
Fitotehnie (ANUL III, SEMESTRUL VI) 
 

Nr. credite transferabile 4 

 

Statutul disciplinei 

Disciplină de domeniu (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Prof. univ. dr. ROBU Teodor 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

În cadrul cursului se urmăreşte însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor privind rotaţia, 

îngrăşămintele şi amendamentele folosite în agricultură, buruienile, bolile şi dăunătorii din 

culturi. De asemenea, se va urmări dobândirea cunoştinţelor necesare pentru înfiinţarea de culturi 

agricole de câmp. 

La lucrările practice se urmăreşte însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor privind 

particularităţile biologice ale plantelor de câmp (anatomie, morfologie),  încadrarea sistematică a 

acestora (familie, gen, specie, convarietăţi), cerinţele faţă de factorii de vegetaţie (temperatură, 

umiditate, hrană, sol, lumină), zonarea lor ecologică. 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs (Capitole/subcapitole) 

2. Leguminoase pentru boabe : Importanță, răspândire, cerințele față de factorii ecologici, tehnologia de 

cultivare 

2.1. Importanță, răspândire, caractere generale comune 

2.2. Mazărea 

2.3. Fasolea 

2.4. Soia 

2.5. Năutul 

2.6. Lintea  

2.7. Bobul 

2.8. Arahidele 

2.9. Fasolița 

2.10. Lupinul 

2.11. Latirul 

3. Plante producătoare de grăsimi : Importanță, răspândire, cerințe față de factorii ecologici, tehnologia de 

cultivare 

3.1. Importanță, răspândire, compoziție chimică generală 

3.2. Floarea soarelui 

3.3. Rapița și muștarul 

3.4. Inul pentru ulei și inul mixt 

3.5. Macul 

3.6. Șofrănelul 

3.7. Alte plante oleaginoase (susan, camelina, lalemanția, perila) 

Lucrări practice 
Caractere generale la leguminoasele pentru boabe 

Particularități morfologice, biologice și sistematice la leguminoasele cu frunza partipenată (mazăre, bob, alune, latir) 

şi imparipenată (năut) 



Particularităiţi morfologice, biologice şi sistematice la leguminoasele pentru boabe cu frunza trifoliată (fasole, soia, 

fasoliţă). 

Particularităţi morfologice, biologice şi sistematice la plantele cu frunza palmată (lupin). 

Semănatul culturilor de primăvară 

Floarea-soarelui : particularităţi morfologice şi sistematice. 

Rapiţa şi muştarul : particularităţi morfologice şi sistematice. 
Inul pentru ulei şi mixt : particularităţi morfologice şi sistematice. 

Alte plante oleaginoase : şofranul, susanul, camelina, lalemanţia, perila. Particularităţi morfologice. 

Verificarea cunoștințelor în laborator si câmpul didactic 

Colocviu final de verificare a cunoştinţelor. 
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Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Evaluare scrisă 60% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 

Prezență curs 20% 

Colocviu 20% 

Persoana de contact 

Prof. dr. Teodor ROBU 

Facultatea de Agricultură - USV Iași 

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

telefon: 0040 232 407523 

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