
Analiza calitatii produselor agricole 
(ANUL II, SEMESTRUL I) 

 

Nr. credite transferabile: 2 

 

Statutul disciplinei: Opțional 

 

Titular disciplină: Conf.dr. Aglaia MOGÂRZAN 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații):  

Însușirea cunoștințelor referitoare la calitatea produselor agricole și metodele specifice de 

control; 

Însușirea cunoștințelor teoretice și practice privind: factorii previzibili și imprevizibili care 

influențează  calitatea produselor agricole, nivelul tehnicii și tehnologiei de producție, 

stabilirea calității produselor agricole prin analize de laborator, determinări fizico-chimice 

privind păstrarea produselor agricole în stare proaspătă și conservată. 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs (Capitole/subcapitole) 

Cap 1.Morfologia, anatomia şi compoziţia chimică a boabelor de cereale 

Cap 2 Morfologia, anatomia şi compoziţia chimică a seminţelor de leguminoase pentru 

seminţe. 

Cap 3. Morfologia, anatomia şi compoziţia chimică a seminţelor de floarea soarelui, 

rapiţei şi compozilia chimică a uleiului extas din seminţele celor două specii 

Cap. 4 Mortologia şi anatomia cartofului şi a rădăcinilor de sfeclă pentru zahăr şi 

compoziţia chimică a acestora 

Cap. 5. Analize de calitate la seminţele destinate insamânţării 

 

Lucrări practice 

L-1. Cunoaşterea produselor. Noţiuni de protecţia muncii privitoare la analiza calităţii 

seminţelor. 

L-2. Prelevarea eşantioanelor pentru formarea eşantionului de laborat; tipuri de sonde 

şi metode de injumătaţire a eşantioanelor 

L-3. Determinarea calităţii semintelor: puritatea şi componenta botanică, determinarea 

masei seminţelor: MMB, Ma, Ms, MH. 

L-4. Determinarea umidităţii şi sticlozităţii seminţelor 

L5- Determinarea germinaţiei şi a viabilităţii seminţelor; coldtestul 

L6- Determinarea uniformităţii seminţelor şi a unghiului de curgere 

L-7 - Determinarea infestării cu dăunători; determinarea substantei uscate şi a 

zahărului din sfeclă 
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Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Curs Examen scris 60% 

Lucrări practice Aplicații practice 25% 

Evaluare pe parcurs Teste 15% 
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