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FLORICULTURĂ 
 

1. Cine a introdus nomenclatura binară în denumirea plantelor? 
 a. Charles Darwin 
 b. Carl von Linne 
 c. Alexandru Borza 
2. Care specii floricole sunt utilizate în medicina naturistă? 
 a. Calendula, Aloe, Papaver, Iris 
 b. Monstera, Abutilon, Petunia 
 c. Lilium, Asparagus, Tulipa 
3. Ce reprezintă primul termen din nomenclatura binară? 
 a. varietatea 
 b. specia 
 c. genul 
4. Care este unitatea de bază în sistematica? 
 a. genul 
 b. specia 
 c. cultivarul 
5. Care specii floricole sunt anuale? 
 a. Campanula, Digitalis, Myosotis 
 b. Dicentra, Cheiranthus, Agapanthus 
 c. Matthiola, Calendula, Thunbergia 
6. Care specii floricole sunt bienale? 
 a. Zinnia, Malope, Lilium 
 b. Lunaria, Althaea, Digitalis 
 c. Calendula, Tropaeolum, Rudbeckia 
7. Speciile perene hemicriptofite supravieţuiesc prin: 
 a. rădăcini tuberizate  
 b. mugurii existenţi în zona coletului sau pe rădăcini 
 c. stoloni 
8. Care din următoarele specii sunt originare din zone tropicale? 
 a. Callistephus, Lilium, Astilbe 
 b. Colocasia, Dracena, Fuchsia 
 c. Godetia, Eschscholzia, Clarkia 
9. Care din următoarele specii floricole sunt perene hemicriptofite:  
 a. Tulipa, Narcissus, Iris 
  b. Chrysanthemum, Dicentra, Physostegia 
 c. Dahlia, Canna, Gladiolus 
10. Care specii floricole decorează prin frunze? 
 a. Althernantera, Aucuba, Iresine 
 b. Callistephus, Muscari, Althaea 
 c. Convallaria, Chinodoxa, Crocus 
11. Care specii floricole decorează prin fructe: 
 a. Antirrhinum, Lathyrus, Matthiola 
 b. Rudbeckia, Paeonia, Polianthes 
 c. Asparagus sprengerii, Lunnaria biennis, Solanum annua 
12. Rădăcinile normale la plantele floricole provin din: 
 a. radicula embrionului 
 b. butaşi de tulpină 
 c. butaşi de frunze 
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13. Funcţia principală a rădăcinilor tuberizate este: 
 a. transmitere a apei şi substanţelor hrănitoare 
 b. depozitare a substanţelor de rezervă 
 c. înmulţire 
14. Care plante floricole sunt lipsite de rădăcini? 
 a. Ceratophyllum, Tillandsia usneoides 
 b. Cyperus, Galathus, Aralia 
 c. Saxifraga, Gnaphalium, Tropaeolum 
15. Prin ce se deosebeşte tulpina subterană  de rădăcină 
 a. prezenta spinilor 
 b. prezenţa unor frunze transformate 
 c. prezenţa mugurilor pe tulpină 
16. Care sunt tulpinile aeriene articulate? 
 a. culmus, calamus, caulis, scapul 
 b. caudexul si stipul 
 c. tulpini metamorfozate 
17. Ce sunt bulbii? 
 a. tulpinii aeriene modificate 
 b. rădăcini metamorfozate 
 c. tulpini subterane metamorfozate 
18. Ce sunt tuberculii? 
 a. tulpini subterane metamorfozate scurte şi groase 
 b. rădăcini tuberizate 
 c. rădăcini înmagazinatoare de apă 
19. Care specii floricole prezintă tuberobulbi? 
 a. Crocus, Freesia, Gladiolus 
 b. Asparagus, Dahlia, Sinningia 
 c. Cymbidium, Iris, Canna 
20. Rizomii se întâlnesc la speciile: 
 a. Tulipa, Narcissus, Amaryllis  
 b. Alstroemeria, Sanseveria, Zantedeschia 
 c. Begonia, Polyanthes, Scilla 
21. Cum se numeşte învelişul floral nediferenţiat în caliciu şi corolă? 
 a. androceu 
 b. perigon 
 c. gineceu 
22. Cum se numeşte petala inferioară la Orhidee? 
 a. labelum 
 b. tepală 
 c. spadix 
23. Inflorescenţele monopodiale prezintă axa principală:  
 a. cu creştere nedefinită şi mai dezvoltată ca axele secundare 
 b. cu creştere continuuă 
 c. cu creştere definită şi poartă de obicei o floare 
24. Inflorescenţele simpodiale sunt reprezentate de următoarele tipuri de inflorescenţe: 
 a. racem, spic, capitul 
 b. monochasiul, dichasiul, pleiochasiul 
 c. spadix, calatidiu, umbelă 
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25. Care seminţe sunt lipsite de endosperm secundar 
 a. Bromeliaceae 
 b. Ericaceae 
 c. Orhidee 
26. Care din următoarele plante prezintă seminţe cu luciu pronunţat: 
 a. Celosia, Lobelia, Myosotis 
 b. Portulaca, Calendula, Zinnia 
 c. Phlox, Tagetes, Begonia 
27. Ce este termoperiodismul: 
 a. perioada din zi când temperatura este cea mai ridicată  
 b. perioada când plantele îşi încep ciclul biologic 
 c. diferenţa de temperatură dintre zi şi noapte sau între sezoane 
28. Procesele fiziologice ale plantelor floricole au loc la nivele de temperatură cuprinse între: 
 a. 5 - 20oC 
 b. 0 – 40oC 
 c. 5 - 35oC 
29. Pentru desfăşurarea ciclului biologic plantele au nevoie de o sumă globală de temperatură 
anuală: 
 a. 1000 - 4000oC 
 b. 500 – 5000oC 
 c. 1000 - 2000 oC 
30. Care plante sunt heliofile? 
 a. Gazania, Phlox, Verbena 
 b. Fittonia, Saintpaulia, Marantha 
 c. Aspidistra, Gloxinia, Begonia 
31. Consumul de apă este mai mare la plantele cultivate în: 
 a. spaţii protejate la sol 
 b.  ghivece şi alte recipiente 
 c. câmp în perioada de vară 
32. Plantele de zi lungă solicită o perioadă de iluminare: 
 a. 8-14 ore 
 b.13-14 ore 
 c. 6-8 ore 
33. Temperatura apei de udare trebuie să fie: 
 a. mai mare cu 10oC decât a mediului ambiant 
 b. mai mică cu 5oC decât a mediului ambiant 
 c. aceeaşi cu a mediului ambiant 
34. Care este conţinutul optim de CO2 pentru plantele floricole: 
 a. 0,03 - 0,1% 
 b. 0,01- 0,3% 
 c. 0,15-0,3% 
35. Aerul atmosferic conţine: 
 a. 68% azot, 24% oxigen, 0,3% CO2 
 b. 73% azot, 26% oxigen, 0,5% CO2 
 c. 78% azot, 21% oxigen, 0,03% CO2 
36. Într-un sol bine structurat compoziţia aerului este: 
 a. aceeaşi ca şi a aerului din atmosferă 
 b. asemănătoare pentru oxigen şi azot şi mai bogată în CO2 
 c. mai bogată în azot, mai săracă în oxigen, aceeaşi în CO2 
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37. Care componente utilizate în pregătirea substraturilor aparţin pământurilor horticole 
 a. turba, pământul de ferigi, rumeguşul 
 b. pământ de ericacee, scoarţa de copaci, perlitul 
 c. mraniţa, compostul, ţelina, pământul de frunze 
38. Care componente aparţin substraturilor minerale naturale? 
 a. rumeguşul, scoarţa de copaci 
 b. nisipul, pietrişul 
 c. compostul, mraniţa 
39. Care componente aparţin substraturilor minerale tratate? 
 a. hygromul, styrommull, biolastonul 
 b. rumeguşul, scoarţa de copaci, pământul de ferigi 
 c. vata minerală, perlitul, vermiculitul 
40. Care specii floricole necesită soluri acide: 
 a. Hyacinthus, Tulipa, Narcissus 
 b. Hydrangea, Azaleea, Erica 
 c. Matthiola, Gerbera, Dianthus 
41. Corectarea pH-ului alcalin înspre acid se face prin: 
 a. adăugarea de perlit 
 b. adăugare de calciu 
 c. adăugare de turbă înaltă 
42. Corectarea pH-ului acid înspre neutru sau alcalin se obţine prin: 
 a. administrare de calciu, dolomită, cretă 
 b. administrare de turbă acidă 
 c. administrare de îngrăşăminte organice 
43. Plantele decorative prin flori necesită mai mult: 
 a. fosfor şi potasiu 
 b. calciu si magneziu 
 c. azot şi fier 
44. Fertilizarea de bază a culturilor floricole în câmp se aplică: 
 a. odată cu semănatul sau plantatul răsadurilor 
 b. înainte de mobilizarea solului 
 c. odată cu lucrările de îngrijire 
45. Fertilizarea de bază la culturile din spaţii protejate la sol  se face: 
 a. odată cu semănarea seminţelor 
 b. odată cu plantarea materialului săditor 
 c. în două etape - înainte şi după dezinfecţia solului 
46. Carenţa cuprului în viaţa plantelor se manifestă prin: 
 a. creşterea intensă a lăstarilor şi frunzelor care capătă culoare verde închis 
 b. deformarea şi moartea frunzelor tinere şi extremităţile lăstarilor 
 c. diminuarea capacităţii de înmulţire a plantelor 
47. Epuizarea rapidă a substratului în elemente nutritive se datorează 
 a. administrării unor îngrăşăminte cu conţinut de azot în exces 
 b. deficitului de Ca şi Mg din substratul de cultură 
 c. consumului mare de către plante şi spălarea accelerată ca urmare a udărilor foarte dese 
48. La baza peţiolului se află două frunzuliţe mici numite: 
 a. caudex 
 b. stipele 
 c. spatulă 
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49. Care familie de plante au florile grupate în inflorescenţe numite calatidiu: 
 a. Compositae 
 b. Umbeliferae 
 c. Cruciferae 
50. Înmulţirea generativă (sexuată) se practică la: 
 a. plantele care se înmulţesc prin butaşi de frunză şi marcotaj aerian 
 b. plantele anuale care se înmulţesc prin marcotaj simplu 
 c. plantele anuale, bienale şi perene (parţial) cultivate în câmp 
51. Recoltarea seminţelor se face când fructele au ajuns la maturitate la: 
 a. Tagetes, Dianthus, Bellis 
 b. Impatiens balsamina 
 c. Viola witrockiana 
52. Depozitele în care se păstrează seminţele trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
 a. temperatura optimă să fie cuprinsă între 12-15oC, umiditatea relativă 60-70% 
 b. temperatura optimă să fie cuprinsă între 8-10oC, umiditatea relativă 40-45% 
 c. temperatura optimă să fie cuprinsă între 10-20oC, umiditatea relativă 30-35% 
53. Însuşirile fizice ale seminţelor sunt: 
 a. forma, mărimea, culoarea, luciul, arhitectura tegumentului 
 b. facultatea germinativă, puritatea fizică, greutatea 
 c. valoarea culturală, autenticitatea, viabilitatea, starea fitosanitară 
54. Indicii fiziologi ai seminţelor sunt: 
 a. autenticitatea, forma, umiditatea, valoarea culturală 
 b. culoarea, luciul, arhitectura tegumentului, puritatea fizică 
 c. viabilitatea, facultatea germinativă, energia germinativă 
55. Seminţele prezintă următorii indici tehnologici: 
 a. viabilitatea, facultatea germinativă, arhitectura tegumentului 
 b. autenticitatea, puritatea fizică, starea sanitară, greutate, umiditate, valoare culturală 
 c. energia germinativă, forma, mărimea, culoarea, luciu 
56. Energia germinativă reprezintă: 
 a. perioada de la crăparea tegumentului şi până când embrionul are 1 cm înălţime 
 b. perioada de la semănat şi până la crăparea tegumentului 
 c. viteza cu care germinează sămânţa şi se exprimă în procente de seminţe pure germinate 
57. Durata capacităţii germinative a seminţelor este de 6 luni la: 
 a. Petunia, Begonia, Bellis 
 b. Gerbera, Clivia, Primula 
 c. Zinnia, Lathyrus, Antirrhinum 
58. Umiditatea seminţelor influenţează germinaţia şi are valori de: 
 a. 12-15% 
 b. 20-30% 
 c. 6-12% 
59. Repausul de natură tegumentară se întâlneşte la seminţele cu: 
 a. tegument dur 
 b. tegument fin 
 c. la toate seminţele 
60. Repausul hormonal al seminţelor se datorează: 
 a. temperaturi prea ridicate din perioada de păstrare 
 b. prezenţei inhibatorilor germinativi 
 c. temperaturii prea scăzute în perioada de păstrare 
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61. Repausul secundar sau indus este determinat de: 
 a. condiţiile extreme nefavorabile (apă, căldură) 
 b. structura genetică  
 c. expunerea seminţelor la soare în timpul păstrării 
62. În vederea stratificării seminţele se amestecă cu: 
 a. perlit şi mraniţă 
 b. nisip 
 c. gunoi de grajd 
63. Seminţele stratificate se păstrează în pivniţe sau răsadniţe reci la: 
 a. temperatura de 1-10oC  şi umiditate de 30-40% 
 b. temperatura de 15-20oC  şi umiditate de 50-60% 
 c. temperatura de 0oC  şi umiditate de 10-20% 
64. Seminţele pentru a germina au nevoie de temperaturi cuprinse între: 
 a. 15-25oC 
 b. 10-15oC 
 c. 30-35oC 
65. Seminţele care au nevoie de lumină pentru germinaţie sunt: 
 a. fotosensible la temperaturi scăzute 
 b. fotosensibile pozitiv 
 c. fotosensibile negativ 
66. Substratul în care se seamănă seminţele trebuie să fie uşor şi permeabil pentru: 
 a. seminţele mijlocii 
 b. seminţele mici şi foarte mici 
 c. seminţele mari 
67. Pentru producerea de răsaduri florile anuale se seamănă în perioada: 
 a. octombrie-noiembrie 
 b. decembrie-aprilie 
 c. iulie-august 
68. Speciile bienale se seamănă în perioada: 
 a. iulie-septembrie 
 b. ianuarie martie 
 c. aprilie-mai 
69. Care este cantitatea de seminţe mici care se seamănă la mp: 
 a. 10-15g/mp 
 b. 3-5 g/mp 
 c. 20-30 g/mp 
70. Care este adâncimea de semănat la seminţele mijlocii: 
 a. 5-8cm 
 b. 1-2 cm 
 c. 4-6 cm 
71.  Care plante floricole se seamănă în epoca I-a: 
 a. specii floricole cu perioada de vegetaţie de 40-70 zile 
 b. specii anuale pentru cultura forţată 
 c. cu perioada de vegetaţie de 100-170 zile 
72. Care dintre următoarele specii floricole prezintă seminţe mici: 
 a. Begonia, Petunia, Lobelia 
 b. Tropaeolum, Lupinus, Ipomoea 
 c. Matthiola, Zinnia, Verbena 
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73. Momentul optim de repicare este: 
 a. când plantele au 10 cm înălţime 
 b. când apar primii lăstari 
 c. la apariţia a 2-3 frunze adevărate 
74. Plantele obţinute prin înmulţirea vegetativă redau: 
 a. parţial caracterele ereditare ale plantei mamă 
 b. identic caracterele plantei mamă 
 c. nu redau caracterele plantei mamă 
75. La înmulţirea vegetativă coeficientul de transmitere a bolilor este: 
 a. nu se transmit 
 b. mic 
 c. mare 
76. La înmulţirea vegetativă apare o degenerare biologică în timp: 
 a. da 
 b. nu 
 c. depinde de specie 
77. Înmulţirea vegetativă are la bază: 
 a. obţinerea de urmaşi heterozigoţi 
 b. coeficient mare de înmulţire 
 c. fenomenul polarităţii 
78. Butaşii de frunze se practică la speciile: 
 a. Viola, Tagetes, Ficus 
 b. Peperomia, Saintpaulia, Streptocarpus 
 c. Delphinium, Azalee, Camelia 
79. Temperatura substratului de înrădăcinare trebuie să fie: 
 a. 20-25 oC  
 b. 10-15 oC 
 c. 30-35 oC 
80. Temperatura din atmosferă la înrădăcinare va fi: 
 a. 4-5oC mai ridicată faţă de substratul de înrădăcinare 
 b. 4-5oC mai joasă faţă de substrat 
 c. la fel cu a substratului 
81. Divizarea tufei la plantele cu creştere lentă se poate face după: 
 a. 5-6 ani 
 b. anual 
 c. 2-3 ani 
82. Speciile care se înmulţesc prin drajoni emit lăstari din: 
 a. muguri axiali ai tulpinii 
 b. muguri adventivi de pe tulpină 
 c. muguri adventivi aflaţi pe rădăcină  
83. Care specii se pot înmulţi prin drajoni: 
 a. Tulipa, Dianthus, Diffenbachia 
 b. Peperomia, Sinningia, Coleus 
 c. Dicentra, Hydrangea, Chrysanthemum 
84. Care specii se pretează la înmulţirea prin marcotaj şerpuit: 
 a. Sanseveria, Ficus 
 b. Thunbergia, Cobaea 
 c. Aloe, Colocasia 
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85. Care specii se pretează la marcotajul aerian: 
 a. Sansevieria, Dipladenia, Crassula 
 b. Ficus, Dracena, Diffenbachia 
 c. Begonia, Sinningia, Pelargonium 
86. Care specii prezintă bulbi: 
 a. Azaleea, Camelia, Gardenia 
 b. Canna, Sansevieria, Alstroemeria 
 c. Hyacinthus, Amaryllis, Lilium 
87. Care specii prezintă tuberobulbi: 
 a. Cyclamen, Begonia, Sinningia 
 b. Alstroemeria, Dahlia, Nerium 
 c. Freesia, Gladiolus, Crocus 
88. care este epoca optimă de altoire la citrice: 
 a. primăvara  
 b. toamna 
 c. ianuarie 
89. Care este cantitatea de îngrăşăminte organice  folosită la fertilizarea de bază în câmp:  
 a. 30-60 t/ha 
 b. 20-25 t/ha 
 c. 80-100 t/ha 
90. Dăunătorii plantelor floricole se combat cu: 
 a. erbicide 
 b. fungicide 
 c. insecticide 
91. Care din următoarele lucrări sunt cu caracter general: 
 a. bobocitul şi dirijarea factorilor de mediu 
 b. copilitul şi susţinerea plantelor 
 c. defrişarea culturii precedente şi pregătirea terenului 
92. Lucrarea de tăiere se aplică la speciile: 
 a. Coleus, Iresine, Santolina  
 b. Dianthus, Freesia, Viola 
 c. Impatiens, Ipomoea, Lathyrus 
93. Ciupitul constă în: 
 a. îndepărtarea vârfului de creştere a tulpinii şi lăstarilor 
 b. îndepărtarea florilor 
 c. îndepărtarea lăstarilor laterali 
94. Copilitul constă în: 
 a. înlăturarea vârfurilor de creştere  lăstarilor  
 b. înlăturarea lăstarilor de la subsioara frunzelor 
 c. înlăturarea ramificaţiilor bolnave 
95. Bobocitul se aplică la următoarele specii: 
 a. Gerbera, Freesia, Alstroemeria 
 b. Zantedeschia, Anthurium, Strelitzia 
 c. Chrysanthemum, Dahlia, Paeonia 
96. Fertilizarea fazială se face: 
 a. odată cu semănatul 
 b. odată cu pregătirea substratului de cultură 
 c. în timpul vegetaţiei 
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97. Transvazarea constă în: 
 a. Reducerea plantelor si mutarea lor 
 b. Schimbarea plantelor din ghiveci mic în mai mare  
 c. Trecerea plantei din ghiveci în substrat de cultură 
98. Transplantarea plantelor constă în: 
 a. schimbarea obligatorie a ghiveciului 
 b. îmbunătăţirea condiţiilor de mediu 
 c. schimbarea substratului de cultură 
99. Gerbera se recoltează când: 
 a. inflorescenţa are 1-3 rânduri de stamine bine dezvoltate 
 b. inflorescenţa este complet deschisă 
 c. inflorescenţa este boboc 
100. Care apa se recomandă pentru udatul plantelor floricole:  
 a. apa de robinet  
 b. apa de ploaie 
 c. apa din staţiile de epurare 
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