Tehnica ELISA pentru identificarea infecţiilor virotice la cartof 

Metode de examinare a autenticităţii, purităţii biologice şi a stării fitosanitare a plantelor/tuberculilor 
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Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Scris 60% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 

teste de verificare. 
40% 

 

Persoana de contact 

Conf. dr. Dănuţ-Petru SIMIONIUC 

Facultatea de Agricultură - USAMV Iași 

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România 

telefon: 0040 232 407536, fax: 0040 232 219175  

E-mail: simion@uaiasi.ro 
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