
Condiţionarea, conservarea şi comercializarea seminţelor şi materialului 

săditor (PSMP Anul II, Semestrul III) 

 
Nr. credite transferabile 7 

 

Statutul disciplinei 

Disciplină de sinteză (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 activităţile de condiţionare, conservare şi comercializare a seminţelor şi 

materialului de plantat în România 

Lucrările practice familiarizează studenţii cu modalitaţile concrete de condiţionare, 

depozitare şi comercializare a seminţelor la principalele specii agricole. 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

Curs 

Condiţionarea materialului semincer la principalele specii agricole 

Aspecte privind condiţiile şi regulile specifice de depozitare a seminţelor/materialului de 

plantare 

Comercializarea seminţelor în România, în spaţiul intracomunitar şi cel extracomunitar 

Lucrări practice 

Determinarea purităţii fizice a seminţelor 

Determinarea însuşirilor fiziologice ale seminţelor: germinaţie, energie germinativă, putere 

de străbatere, viabilitate 

Determinarea umidităţii seminţelor 

Vizitarea unei unităţi specializate în producerea, condiţionarea şi comercializarea 

seminţelor 

Total ore lucrări practice 
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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 - USV Iași 

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

telefon: 0040 232 407536, fax: 0040 232 219175  

E-mail: simion@uaiasi.ro 

 

http://istis.ro/blogs/ro/pages/catalog.aspx
http://incs.ro/incshome.htm
http://incs.ro/incshome.htm
http://incs.ro/incshome.htm
http://incs.ro/incshome.htm
http://incs.ro/incshome.htm
http://www.bayercropscience.ro/
http://www.agro.basf.ro/
http://www.dupont.ro/
http://www.sumi-agro.ro/
http://www.cheminova.com/

