
Specii invazive, vătămătoare şi toxice din pajişti 

 (ANUL I, SEMESTRUL II) 

 

 

Nr. credite transferabile: 5 

 

Statutul disciplinei: disciplină de sinteză 

 

Titular disciplină: Prof. univ. Dr. Costel SAMUIL 

 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații):  

Disciplina “Specii invazive, vătămătoare şi toxice din pajişti îşi propune: Capacitatea de 

a identifica plantele invazive, vătămătoare şi toxice din pajişti; Capacitatea de a pune in 

aplicatie si de a elabora tehnologii de combatare a speciilor invazive, vătămătoare şi 

toxice din pajişti. 

 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs (Capitole/subcapitole) 

Caracterizarea principalelor substanțe toxice de origine vegetală 

Metode de cercetare e vegetației și fânului 

Prezentarea sistematică a principalelor plante invazive 

Prezentarea sistematică a principalelor plante vătămătoare și toxice 

Caracterizarea pricipalelor substanțe toxice de origine vegetală 

Metode de cercetare e vegetației și fânului 

 

Lucrări practice 

Metode de cercetare a vegetației pajiștilor 

Studiul caracteristicilor de identificare la  principalele plante invazive 

Studiul caracteristicilor de identificare la  principalele plante vătămătoare 

Studiul caracteristicilor de identificare la  principalele plante toxice 

Tehnici de identificare a plantelor vătămătoare și toxice din iarbă 

Tehnici de identificare a plantelor vătămătoare și toxice din fân 

Test de identificare a speciilor 

Metode de cercetare  a vegetației pajiștilor 

Studiul caracteristicilor de identificare la  principalele plante invazive 
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Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Curs Examen oral 60% 

Lucrări practice Referate 40% 

 

 

 

Persoana de contact 

 

Prof. uni. Dr. Costel SAMUIL 

Facultatea de Agricultură, USV Iași 

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

telefon: 0232407490 

E-mail: csamuil@uaiasi.ro 
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