
 

Producerea materialului săditor viticol (Specializarea PMVH Anul I, Semestrul I) 

 

Nr. credite transferabile: 6 

 

Statutul disciplinei:  

Disciplină de domeniu (obligatorie) 

 

Titular disciplină: Conf. univ. dr. Mihai MUSTEA 

 

Obiectivele disciplinei (curs şi aplicaţii): Cunoaşterea tehnologiilor de producere a materialului 

săditor viticol: cunoaşterea metodelor de înmulţire a viţei de vie; cunoaşterea tehnologiei de producere a 

butaşilor portaltoi; cunoaşterea tehnologiei de producere a coardelor altoi; cunoasterea tehnolgiei de 

producere a buatşilor altoiţi şi forţaţi; conoaşterea producerii viţelor altoite în şcoala de viţe, în solarii, pe 

sol ameliorat, la ghivece butritive. 

 

Conţinutul disciplinei  

CURS (Capitole / subcapitole) 
1.Introducere 

1.1 Importanţa şi rolul producerii materialului săditor viticol 

1.2 Istoricul producerii materialului săditor viticol 

1.3 Categorii biologice de material săditor viticol 

1.4 Metode de înmulţire a viţei de vie 

2 Producerea viţelor altoite 

2.1 Organizarea pepinierei viticole 

2.2 Tehnologia producerii butaşilor portaltoi 

2.3 Tehnologia producerii coardelor altoi 

2.4 Producerea butaşilor altoiţi şi forţaţi 

2.5 Cultura viţelor altoite în şcoala de viţe 

2.6 Cultura viţelor altoite în solarii pe sol ameliorat 

2.7Producerea viţelor altoite la ghivece nutritive 

Lucrări practice 

 Sisteme de susţinere utilizate în plantaţiile de portaltoi 

 Recoltarea coardelor portaltoi, fasonarea şi păstrarea acestora 

 Recoltarea coardelor altoi, fasonarea şi păstrarea acestora 

 Tăierea „în uscat“ a viţelor portaltoi 

 Marcarea impurităţilor în şcoala de viţe 

 Recoltarea viţelor altoite din şcoala de viţe 

 Pregătirea materialului pentru altoire 

 

Bibliografie 
1.Cachiţă C.D., 1987 – Metode in vitro la plantele de cultură. Editura Ceres, Bucureşti. 

2.Dejeu L. şi colab., 2001 – Producerea materialului săditor pentru legume pomi şi viţă de vie. Editura M.A.S.T., 

Bucureşti. 

3.Ionatan I., Duma M., 2003- Tehnologie de producere a viţelor altoite şi înrădăcinate direct în plantaţia 

de portaltoi, editura Traian Dorz. 

4.Ionatan I. şi  Duma M., 2003 – Altoirea în verde, pârghie importantă în reconversia plantaţiilor 

viticole. Editura Traiad Dorz- Simeria. 



5.Popesscu V,Chira L., Dejeu L., 2001-Producerea materialului săditor pentru legume, pomi şi viţă de 

vie, editura M. A. S 

6.Târdea C. şi Dejeu L., 1995 – Viticultură. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 

7.Vişoiu Emilia, 2001 – Tehnologia devirozării soiurilor de viţă de vie roditoare şi de portaltoi prin 

clonare in vitro. Teză de doctorat, U.S.A.M.V. Iaşi. 

7. Vişoiu Emilia şi colab., 2002 – Viticultura cu bazele producerii materialului săditor viticol cu valoare 

biologică ridicată. Editura Phoenix, Braşov, 2002 

 

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. Mihai Mustea 

Facultatea de Horticultură - USAMV Iași 

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

telefon: 0232407341. birou USAMV, fax: 0040 232 219175 

E-mail: mmustea.@uaiasi.ro   de evaluare Procent din nota finală 
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Producerea materialului săditor viticol (Specializarea PMVH Anul I, Semestrul II) 

 

Nr. credite transferabile: 5 

 

Statutul disciplinei: 

Disciplină de domeniu (obligatorie)  

 

Titular disciplină: Conf. univ. dr. Mihai MUSTEA 

 

Obiectivele disciplinei (curs şi aplicaţii): Cunoaşterea tehnologiilor de producere a materialului 

săditor viticol: cunoaşterea tehnologiilor de producere a materialului săditor viticol prin înmulţire 

vegetativă; înmulţire generativă şi a unor tehnologii de înmulţire rapidă a viţei de vie: multiplicarea „in 

vitro“ etc; producerea materialului săditor certificat, devirozat. 

 

Conţinutul disciplinei  

CURS (Capitole / subcapitole) 
1 Producerea viţelor nealtoite 

1.1 Confectionarea butaşilor 

1.2 Forţarea butaşilor 

1.3 Cultura viţelor nealtoite în şcoala de viţe 

2 Altoirea în verde 

2.1 Recoltarea altoilor 

2.2 Pregătirea portaltoiului 

2.3 Altoirea şi întreţinerea viţelor altoite 

3. Inmulţirea prin butaşi verzi 

3.1 Confecţionarea butaşilor 

3.2Înrădăcinarea butaşilor 

4.Înmulţirea generativă (prin seminţe) a viţei de vie 

4.1 Recoltarea şi stratificarea seminţelor 

4.2 Semănatul şi obţinerea seminţelor 

4.3 Cultura viţelor din sămânţă 

5. Micropropagarea „in vitro“ a viţei de vie 

5.1Principiile metodei 

5.2 Facilităţi necesare. Medii de cultură 

5.3 Multiplicarea prin muguri preformaţi 

5.4 Multiplicarea prin neoformare de muguri 

6. Producerea materialului biologic certificat 

6.1 Materialul biologic 

6.2 Devirozarea prin termoterapie şi cultură in vitro 

7. Controlul, certificarea şi circulaţia materialului săditor viticol 

Lucrări practice 

Pregătirea materialului pentru altoire 

Altoirea la masă a viţei de vie 

Stratificarea şi forţarea butaşilor altoiţi 

Producerea viţelor nealtoite 

Cultura viţelor în şcoala de viţe 



Înmulţirea prin butaşi verzi 

Altoirea în verde 

 

Bibliografie 
1.Cachiţă C.D., 1987 – Metode in vitro la plantele de cultură. Editura Ceres, Bucureşti. 

2.Dejeu L. şi colab., 2001 – Producerea materialului săditor pentru legume pomi şi viţă de vie. Editura M.A.S.T., 

Bucureşti. 

3.Ionatan I., Duma M., 2003- Tehnologie de producere a viţelor altoite şi înrădăcinate direct în plantaţia 

de portaltoi, editura Traian Dorz. 

4.Ionatan I. şi  Duma M., 2003 – Altoirea în verde, pârghie importantă în reconversia plantaţiilor 

viticole. Editura Traiad Dorz- Simeria. 

5.Popesscu V,Chira L., Dejeu L., 2001-Producerea materialului săditor pentru legume, pomi şi viţă de 

vie, editura M. A. S 

6.Târdea C. şi Dejeu L., 1995 – Viticultură. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 

7.Vişoiu Emilia, 2001 – Tehnologia devirozării soiurilor de viţă de vie roditoare şi de portaltoi prin 

clonare in vitro. Teză de doctorat, U.S.A.M.V. Iaşi. 

7. Vişoiu Emilia şi colab., 2002 – Viticultura cu bazele producerii materialului săditor viticol cu valoare 

biologică ridicată. Editura Phoenix, Braşov, 2002 

 

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. Mihai Mustea 

Facultatea de Horticultură - USAMV Iași 
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România 

telefon: 0232407341. birou USAMV, fax: 0040 232 219175 

E-mail: mmustea.@uaiasi.ro   de evaluare Procent din nota finală 
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