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POMICULTUR
1. Manifestarea polarită ii la speciile pomicole
2. Bazele anatomice şi fiziologice ale înmul irii vegetative la pomi
3. Factorii de care depinde reuşita la altoire la pomii fructiferi
4. Incompatibilitatea la altoire a pomilor. Cauze şi efecte
5. Particularită ile portaltoilor pomilor fructiferi
6. Corela ia dintre factorii ecologici din perioada înfloritului şi productivitatea drupaceelor
7. Factorii limitativi pentru cultivarea speciilor pomicole în România.
8. Particularită ile creşterii şi dezvoltării speciilor pomicole
9. Factorii care controlează repausul biologic la speciile pomicole
10. Efectul fiziologic al substan elor minerale asupra pomilor
11. Diferen ierea mugurilor de rod.
12. Principii şi norme folosite pentru dirijarea creşterii şi fructificării pomilor
13. Particularită ile florilor, înfloritului şi polenizării la speciile pomicole. Agen i polenizatori.
14. Maturarea fructelor climacterice şi a celor neclimaterice (specii, particularită i)
15. Efectul perioadelor ploioase prelungite asupra calită ii recoltelor la speciile pomicole
16. Efectul substan elor hormonale în microînmul irea plantelor pomicole
17. Caracteristicile agrochimice ale solurilor cu voca ie pentru cultura pomilor şi aprecierea
18. Principalele sisteme de plantare şi forme de coroană folosite în pomicultura modernă (distan e de
plantare, forme de coroană, sisteme de sus inere)
19. Specificul normării produc iei de fructe la pomacee
20. Specificul normării produc iei de fructe la drupacee
21. Tăierile în verde aplicate la drupacee
22. Căi şi mijloace de intensivizare a culturii caisului
23. Căi şi mijloace de intensivizare a culturii piersicului
24. Producerea materialului săditor pomicol cu ramuri anticipate (knip)
25. Posibilită ile de eşalonare a maturării fructelor la speciile pomicole
26. Aplicarea tăierilor de produc ie pentru fructificarea anuală a soiurilor de măr
27. Metode folosite pentru combaterea buruienilor pe rândul de pomi
28. Tăierea de produc ie la piersic (sisteme de tăiere)
29. Metode tehnologice folosite pentru prevenirea şi combaterea înghe urilor târzii de primăvară în
pomicultură
30. Combaterea integrată a bolilor şi dăunătorilor în pomicultură

31.
32.
33.
34.
35.
36.

Măsuri tehnologice, factori biologici şi biochimici folosi i în reducerea taliei pomilor
Rărirea fructelor
Indicele foliar la speciile pomicole şi mijloace tehnice pentru amplificarea acestuia
Metode moderne de irigare folosite în pomicultură
Între inerea înierbată a solului în planta iile pomicole
Mijloace tehnice pentru prevenirea alternan ei de rodire la pomi
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FLORICULTUR ĂŞIĂART FLORAL
1. Lumina şi fotoperiodismul plantelor floricole.
2. Temperatura şi termoperiodismul plantelor floricole.
3. Înmul irea plantelor floricole prin metode vegetative.
4. Lucrările de tăiere aplicate în culturile de trandafir, garoafă şi crizantemă.
5. Producerea şi îngrijirea plantelor de Azalea (Rododendron), Poinsettia şi Begonia tuberhybrida.
6. Repausul plantelor floricole geophyte.
7. Aranjamentele florale în stil Ikebana.
8. Aranjamentele florale occidentale.
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LEGUMICULTUR
1. Rela iile plantelor legumicole cu factorii de mediu;
2. Înmul irea plantelor legumicole;
3. Substan e bioactive folosite în cultura legumelor;
4. Construc ii legumicole;
5. Asolamente legumicole, culturi succesive, asociate şi intercalate de legume;
6. Irigarea, fertilizarea şi erbicidarea culturilor legumicole;
7. Particularită ile producerii răsadurilor de legume pentru diverse sisteme de cultură;
8. Cultura în solarii a tomatelor, castrave ilor, ardeiului şi vinetelor;
9. Cultura în câmp a legumelor solano- fructoase;
10. Cultura legumelor rădăcinoase;
11. Cultura verzei albe
12. Cultura cepei;
13. Cultura legumelor verde urilor (spanac, salată).
Bibliografie

Ciofu Ruxandra şi colab. – Tratat de legumicultură, Ed. Ceres, Bucureşti, 2004
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ARBORICULTUR ĂORNAMENTAL Ă
1. Înmul irea prin butaşi la speciile lemnoase ornamentale
2. Formarea materialului săditor în teren
3. Scoaterea, condi ionarea şi depozitarea materialului săditor
4. Producerea materialului săditor în containere
5. Cunoaşterea principalelor specii din genurile:
- conifere: Abies, Pinus, Picea
- foioase – arbori: Acer, Quercus, Fraxinus, Magnolia, Catalpa, Aesculus, Robinia
- foioase – arbuşti: Crataegus, Cornus, Berberis, Lonicera, Symphoricarpos, Spiraea, Rhus, Deutzia,
Mahonia
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VITICULTUR
1. Sistematica genului Vitis
2. Transportul şi acumularea substan elor produse în fotosinteză la vi a-de-vie şi influen a
tehnologiilor de cultură asupra acestor procese.
3. Diferen ierea mugurilor, formarea florilor şi implica iile acestui proces în practica viticolă.
4. Fenofaza înfloritului la vi a-de-vie; importan a acestor cunoştin e pentru practica viticolă.
5. Principalele procese care au loc pe parcursul maturării boabelor, cu implicare în procesul de
valorificare şi prelucrare.
6. Categorii privind maturarea boabelor la vi a-de-vie şi semnifica ia acestora pentru practica
vitivinicolă.
7. Rela iile vi ei de vie cu factorii de mediu.
8. Factorii climatici şi pedologici restrictivi pentru cultura vi ei-de-vie.
9. Efectul perioadelor ploioase prelungite asupra vi ei-de-vie şi a calită ii recoltelor.
10. Influen a factorilor orografici asupra vi ei-de-vie.
11. Bazele anatomice şi fiziologice ale înmul irii vegetative la vi a-de-vie.
12. Factorii de care depinde reuşita la altoire a vi ei-de-vie.
13. Aspecte morfologice, anatomice şi fiziologice ale concreşterii la altoirea în uscat a vi ei-de-vie.
14. Efectul fiziologic al substan elor minerale asupra vi ei-de-vie.
15. Rezisten a la ger a vi ei-de-vie; importan a practică a acestor cunoştin e.
16. Tehnologia producerii coardelor portaltoi.
17. Tehnologia producerii vi elor altoite.
18. Înfiin area planta iilor de vii roditoare.
19. Evaluarea resurselor ecologice ale unui teritoriu în vederea înfiin ării planta iilor viticole.
20. Alegerea portaltoilor şi a soiurilor de vi ă roditoare la înfiin area planta iilor.
21. Stabilirea distan elor de plantare în şcolile de vi e, în planta iile de portaltoi şi în cele de vii
roditoare.
22. Lucrări agrofitotehnice aplicate în planta iile tinere de vi ă roditoare.
23. Tăierea şi conducerea vi ei-de-vie.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Sistemele de tăiere, formele de conducere şi tipurile de tăiere practicate în viticultură.
Posibilită i de aplicare a tăierii mecanizate în viticultură.
Lucrări şi opera ii în verde; efectul acestora asupra vi ei-de-vie.
Lucrările solului şi folosirea erbicidelor în viticultură.
Sisteme de între inere a solului în viticultură.
Irigarea planta iilor viticole.
Fertilizarea planta iilor viticole.
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OENOLOGIE
I. Însuşirile mecanice şi de compozi ie ale strugurilor materie primă
1.1. Păr ile componente ale strugurilor materie primă
1.2. Compozi ia chimică a strugurilor materie primă
II. Antiseptici şi antioxidan i folosi i în vinifica ie
2.1. Dioxidul de sulf (SO2)
2.2. Alte produse şi procedee cu efect antiseptic şi antioxidant
III. Principalele tehnologii de ob inere a vinurilor ״stricto-sensu״
3.1. Tehnologia de producere a vinurilor roşii (macerarea-fermentarea; metode tradi ionale; macera ie
carbonică; termomacera ie; secven e tehnologice pentru vinuri de masă; secven e tehnologice pentru vinuri
de calitate superioară)
3.2. Tehnologia de ob inere a vinurilor albe (caracteristici generale şi opera ii tehnologice specifice;
producerea vinurilor albe seci de masă; producerea vinurilor albe seci de calitate superioară, producerea
vinurilor albe cu zahăr rezidual).
3.3. Tehnologia de ob inere a vinurilor roze
3.4. Tehnologia de ob inere a vinurilor aromate
IV. Defectele şi bolile vinului – recunoaştere şi metode de stabilizare
4.1. Casarea tartrică
4.2 Casarea ferică
4.3 Casarea proteică
4.4. O etirea
4.5. Floarea vinului
4.6. Boli datorate bacteriilor lactice
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