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Nr. credite transferabile: ....

Statutul disciplinei: obligatoriu

Titular disciplină: șef lucr. dr. Marius DASCALU

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații):
Disciplina are ca obiectiv pregătirea studenţilor de la specializarea Ingineria mediului privind modul de

cultivare a principalelor specii pomicole în sistemul de agricultură ecologică în condiţiile de la noi din ţară.
ecologică, în condiţiile de la noi din ţară.

Însuşirea cunoştinţelor specifice privind alegerea speciilor şi a soiurilor, alegerea şi pregătirea terenului,
înfiinţarea culturilor pomicole ecologice, lucrările de îngrijire a plantelor, recoltarea şi valorificarea producţiei.
Conținutul disciplinei
CURS (Capitole / subcapitole)

1. Scopul, importanta si principiile aplicarii sistemului de agricutura ecologica in pomicultura
2.Influenta factorilor de mediu si conditiilor de mediu asupra cresterii si fructificarii speciilor

pomicole
3. Înfiinţarea plantaţiilor pomicole in sistem ecologic
4. Tehnologia de intretinere a plantaţiilor pomicole ecologice si problematica protectiei mediului.
5. Irigarea plantaţiilor pomicole ecologice
6. Prevenirea şi combaterea bolilor şi dăunătorilor în plantaţiile pomicole ecologice
7. Recoltarea fructelor ecologice
8. Cultura marului in sistem ecologic
9. Cultura parului in sistem ecologic
10. Cultura ciresului si visinului in sistem ecologic
11. Cultura prunului si caisului in sistem ecologic
12. Elemente privind cultura ecologica a zmeurului, murului, coacazului, agrisului si capsunului.

Lucrări practice
1. Influenta conditiilor ecologice asupra cresterii si fructificarii pomilor
2. Alegerea sistemelor de dirijare a coroanelor pentru cresterea randamentului de utilizare a

resurselor climatice .
3. Efectul utilizarii asolamentelor si tehnologiilor diferentiate in procesul de producere a

materialului saditor pomicol ecologic.
4. Coroane eficiente - utilizarea cu randament sporit a factorilor climatici
5. Poluarea mediului cu pesticide si fertilzanti in ecosistemele pomicole traditionale si ecologice
6. Combaterea integrata a bolilor si daunatorilor in plantatiile pomicole ecologice
7. Combaterea biologica a bolilor si daunatorilor in plantatiile pomicole ecologice
8. Tehnici de compostare folosite in pomicultura ecologica
9. Principalele ingrasaminte folosite in cultura ecologica
10. Procesele de eroziune, alunecare a terenurilor, metode de combatere a acestora, metode de

amenajare a teritoriului.
11. Principalele soiuri de mar de vara, toamna si de iarna pretabile pentru cultura in sistem ecologic
12. Principalele soiuri de par pretabile pentru cultura in sistem ecologic
13. Principalele soiuri de cires si visin pretabile pentru cultura in sistem ecologic
14. Principalele soiuri de prun si cais pretabile pentru cultura in sistem ecologic
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Evaluare finală

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota
finală

Curs Examen 60% + 10%

Lucrari practice Test 30%
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