
 

DIAGNOZA DĂUNĂTORILOR PLANTELOR AGRICOLE  

(ANUL I, SEMESTRUL II) 

 

Nr. credite transferabile: 6 

 

Statutul disciplinei: Obligatorie 

 

Titular disciplină: Conf. univ. Dr. Nela TALMACIU 

 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații):  
Aceasta disciplina, alături de alte discipline de specialitate, contribuie la pregătirea teoretică şi 

practică a  studenţilor privind biologia şi ecologia insectelor dăunătoare la plantele agricole în 

vederea depistării cât mai devreme a apariţiei acestora (diagnostic precoce), precum şi cu 

stabilirea metodologiilor de prognoză şi avertizare. La lucrările practice se urmăreşte 

familiarizarea studenţilor cu tehnica de lucru în laboratoarele de protecţia plantelor, cat şi cu 

recunoaşterea dăunătorilor şi a pagubelor produse de aceştia, precum si prognoza si controlul 

fitosanitar a culturilor agricole. 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs (Capitole/subcapitole) 

INTRODUCERE 

Importanţa agriculturii în economia naţională; Daunele produse de dăunători la culturile 

agricole 

CONTROLUL  FITOSANITAR 

Estimarea populaţiilor dăunătorilor; Estimarea atacului  produs de dăunători; Estimarea 

pagubelor produse de dăunători 

PROGNOZA DĂUNĂTORILOR CULTURILOR AGRICOLE 

Mediul ecologic al creşterii şi dezvoltării dăunătorilor; Reţeaua de prognoză din România.; 

Staţiile meteorologice şi tehnica înregistrării condiţiilor meteorologice; Elaborarea 

prognozelor în protecţia culturilor agricole. 

AVERTIZAREA APLICĂRII TRATAMENTELOR 

Criterii de avertizare; Metode de avertizare 

DIAGNOZA DĂUNĂTORILOR DIN CULTURILE DE CEREALE 

Diagnoza dăunătorilor din culturile de cereale păioase; Diagnoza dăunătorilor din culturile de 

porumb 

DIAGNOZA DĂUNĂTORILOR DIN PAJIŞTI, PĂŞUNI, FÂNEŢE NATURALE, 

PLANTE DE NUTREŢ 

Diagnoza dăunătorilor din pajişti păşuni şi fâneţe naturale; Diagnoza dăunătorilor plantelor de 

nutreţ 

DIAGNOZA DĂUNĂTORILOR DIN CULTURILE DE PLANTE TEHNICE 

Diagnoza dăunătorilor din culturile de floarea soarelui; Diagnoza dăunătorilor din culturile de 

rapiţă; Diagnoza dăunătorilor din culturile de cartof 

 

 

 



Lucrări practice 

Diagnoza atacului produs de insecte la plantele agricole 

Diagnoza atacului produs de acarieni la plantele agricole 

Diagnoza atacului produs de nematozi la plantele  agricole 

Diagnoza atacului produs de gasteropode şi unele specii de vertebrate la plantele agricole 
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Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen  Evaluare orală 70% 

Aprecierea activităţii în 

timpul anului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 

teste de verificare, colocviu 
30% 

 

Persoana de contact 

Conf. univ. Dr. Nela TALMACIU 

Facultatea de Agricultură, USV Iași 

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

telefon: 0232407442 

E-mail: ntalmaciu@uaiasi.ro 
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