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Obiectivele disciplinei (curs și aplicații):  

Însușirea cunoștințelor referitoare la calitatea produselor horticole și metodele specifice de 

control; 

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

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

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

privind păstrarea produselor horticole în stare proaspătă și conservată. 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 
Curs (Capitole/subcapitole) 

CARACTERIZAREA TEHNOLOGICĂ A LEGUMELOR ȘI FRUCTELOR 

FACTORII CARE DETERMINĂ CALITATEA LEGUMELOR ȘI FRUCTELOR 

DEPRECIEREA ȘI ALTERAREA POST – RECOLTARE A LEGUMELOR ȘI 

FRUCTELOR 

ANALIZA CALITĂȚII LEGUMELOR ȘI FRUCTELOR 

CALITATEA PRODUSELOR DERIVATE DIN LEGUME ȘI FRUCTE 

FACTORII DE RISC ÎN PRODUCȚIA DE LEGUME ȘI FRUCTE 

HACCP – ANALIZA RISCURILOR ȘI PUNCTELOR CRITICE DE CONTROL PE 

FLUXUL DE PROCESARE A LEGUMELOR ȘI FRUCTELOR 

 

Lucrări practice 

Recoltarea probelor la produse horticole pentru determinări fizico – chimice 

Caracterizarea tehnologică a fructelor și legumelor 

Analize de laborator – limita maximă a pierderilor procentuale de umiditate totală 

tolerată la unele produse horticole (nectarine, piersici, mere, mure, ceapă, morcovi) 

Influența luminii, a precipitațiilor, a umidității solului, a soiului, a irigării, a 

tratamentelor fitosanitare și a recoltării asupra calității produselor horticole 

Controlul calității pe fluxul tehnologic de obținere a conservelor de legume și fructe pe 

sortimente 

Stabilirea momentului optim de recoltare a legumelor în funcție de destinație, întocmirea 

graficelor de cules, organizarea formațiilor de lucru, igiena ambalajelor și a mijloacelor 

de transport 

Determinări de laborator – conținutul în substanță uscată, temperatura medie de 

congelare la principalele specii de legume și fructe, curbele de congelare 
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Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Curs Examen scris 80% 

Lucrări practice Aplicații practice 10% 

Evaluare pe parcurs Teste 10% 
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