
Fiziologia plantelor (ANUL II, SEMESTRUL III)

Nr. credite transferabile 3

Statutul disciplinei
Disciplină fundamentală (obligatorie)

Titular disciplină

Prof. univ. dr. Carmenica Doina Jităreanu

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații)

În cadrul cursului se urmăreşte însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor privind cele mai
moderne cunoştinţe cu caracter fundamental şi aplicativ din domeniile de interferenţă ale
biologiei cu ştiinţele horticole, având rolul de a aprofunda procesele vitale care au loc la nivelul
plantelor de cultură aflate în condiţii optime sau nefavorabile de viaţă. Se insistă asupra
posibilităţilor pe care le are specialistul de a schimba sau dirija în funcţie de interesele producţiei,
procesele de creştere şi dezvoltare, de fotosinteză şi nutriţie care conduc la formarea recoltelor.

La lucrările practice se urmăreşte însuşirea de către studenţi a unor abilităţi practice pentru
demonstraţia experimentală a principalelor manifestări vitale ale organismului vegetal şi
formarea unor competenţe în domeniul fiziologiei vegetale.

Conținutul disciplinei (programa analitică)

Curs (Capitole/subcapitole)

Introducere în fiziologia plantelor: definiţie şi obiective; metode de cercetare; legăturile cu

alte ştiinţe; fiziologia plantelor în Romania.
Fiziologia celulei vegetale: funcţiile fiziologice ale componentelor celulare; proprietăţile fizice
ale materiei celulare; proprietăţile fiziologice ale materiei vii; schimbul de apă dintre celula

vegetală şi mediul extern.

Regimul de apă al plantelor: rolul apei în viaţa plantelor; stările şi formele apei din plantă;

absorbţia apei de către plante; transportul apei în corpul plantei; eliminarea apei de către plante.

Nutriţia minerală a plantelor: metode de cercetare a nutriţiei minerale; absorbţia substanţelor
minerale de către plante; factorii care influenţează absorbţia elementele minerale în plante; rolul
fiziologic al elementelor minerale.
Fotosinteza: definiţie şi importanţa în natură; sursele de carbon şi de lumină; metoda de studiere
a fotosintezei; organele şi organitele fotosintezei; mecanismul fotosintezei; factorii care
influenţează fotosinteza; fotosinteza şi producţia.

Lucrări practice

Fenomene fizice şi fiziologice la nivel celular: Adsorbţia şi eluţiunea; Imbibiţia; Difuziunea;
Osmoza; Turgescenţa şi plasmoliza; Potenţialul osmotic celular; Forţa de sucţiune celară,

Permeabilitatea membranelor.

Regimul de apă al plantelo: Absobţia apei în plantă; Circulaţia apei în plantă; Eliminarea apei
din plantă.



Nutriţia minerală a plantelor: Metode de studiere a nutriţiei minerale a plantelor;
Particularităţi ale procesului de absorbţie radiculară a elementelor minerale.
Fotosinteza: Pigmenţii fotosintetici; Metode de studiere a fotosintezei; Produşii fotosintezei.
Colocviu final de verificare a cunoştinţelor

Bibliografie
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Dordrecht, Boston, Londra.
2. Gardner F., Pearce B., Mitchell R. (1985) – Physiology of Crop Plants. Edit. Iowa State

University Press, Amer, U.S.A.
3. Jităreanu Carmenica Doina (2002) - Fiziologie vegetală. Edit. "Ion Ionescu de la Brad",

Iaşi.
4. Jităreanu Carmenica Doina (2007) – Fiziologia plantelor. Edit. "Ion Ionescu de la Brad",

Iaşi.
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Ionescu de la Brad", Iaşi.
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Evaluare finală

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare
Procent din nota

finală

Examen Examen scris 70%

Aprecierea activităţii în
timpul semestrului

Teste de verificare, colocviu de practică 30%

Persoana de contact

Prof. univ. dr. Carmenica Doina Jităreanu

Facultatea de Agricultură - USAMV Iași

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România
telefon: 0040 232 407350, fax: 0040 232 219175
E-mail: doinaj@uaiasi.ro Modalități de evaluare Procent din nota finala ̆



Fiziologia plantelor (ANUL II, SEMESTRUL IV)

Nr. credite transferabile 2

Statutul disciplinei

Disciplină fundamentală (obligatorie)

Titular disciplină

Prof. univ. dr. Carmenica Doina Jităreanu

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații)

În cadrul cursului se urmăreşte însuşirea de către studenţi a noţiunilor privind cunoaşterea

manifestărilor vitale care caracterizează universul vegetal, din punct de vedere morfologic,
biochimic şi fiziologic, înţelegerea particularităţilor celor mai importante procese fiziologice ale
plantelor: creşterea, dezvoltarea, respiraţia, mişcarea şi adaptabilitatea şi perceperea modalităţii în

care mediul extern poate influenţa derularea manifestărilor vitale ale plantelor.

La lucrările practice se urmăreşte însuşirea de către studenţi a unor abilităţi practice pentru
demonstraţia experimentală a principalelor manifestări vitale ale organismului vegetal, crearea
disponibilităţii de lucru în echipă şi însuşirea unei educaţii informaţionale în domeniul fiziologiei
vegetale.
Conținutul disciplinei (programa analitică)

Curs (Capitole/subcapitole)

Transformarea, circulaţia şi depunerea substanţelor organice în plantă: sinteza şi
transformarea substanţelor organice în plante; circulaţia substanţelor organice în

plante;depunerea substanţelor organice în plante.

Respiraţia plantelor: definiţie şi importanţă; metode de determinare a respiraţiei aerobe;
coeficientul respirator; mecanismul fiziologic al respiraţiei; tipurile de fermentaţie şi

mecanismul respiraţiei anaerobe

Creşterea plantelor: etapele de creştere celulară; mecanismul creşterii; metode de măsurare a
creşterii; substanţele regulatoare de creştere; corelaţiile, dominaţia apicală, regenerarea şi

polaritatea; mişcările de creştere ale plantelor ( tropisme şi nastii).

Dezvoltarea plantelor: caracteristicile ciclului de dezvoltare; etapele determinismului înfloririi;
influenţa factorilor externi asupra înfloririi; influenţa factorilor interni asupra înfloririi; înflorirea
propriu-zisă; fiziologia fructificării; stimularea înfloririi, fructificării şi formării producţiei de
fructe la plantele ornamentale, pomii fructiferi şi viţa de vie prin tratamente hormonale

Fiziologia rezistenţei la factori nefavorabili: rezistenţa la ger şi iernare; rezistenţa la secetă şi
arşiţă; rezistenţa la salinitatea solului; rezistenţa la boli infecţioase; rezistenţa la poluarea

mediului de viaţă

Lucrări practice

Transformarea şi circulaţia substanţelor organice în plantă: identificarea şi transformarea
glucidelor, identificarea şi transformarea lipidelor ; identificarea şi transformarea proteinelor.



Respiraţia aerobă şi fermentaţia: metode calitative de studiere a respiraţiei aerobe; metode
cantitative de studiere a respiraţiei aerobe; enzimele respiraţiei; fermentaţia.

Mişcările de creştere ale plantelor: tropisme şi nastii.

Colocviu final de verificare a cunoştinţelor

Bibliografie
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Iaşi.
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Evaluare finală

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare
Procent din nota

finală

Examen Examen scris 70%

Aprecierea activităţii în
timpul semestrului

Teste de verificare, colocviu de practică 30%

Persoana de contact
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Facultatea de Agricultură - USAMV Iași
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E-mail: doinaj@uaiasi.ro Modalități de evaluare Procent din nota finala ̆


