
FACULTATEA DE HORTICULTURĂ,  
DISCIPLINA: POMICULTURĂ 

Examen Licenţă 
Numele Prenumele  anul,grupa 

1 Rădăcinile de schelet au diametrul cuprins între: 
 a) 3mm-30 cm b) 2-3 mm c) 2-3 cm 
2 Rădăcinile axiale au diametrul cuprins între: 

 a) 3mm-30 cm b) 2-3 mm c) 2-6 cm 
3 Durata de viaţă a rădăcinilor absorbante este de 
 a) 2-3 luni b)4-6 zile c) 14-21 zile 
4 Micoriza este o asociaşie simbiotică între 
 a) o ciupercă şi o bacterie b) o ciupercă şi colet c) o ciupercă şi rădăcinile absorbante 
5 Seva brută circulă în pomii fructiferi prin 
 a) xilem b) floem c) cloroplaste 
6 Seva elaborată circulă în pomii fructiferi prin 
 a) xilem b) floem c) ritidom 
7 Trunchiul este porţiunea cuprinsă între 
 a) două etaje apropiate b) săgeată şi prima şarpantă c) colet şi prima şarpantă 
8 Axul pomului este porţiune de tulpină cuprinsă între 
 a) două etaje apropiate b) prima şarpantă şi săgeată c) colet şi prima şarpantă 
9 Unghiul format în plan vertical dintre ax şi şarpantă se numeşte 
 a) unghi de reflexie b) unghi de deschidere c) unghi de inserţie 
10 Unghiul format în plan orizontal între două şarpante vecine din acelaşi etaj 
 a) unghi de ramificare b) unghi de deschidere c) unghi de inserţie 
11 Bursa este o formaţiune de rod specifică 
 a) mărului şi părului b) nucului şi alunului c) prunului şi caisului 
12 Mlădiţa este o formaţiune de rod specifică 
 a) mărului şi părului b) nucului şi alunului c) prunului şi caisului 
13 Măciulia şi coarnele de melc sunt formaţiuni de rod specifice 
 a) mărului şi părului b) gutuiului c) prunului şi caisului 
14 Ramura salbă este o formaţiune de rod specifică 
 a) mărului şi părului b) piersicului c) prunului şi caisului 
15 Mugurii de rod sunt floriferi la 
 a) măr b) păr c) cireş 
16 Mugurii de rod sunt micşti la 
 a) prun b) păr c) cireş 
17 Buchetul de mai ramificat se întâlneşte la 
 a) măr şi păr b) prun şi cais c) cireş şi vişin 
18 Ramura pleata este specifică 
 a) mărului b) părului c) vişinului 
19 După funcţia pe care o îndeplinesc, mugurii pot fi 
 a) activi şi latenţi b) apicali si axilari c) principali şi stipelari 
20 În categoria speciilor pomicole unisexuat monoice intră 
 a) mărul şi părul b) nucul şi castanul c) cireşul şi vişinul 
21 În categoria speciilor pomicole unisexuat dioice intră 
 a) mărul şi părul b) nucul şi castanul c) dudul şi cătina 
22 Perioada de viaţă a pomilor fructiferi care începe cu fecundarea ovulului şi se încheie cu germinarea 

seminţelor este 
 a) perioada de tinereţe b) perioada juvenilă c) perioada embrionară 
23 Maturitatea fiziologică a seminţelor se atinge după parcurgerea perioadei de 
 a) iarnă b) postmaturare c) maturare a fructelor 
24 Postmaturarea se produce în condiţii de temperatură de 
 a) 0-70C b) 10-120C a) 10-150C 
25 Germinarea seminţelor sau pornirea în creştere a mugurelui altoi marchează începutul perioadei de 
 a) tinereţe b) embrionare c) început a rodirii 



26 Ritmul creşterii fructelor poate fi reprezentat grafic prin forma unei sigmoide pentru  
 a) drupacee b) pomacee c) vişine 
27 Ritmul creşterii fructelor poate fi reprezentat grafic prin forma unei sigmoide  duble pentru  

 a) drupacee b) pomacee c) bacifere 
28 Maximum climateric corespunde  
 a) intrarea în pârgă b) maturitatea de consum c) maturitatea de recoltare 
29 Minimul climateric corespunde cu 
 a) intrarea în pârgă b) maturitatea de consum c) maturitatea de recoltare 
30 Metoda de altoire în câmp cea mai folosită pentru producerea pomilor altoiţi este 
 a) altoirea cu mugure detaşat c) altoirea cu ramură detaşată c) altoirea în despicătură 
31 Alternanţa de rodire este generată în special de dezechilibrul dintre procesele de  
 a) asimilaţie şi dezasimilaţie d) osmoză şi difuziune c) creştere şi fructificare 
32 Speciile pomicole cu cerinţe mari faţă de lumină sunt 
 a) caisul, migdalul b) părul, mărul c) coacăzul, agrişul 
33 Speciile pomicole cu cerinţe mijlocii faţă de lumină sunt 
 a) prunul, vişinul b) caisul, migdalul c) coacăzul, agrişul 
34 Speciile pomicole cu cerinţe reduse faţă de lumină sunt 
 a) părul, mărul b) zmeurul, , căpşunul c) caisul, migdalul 
35 Indicele foliar la măr vişin şi cais are valori cuprinse între 
 a) 0,4-0,7 b) 2,2-6,1 8,1-9,6 
36 Tăierile de scurtare au menirea de a stimula  
 a) fructificarea b) diferenţierea c) ramificarea 
37 Reducţia este operaţia de tăiere prin care se înlătură porţiuni de ramuri  
 a) în vârstă de mai mulţi ani b) în vârstă de un an c) anticipate 
38 Dresarea ramurilor este operaţiunea tehnică prin care o ramură se aduce spre verticală pentru a-i stimula  
 a) fructificarea b) ramificarea c) creşterea 
39 Înclinarea ramurilor reprezintă operaţiunea de aducere a ramurilor aproape de direcţia orizontală pentru a 

stimula 
 a) fructificarea b) ramificarea c) creşterea 
40 Pomii fără rod sau cu rod puţin 
 a) se taie energic b) se taie lejer b) nu se taie 
41 Pomii fără rod, dar cu un număr foarte mare de ramuri anuale 
 a) se taie puţin b) se taie energic c) se taie în lemn bătrân 
42 Pomii sunt în echilibru dacă proporţia  ramurilor anuale, ramurilor de rod şi lemnului multianual este  
 a) egală b)  în favoarea ramurilor de rod d) în favoarea ramurilor anuale 
43 Cel mai mare consum de elemente nutritive pe tona de fructe, cu o medie de 10 kg N; 2 kg P2O5; 8 kg K2O 
 a) se realizează la măr b) se realizează la piersic c) se realizează la prun 
44 La irigarea prin picurare debitul pe picurător este de 
 a) 12-15 l/oră b) 16-18 l/oră c) 1-10 l/oră 
45 MM 104 este un portaltoi de vigoare 
 a) supramijlocie b) mică c) mijlocie 
46 MM 111 este un portaltoi de vigoare 
 a) supramijlocie b) mică c) mijlocie 
47 MM 106 este unportaltoi de vigoare 
 a) supramijlocie b) mică c) mijlocie 
48 M 27 este un portaltoi  
 a) viguros b) extrananifiant c) de vigoare  mijlocie 
49 Ogorul cu îngrăşăminte verzi este recomandat pentru zone cu precipitaţii de  
 a) sub 400 mm anual b) peste 700 mm anual. c) sub 500 mm anual 
50 Soiurile de măr Parmen auriu, Renet gri de Canada, Renet alb de Canada, Frumos de Boskop aparţin 

tipului 
 a) I de fructificare b) II de fructificare c) IV de fructificare 
51 Soiurile de păr: Favorita lui Clapp, Williams, Josephina de Malines, Untoasă Giffard, Buna Luiză, U. Bosc  



sunt 
 a) compatibile cu gutuiul b) incompatibile cu gutuiul c)  autosterile pe gutui 
52 Soiurile  Untoasă Hardy, Conference, Curé, Favorita lui Clapp au tendinţa de a forma  

 a) ax puternic şi ramificaţii 
slabe. 

b) ax slab şi ramificaţii puternice c) coroană sferic-turtită 

53 O recoltă de pere de 20 t/ha dă un consum specific de 
 a) 33 kg N, 12 kg P2O5, 48 kg 

K2O 
b) 13 kg N, 22 kg P2O5, 28 kg 
K2O 

c) 23 kg N, 32 kg P2O5, 38 kg K2O 

54 Părul creşte şi fructifică bine în zonele unde temperaturile medii anuale sunt cuprinse între 
 a) 7,5-80C b) 9,5-10,5º c) 10,5-11,5º 
55 Părul este exigent faţă de sol dacă este altoit pe  
 a) păr pădureţ b) păr franc c) gutui 
56 Soiul Passe Crassane este de vigoare 
 a) mijlocie b) slabă c) foarte slabă 
57 Gutuiul condus sub formă de tufă trebie să prezinte 
 a) 1-2 tulpini principale b) 3-4 tulpini principale c) 5-6 tulpini principale 
58 Prunul se comportă bine chiar şi atunci când solurile conţin până la 
 a) 30% b) 50% argilă c) 60% argilă 
59 Pragul biologic la care prunul porneşte în vegetaţie este de 
 a) 100C b) 50C c) 120C 
60 Soiurile de prun Tuleu gras şi descendenţele lui, Early Rivers, Pêche, Renclod Althan. Sunt 
 a) autofertile b) parţial autofertile c) autosterile 
61 Producţia pe pom la prun  va fi foarte bună, dacă din numărul florilor vor rămâne fructe 
 a) 4-6%  b) 2-3% c) 20-30% 
62 Pentru ca prunul să vegeteze bine umiditatea din sol pe adâncimea de 20-60 cm trebuie să atingă  
 a) 25-40% din IUA. b) 60-80% din IUA. c) 10-20% din IUA. 
63 Temperatura medie anuală optimă culturii caisului este de  
 a) 8,5-9,50C b) 8-90C c) 9,5-11ºC 
64  Soiurile de cais: Trandafirii, Steaua roşie, Umberto, Neptun, Roşii de Băneasa,  Favorit sunt 
 a) rezistente la temperaturi scăzute b) sensibile la temp. scăzute c) indiferente la temperaturi scăzute 
65 Majoritatea soiurilor de cais sunt  
 a) autofertile b) autosterile c) parţial autosterile 
66 Pentru terenurile uscate şi bogate în calcar migdalul va fi altoit pe 
 a) corcoduş b) migdal c) prunul Brompton 
67 Apoplexia caisului este  
 a) o viroză b) o bacterioză c) un sindrom 
68 Fructele de piersic cu pieliţa pubescentă şi pulpa aderentă la sîmbure se numesc 
 a) nectarine b) brugnone c) pavii 
69 Specia care formează aşa numitele piersici  “sandwich” este 
 a) Persica vulgaris b) Persica Ferganensis c) Persica Davidiana 
70 Majoritatea soiurilor de piersic sunt autofertile. 
 a) autofertile b) autosterile c) parţial autosterile 
71 În primele 4 săptămâni după legat piersicile cresc  
 a) 0,7-1,12 g/zi b) 2,7-3,12 g/zi ) 1,7-4,12 g/zi 
72 Piersicul  poate fi cultivat după el însuşi după  trecerea unei perioade de la defrişarea plantaţiei anterioare 

de 
 a) 2-4 ani b) 18-20 ani c) 5-6 ani 
73 Raportul optim dintre macroelemente N:P:K la piersic este de 
 a) 1:2:1 b) 1 : 0,25 : 0,8-1 2:3:1 
74 Pe un piersic condus în palmetă,  la tăierea modernă se vor reţine maximum 100 de ramuri mixte pentru 

soiurile 
 a) de vigoare slabă b) viguroase c) foarte viguroase 
75 La un piersic condus în palmetă simplă sau palmetă evantai, la tăierea modernă se vor reţine maximum  



 a) 60-70 de ramuri mixte b) 80-100 de ramuri mixte c) 140 de ramuri mixte 
    
76 Soiul de cireş Stella este 
 a) autofertil b) autosteril c) parţial autosteril 
77 Tratamentul la Ragoletis cerasi se face la intrarea în pârgă a soiului 

 a) Timpurii de mai b) Germersdorf c) Ramon Oliva 
78 Ploile abundente din perioada de pârgă a soiurilor pietroase de cireş provoacă 
 a) scurgeri gomoase b) crăparea fructelor c) gofrarea frunzelor 
79 Pentru terenuri grele, cu apă freatică la suprafaţă, cireşul se altoieşte pe 
 a) F12/1 b) mahaleb c) vişin 
80 Plantarea cireşului  pe terenuri care au fost cultivate cu cais şi prun se poate face după un timp  de pauză de  
 a) 20 de ani b) 10 ani c) 5 ani 
81  Migdalul creşte şi fructifică bine în zone cu temperatura medie anuală de  
 a) 8-90C b) 10,5-12º c) 9-100C 
82 Soiurile de vişin: Timpurii engleze, Nana, Oblacinska; Meteor, Schattenmorelle sunt: 
 a) autofertile b) parţial autofertile c) autosterile 
83 Soiurile de nuc la care se deschid mai întâi florile femele se numesc 
 a) protandre b) protogine c) homogame 
84 Altoirea în câmp la nuc dă rezultate numai în zonele în care temp. medie din perioada mai-septembrie 

depăşeşte  
 a) 18,5°C b) 16,5°C c) 10,5°C 
85 Declanşarea înfloritului la nuc se realizează la temperaturi de peste  
 a) 4°C b) 6°C c) 8°C 
86 În perioada creşterii intense a lăstarilor şi fructelor la nuc,  suma precipitaţiilor trebuie să ajungă la  
 a) 100-200 l/m2 în fiecare lună b) 50-60 l/m2 în fiecare lună 70-90 l/m2 în fiecare lună 
87 Cele mai bune rezultate se obţin când tăierea la nuc se face la sfârşitul lunii  
 a) decembrie b) martie sau începutul lunii aprilie c)ianuarie 
88 Soiurile de măr Jonathan, Mutsu, Idared, Starking delicious, Richared, Prima, Gala aparţin tipului 
 a) I de fructificare b) II de fructificare c) III de fructificare 
89 Partea aeriană inclusiv mugurii de rod, la măr, suportă în timpul iernii  
 a) -23 (-26°C) a) -33 (-36°C) a) -13 (-16°C) 
90 Pragul de acţiune a temperaturilor scăzute (nevoia de frig) pentru soiurile  târzii de măr este de 
 c) 3 (+6°C) c) 2 (+4°C) c) 0 (+3°C) 
91  La măr coroanele cu volum redus: ax vertical, fus zvelt, fus tufă se pretează la tipul de fructificare 
 a) I b) III c) II 
92  La măr coroane globuloase de mare volum se pretează pentru livezile clasice 
 a) livezi superintensive b) livezi intensive c) livezi clasice 
93 „Legile lui Zahn”  privind tăierile de formare se referă la raportul dintre diametrul axului şi  
 a) a ramurilor de rod b) a ramurilor de pe ax c) a ramurilor de prelungire 
94 Mărul consumă de cca. 3 ori mai mult azot decât potasiu, 
 a) în livezile pe rod b) în livezile în declin c) în livezile tinere 
95 Părul are pretenţii faţă de lumină 
 a) egale cu mărul b) mai mici ca şi mărul c) mai mari decât mărul 
96 Excesul de umiditate la căpşun este dăunător, acesta duce la încetinirea proceselor de creştere şi favorizează  
 a) deformarea fructelor b) atacul de Botrytis cinerea. c) creşterea suprafeţei foliare 
97 La aceste soiurile de zi lungă, pentru formarea mugurilor de rod este necesar un fotoperiodism de  
 a) 10-12 ore b) 12-14 ore c) 16-22 ore 
98 Cultura forţată a căpşunului grăbeşte coacerea  faţă de cultura în câmp deschis cu  
 a)  50-60 zile b) cu 20-30 zile c) 30-40 zile 
99 Soiurile de mur cu tulpini erecte şi înalte sunt, faţă de  cele cu tulpini târâtoare, 
 a) mai sensibile la ger b)mai rezistente la ger c) mai scunde 
100 Faţă de coacăzul negru, coacăzul roşu şi alb manifestă pretenţii faţă de umiditate 



 a) mai mari b) mai reduse c) asemănătoare 
 
 
 
Cluj-Napoca, 27 noiembrie, 2020    Prof.dr.Viorel Mitre 


