EXAMEN LICENŢĂ- 100 întrebări
VITICULTURĂ
1. Din câte puncte de vedere se analizează viticultura?
a. ca obiect de învăţământ, ca ramură a economiei naţionale
b. ca ştiinţă, ca obiect de învăţânt, ca ramură a economiei naţionale
c. ca ştiinţă teoretică, ca ştiinţă practică, ca ştiinţă biologică, ca obiect de
învăţământ, ca ramură a economiei naţionale
2. Care sunt punctele de vedere prin care se apreciază importanţa viticulturii?
a. social şi economic
b. sursă de îmbunatăţire a hranei, mijloc de câşigare a existenţei
c. asigură materia primă pentru dezvoltarea ltor ramuri, stimulează
dezvoltarea altor ramuri,contribuie la formarea produsului social,
favorizează relaţii de schimb, contribuie la modelarea mediului
3. Care sunt formele de organizare a plantaţiilor viticole în România?
a. zone, centre, plaiuri
b. centre, podgorii, plaiuri
c. zone, podgorii, centre, plaiuri
4. În câte grupe se împart soiurile de viţe de vie cultivate
a. viţe roditoare, viţe portaltoi-neroditoare
b. viţe roditoare, hibrizi direct producători, soiuri cu rezistenţă biologică
c. viţe roditoare, hibrizi direct producători, viţe portaltoi-neroditoare, soiuri cu
rezistenţă biologică
5. Daţi exemple de soiuri pentru struguri de masă cu maturare timpurie:
a. Perla de Csaba, Muscat de Hamburg, Italia
b. Perla de Csaba, Timpuriu de Cluj, Cardinal, Napoca
c. Chasselas dore, Muscat de Hamburg, Afuz Ali
6. Soiuri pentru stafide sunt:
a. Kis Mis alb, Kis Mis negru, Perlette, Sultanină, Corinth, Maria Pirovano,
Călină, Otilia
b. Codană, Crâmpoşie, Frâncuşă, Iordană
c. Mustoasă de Măderat, Zghihară de Huşi
7. Soiurile pentru vin alb se clasifică în:
a. curente cu bob alb sau bob colorat roz, roşu, gri, cenuşiu şi superioare
b. curente şi superioare
c. aromate şi nearomate
8. Soiuri pentru vin alb curente de masă sunt:
a. Aligote, Ardeleancă, Arcaş, Berbecel, Mioriţa, Ozana, Plăvaie, Codană,
Crâmpoşie selecţionată, Creaţă, Fetească regală, Frâncuşă, Galbenă de Odobeşti,
Iordană, Majarcă, Muscadelle, Mustoasă de Măderat, Zghihară de Huşi, Şarba
b. Ozana, Plăvaie, Codană, Mustoasă de Măderat, Zghihară de Huşi
c. Aligote, Ozana, Roşioară , Fetească regală, Fetescă alba, Furmint, Traminer roz
9. În câte proles-uri sunt împărţite soiurile de viţe roditoare.
a. Occidentalis, Orientalis, Pontica
b. Antasiatica, Occidentalis, Pontica, Caspica
c. Antasiatica, Caspica, Occidentalis, Georgica, Balcanica
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10. Soiurile pentru vinuri roşii se clasifică în:
a. curente de masă, superioare
b. curente de masă, aromate, nearomate
c. curente de masă, superioare, aromate
11. Soiurile pentru vinuri roşii superioare sunt:
a. Băbească neagră, Fetească neagră, Merlot
b. Cabernt Sauvignon, Negru aromat, Fetească neagră, Gamay freaux, Merlot,
Pinot noir, Malbec
c. Cadarcă, Burgund mare, Fetească neagră, Merlot
12. Hibrizii de portaltoi americo-americani sunt:
a. Kober 5BB, Teleki 8B, Crăciunel 2, 25, 26, 71, 125 AA, SO 4-4, Slecţia Buftea
b. Kober 5BB, Teleki 8B, Crăciunel 2, 26, 71, SO 4-4
c. Chasselas x Berlandieri 41 B, Fercal
13. Prin ce influenţează temperatura creşterea şi fructificarea la viţa de vie?
a. nivele de temperatură, praguri de temperatură, sumă de temperatură
b. nivele care pot deteremina: praguri inferioare, praguri superioare, nivel optim,
momente critice sub 0°C, momente critice peste 0°C, suma gradelor (bilanţ
termic)
c. nivele, momente critice, bilanţ termic
14. Înfloritul are loc la temperaturi de cel puţin:
a. 12°C
b.13°C
c. 15°C
15. Pentru maturarea bobului sunt necesare temperaturi de cel puţin:
a. 14°C
b. 15-17°C
c. 20°C
16. Ce valoare are zero biologic
a. 8°C
b. 10°C
c. 12°C
17. Nivelul optim de temperatură, pentru desfăşurarea cu maximă intensitate şi
randament a proceselor fiziologice de bază este de :
a. +20°C
b. +25°C...+35°C
c. +24°C
18. În repausul relativ (adânc) al viţei de vie, mugurii dorminzi de iarnă rezistă la:
a. -15°C
b.-18°C
c.-20°C
19. Rădăcina la Vitis vinifera rezistă în timpul repausului relativ până la:
a. - 5°C
b. - 5°C...-7°C
c. – 8°C
20. Bilanţul termic înseamnă şi suma gradelor de temperatură?
a. da
b. nu
c. poate
21. Clujul se află la limita:
a. nordică de cultură a viţei de vie
b. mijlocie
c. sudică
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22. Bilanţul termic activ însumează:
a. temperaturile care ating sau care depăşesc zero biologic
b. temperaturile care ating zero biologic
c. temperaturile care depăşesc zero biologic
23. Valorile minime pentru bilanţul termic util în România sunt de:
a. 1000°C-1700°C
b. 850-1500°C
c. 850- 1500°C
24. Din punct de vedere al cerinţelor pentru lumină, viţa de vie este o plantă:
a. termofilă
b. higrofilă
c. heliofilă
25. Durata de strălucire a soarelui sau suma orelor de insolaţie, în condiţiile din Romînia,
pentru viţa de vie se încadrează între:
a. 1200-1500 ore
b. 1000-1300 ore
c. 1200-1800 ore
26. Procesele fiziologice la viţa de vie se desfăşoară în condiţii optime la o intensitate
luminoasă de:
a. 25000-30000 lucşi
b. 30000-50000 lucşi
c. 30000-40000 lucşi
27. Suma de precipitaţii necesară pentru viţa de vie este de cel puţin:
a. 450-500 mm anual
b. 500-600 mm anual
c. 600-700 mm anual
28. Cum trebuie să fie repartizate precipitaţiile:
a. 2/3 în perioada de vegetaţie şi 1/3 în perioada de repaus
b. 1/3 în perioada de vegetaţie şi 2/3 în perioada de repaus
c. numai în perioada de vegetaţie
29. Ploi active înseamnă:
a. 10 mm
b. mai mult de 10 mm
c. mai puţin de 10 mm
30. Umiditatea optimă din sol pentru viţa de vie este:
a. 60-70% din I.U.A.
b. 65-75% din Cc
c. 80-90% din I.U.A.
31. Indicele bioclimatic viticol exprimă interacţiunea între condiţiile ecoclimatice:
a. binară
b. ternară
c. binară şi ternară
32. Valorile indicelui bioclimatic viticol pentru climatul temperat continental sunt:
a. 5-15 sau 10+/- 5
b. 10-15
c. 8-10
33. Cea mai bună expoziţie pentru cultura viţei de vie este:
a. sudică
b. sud-estică
c. nordică
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34. Cea mai bună textură pentru cultura viţei de vie este:
a. uşoară
b. mijlocie
c. grea
35. Pânza freatică trebuie să fie la adâncime mai mare de :
a. 1 m
b. 1,5 m
c. 2 m
36. Conţinutul în săruri nocive- limita de rezistenţă pentru portaltoii cei mai utilizaţi în
România, este:
a. 0,2- 0,5 g/l NaCl
b. 0,3-0,7 g/l NaCl
c. 0,2-1,0 g/l NaCl
37. Conţinutul optim de humus din sol pentru cultura viţei de vie este de :
a. 4-6 %pentru soiurile de masă, 2-3% pentru soiurile de vin curente de masă, 12% pentru vinurile de calitate superioară
b. 2-3% pentru soiurile de masă, 1-2% pentru soiurile de vin
c. 3-5% pentru soiurile de masă, 2-3% pentru soiurile de vin
38. PH-ul solului pentru obţinerea unor producţii mari şi de calitate superioară, cel mai
bun este:
a. 5,5-8,8
b. 6,5-7,5
c. 6-8
39. Perioadele de vârstă prin care trece viţa de vie sunt în număr de:
a. două: tinereţe şi maturitate
b. trei: tinereţe, maturitate, bătrâneţe (declin)
c. patru: juvenilă, începutul rodirii, fructificarea deplină, bătrâneţea
40. Ciclul biologic anual este format din câte perioade?
a. două: repausul relativ şi perioada de vegetaţie (viaţă activă)
b. trei: perioada de repaus, perioada de vegetaţie, diferenţierea mugurilor de rod
c. patru: perioada repausului relativ, perioada de viaţă activă, perioada de
creştere, perioada de maturare a rodului
41. Fazele perioadei de repaus relativ sunt:
a. repausul adânc şi facultativ
b. repausul adânc şi plânsul
c. repausul facultativ şi înmuguritul
42. Fenofazele din perioada de vegetaţie sunt de:
a. trecere, creştere, fructificare
b. plâns, înmugurit, maturare
c. trecere, creştere, maturare
43. Metodele de determinare a conţinutului de amidon sunt:
a. morfologice, histilogice, chimice
b. frângere, arcuire, colorare
c. torsionare, rupere, arcuire
44. Fenofazele de fructificare sunt:
a. înfloritul, căderea florilor, creşterea boabelor, maturarea boabelor
b. înfloritul, creşterea boabelor, maturarea boabelor, diferenţierea mugurilor de rod

c. înfloritul, polenizarea, creşterea boabelor
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45. La maturarea boabelor au loc procese:
a. anatomice, biochimice, acumularea de arome, antociani
b. anatomice şi biochimice
c. biochimice (acumularea zahărului, aciditatea, etc.)
46. Fazele de maturare (coacere) sunt:
a. pârga, maturarea deplină, supramaturarea
b. pârga, maturarea fiziologică, maturarea deplină, supramaturarea
c. maturarea fiziologică, maturarea deplină, supramaturarea
47. Ce se extrage din boștină prin operația de macerație?
a. substanțe tanante, substanțe aromate, substanțe azotate
b. glucide, substanțe aromate, substanțe azotate
c. acid tartric, substanțe tanante, substanțe minerale
48. Care sunt căile de înmulţire la viţa de vie ?
a. generativă, prin sămânţă, prin altoire;
b. generativă, prin butaşi, prin marcote;
c. generativă (organe specializate- sexuată), vegetativă (organe
nespecializate- asexuată).
49. Înmulţirea vegetativă la viţa de vie poate fi:
a. prin butaşi, marcote, „in vitro”;
b. prin marcote, culturi de ţesuturi, altoire;
c. prin butaşi, prin marcote, prin prăbușire, prin culturi de ţesuturi, prin
altoire.
50. Care este cel mai utilizat antiseptic și antioxidant din industria vinicolă?
a. acidul ascorbic
b. acidul sorbic
c. dioxidul de sulf
51. Care este metoda modernă de înmulţire, care astăzi a devenit o certitudine?
a. prin culturi "in vitro" de ţesuturi;
b. prin butăşire;
c. prin altoire.
52. Principiile fiziologice pe care se sprijină altoirea sunt:
a. independenţa temporară şi aparentă, emiterea ţesuturilor tinere
interorganice (calusuri), capacitatea ţesuturilor tinere de a se
suda, calusul diferenţiază în ţesuturi specializate;
b. emiterea de calus şi concreşterea;
c. independenţa temporară şi diferenţierea.
53. Care este prima fracțiune de must care se obține în procesul tehnologic de vinificare?
a. must de presă I
b. must ravac
c. must de presă II
54. Partenerii trebuie să aibă la altoire diametre:
a. egale;
b. altoiul mai gros decât portaltoiul;
c. portaltoiul poate fi mai gros dar nu cu mai mult de 1 mm.
55. Secţiunea la altoire se execută faţă de ochi:
a. de aceeaşi parte şi sub el la 2-3 mm;
b. de partea opusă mugurelui;
c. nu prezintă importanţă.
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56. Sectoarele pepinierei viticole sunt:
a. plantaţii mamă furnizoare de coarde portaltoi, plantaţii mamă furnizoare
de coarde altoi, şcoala de viţe, anexe;
b. plantaţii de portaltoi şi şcoala de viţe;
c. plantaţii furnizoare de coarde altoi, portaltoi şi şcoala de viţe.
57. Cel mai bun asolament pentru şcoala de viţă este de:
a. 3-4 ani;
b. 5-6 ani;
c. 3-5 ani.
58. Care este durata minimă a perioadei de vegetaţie pentru şcoala de viţă?
a. 180 zile;
b. 190 zile;
c. 205 zile.
59. Pentru şcoala de viţă terenul trebuie să fie:
a. plan sau cu o pantă de cel mult 4%;
b. plan;
c. cu o pantă de până la 8%.
60. Conţinutul în săruri nocive pentru pepinira viticolă să nu fie mai mare de:
a. 0,2‰;
b. 0,3‰;
c. 0,1‰.
61. Portaltoiul Fercal rezistă până la:
a. 50% Calcar activ în sol;
b. 60% Calcar activ în sol;
c. 70% Calcar activ în sol.
62. Cel mai bun plantat pentru înfiinţarea unei plantaţii este de:
a. toamnă;
b. primăvară;
c. vară.
63. Cârnitul la portaltoi este necesar pentru?
a. a grăbi maturarea lemnului
b. a stimula creşterea
c. a stimula vigoarea în anul următor.
64. Care sunt acizii din vin formați în timpul fermentației alcoolice?
a. acidul tartric, acidul malic
b. acidul tartric, acidul lactic
c. acidul succinic, acidul lactic
65. Copilitul la portaltoi se execută:
a. în stadiul erbaceeu sub prima frunză, în stadiul lignificat deasupra primei
frunze
b. la 3-4 frunze
c. la 1-2 frunze.
66. Coardele altoi se pot recolta din:
a. plantaţii obişnuite roditoare cu o puritate biologică de 90%, plantaţii
specializate şi plantaţii de tip marcotieră (butaşieră)
b. plantaţii roditoare
c. numai din plantaţii specializate.
67. Metoda de altoire cea mai folosită pentru producerea materialului săditor viticol este:
a. copulaţia simplă
b. copulaţia perfecţionată
c. despicătură.
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68. La înrădăcinarea viţelor altoite în câmp se folosesc metodele:
a. în teren bilonat, cu acoperire totală şi parţială a viţelor şi în teren nebilonat
(şanţuri)
b. în cuiburi
c. în gropi.
69. De câte calităţi pot fi viţele altoite înrădăcinate în şcoala de viţă?
a. de 3 calităţi
b. de o singură calitate
c. de două calităţi: viţe de calitatea I ( apte sau corespunzătoare, cu minim 2
rădăcini principale lungi de 15 cm, diametrul de 2 mm, 1 cordiţă cu lemn
bine maturat de 15 cm, diametrul la al doilea merital de 4 mm şi zona
puncului de altoire cu o sudură perfectă) şi viţe necorespunzătoare.
70. Cel mai bun mod de păstrare a materialului săditor viticol este:
a. în şanţuri
b. în silozuri la suprafaţa solului prin stratificare în nisip
c. în depozite frigorifice- spaţii cu mediu controlat (2-4 °C şi 75-80%
umiditate)
71. Câte faze are fermentația alcoolică?
a. 3
b. 5
c. 2
72. În vederea amplasării plantaţiilor viticole pe terenuri în pantă se recomandă pentru
prevenirea eroziunii solului:
a. o modelare şi o nivelare de ansamblu
b. de la o pantă de 10% până la 25% să se teraseze
c. canale de coastă şi benzi înierbate.
73. În funcție de ce diferă liniile tehnologice pentru prelucrarea strugurilor?
a. direcția de producție
b. cantitatea de producție
c. conținutul în zahăr
74. Cele mai folosite distanţe de plantare în viticultură sunt:
a. 2-2,2m între rânduri, 1-1,2m între butuci pe rând
b. 1-1,5m între rânduri, 1-1,5m între butuci pe rând
c. 2m între rânduri, 1,5m între butuci pe rând.
75. Lucrările de pregătire a terenului în vederea plantării sunt:
a. nivelarea, desfundarea, pichetarea
b. defrişare, nivelare, odihnă biologică de 3-5 ani dacă terenul a mai fost ocupat
cu viţă de vie, fertilizarea, desfundarea la 60-70 cm, pichetarea
c. defrişarea, nivelarea, desfundarea, pichetarea.
76. Care sunt principalele monozaharide fermentescibile din must?
a. arabinoza
b. zaharoza
c. fructoza, glucoza
77. Fasonarea mijlocie constă în:
a. scurtarea rădăcinii la 0,5-1cm şi scurtarea cordiţei la 1-2 ochi
b. scurtarea rădăcinii la 8-10 cm şi scurtarea cordiţei la 4-6 ochi
c. scurtarea rădăcinii la 10-15cm şi scurtarea cordiţei la 15 cm.
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78. Tehnologia modernă de producere a materialului săditor şi de înfiinţare a plantaţiilor
viticole, presupune câte parafinări?
a. o parafinare după altoire
b. o parafinare după altoire înainte de forţare şi una înainte de plantare în
şcoala de viţă după forţare
c. tripla parafinare: după altoire înainte de forţare, după forţare înainte de
plantare în şcoala de viţe, înainte de plantare la locul definitiv la plantarea
fără muşuroi.
79. Ce material săditor se foloseşte la plantatul de vară?
a. viţe altoite înrădăcinate
b. viţe nealtoite
c. viţe fortificate în pungi de folie de polietilenă.
80. Ce metodă de plantare este mai des folosită în condiţiile actuale?
a. manuală
b. semimecanizată
c. mecanizată, după GPS din lipsă de forţă de muncă.
81. Care este principalul acid din must?
a. acidul citric
b. acidul tartric
c. acidul malic
82. Este necesară completarea golurilor în plantaţiile tinere de viţă de vie?
a. da, obligatoriu, pentru o plantaţie încheiată cu viţe fortificate vara sau
toamna sau primăvara cu viţe de calitatea I
b. doar vara
c. nu este necesară.
83. Scopul tăierii în uscat la viţa de vie constă în:
a. menţinerea echilibrului optim între creştere şi fructificare
b. menţine echilibrul între partea subterană şi aeriană
c. nu este un scop bine definit.
84. Care este faza fiziologică pe care se sprijină tăierile în uscat la viţa de vie şi care are
caracter de lege?
a. legea înlociuri anuale a lemnului de rod, „legea negării negaţiei”
b. unitatea dintre organism şi mediu
c. unitatea de alcătuire şi funcţionare a organismului.
85. Cel mai folosit sistem de tăiere în viticultură, în condiţiile din Romănia este:
a. scurt
b. mixt
c. lung
86. La vigoarea mijlocie în anul II de la plantare în sistem de cultură clasic jos, se taie în:
a. 2 cepi de 2-3 ochi
b. 1 cep şi 1 cordiţă
c. 3 cepi de 2-3 ochi
87. Care forme de conducere, în cadrul sistemului de cultură semiînalt şi înalt în
condiţiile din România, se pretează cel mai bine, în funcţie de direcţia de producţie?
a. cordon uni sau bilateral, pentru soiurile de vin (cu tăiere speronată sau
mixtă) şi cap înălţat pentru soiurile de masă
b. pergolă raţională pentru soiurile de vin
c. Sylvoz pentru soiurile de masă.
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88. Stabilirea încărcăturii de rod la viţa de vie cel mai des se face după:
a. vigoarea de ansamblu a butucului şi modul cum au iernat mugurii
b. sarcina de rod planificată
c. indicii biologici de control.
89. Ce procent de muguri morţi determină lăsarea pe butuc, la tăierile de rodire, a unei
încărcături de rod normale?
a. sub 10%
b. între 10-20%
c. peste 15%.
90. Zona fertilă pe lungimea coardelor în condiţiile ecoclimatice din România este:
a. treimea mijlocie la majoritatea soiurilor
b. spre vârful coardelor
c. la baza coardelor la unele soiuri de vin.
91. Plivitul lăstarilor constă în:
a. îndepărtarea de pe butuc a lăstarilor consideraţi de prisos pe butuc
b. îndepartarea lăstarilor fertili
c. îndepartarea lăstarilor sterili.
92. În ce fază de maturare se recoltează strugurii destinați pentru obținerea vinurilor
dulci?
a. maturitate fiziologică
b. maturitate deplină
c. supramaturare.
93. Cârnitul lăstarilor la soiurile roditoare constă în:
a. înlăturarea vârfului lăstarilor cu ultimele 8-12 frunze, la soiurile roditoare
b. înlăturarea vârfului de creştere
c. înlăturarea ultimelor 15-20 frunze.
94. Lucrările anuale superficiale sunt:
a. lucrarea semiadâncă de primăvară
b. cultivaţia, discuitul, frezatul şi mulcirea
c. subsolajul.
95. Lucrările periodice din plantaţiile viticole sunt:
a. redesfundatul la 10-12 ani şi subsolajul la 6-8 ani
b. arătura de toamnă
c. cultivaţia.
96. Care sunt procedeele prin care se poate face limpezirea vinului?
a. prin actinizare
b. prin cleire cu: bentonită, gelatină, cazeină
c. prin tratare cu ferocianură de potasiu
97. Cea mai des metodă de fertilizare, utilizată în viticultură este:
a. prin împrăştiere
b. în şanţuri
c. în cuiburi şi injectare.
98. Care este starea strugurilor la începutul procesului de macerație carbonică?
a. struguri desciorchinați și zdrobiți în atmosferă de CO2
b. struguri întregi în atmosferă de anhidrină carbonică
c. struguri întregi în atmosferă de azot și CO2.
99. Norma de udare reprezintă:
a. cantitatea de apă în m 3/ha ce se dă la o udare
b. cantitatea de apă în l, ce se dă în perioada de vegetaţie
c. cantitatea de apă de la toate udările.
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100. Care sunt componentele în funcție de care se face stabilirea momentului optim de
recoltare?
a. conținutul în zahăr
b. aciditatea și culoarea boabelor
c. conținutul în zahăr, aciditate, masa a 100 boabe

Conf.dr. Bunea Claudiu-Ioan
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