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                                                 ARGUMENT  

 

           Viaţa omului depinde de viaţa plantelor. 

Tot ce vedem în jurul nostru este mediul care ne înconjoară. El reprezintă o 

adevărată carte a naturii, din care putem afla lucruri noi, deosebite despre  

„ LUMEA VIE A PLANTELOR ”, despre munca şi priceperea omului. 

          Diversitatea plantelor este remarcabilă; plantele sunt răspândite pe 

toată suprafaţa globului atât pe pământ, cât şi în apă. 

În parcuri şi grădină se cultivă plantele ornamentale pentru frumuseţea lor şi 

coloritul florilor şi pentru mirosul acestora. 

         Condiţiile diferite de viaţă, de climă şi sol determină această mare 

diversitate ( varietate ) a plantelor în România. 

În evoluţia artei florale, peisagere, artiştii şi-au pus mereu probleme noi, au 

căutat forme noi, au aclimatizat diferite plante, au îmbogăţit cu elemente 

variate compoziţia grădinilor, contribuind la progresul arhitecturii peisagere. 

       Fiecare epocă istorică, cu concepţiile ei politice, juridice, religioase, 

artistice şi cu tehnica sa specifică, a soluţionat construcţia parcurilor şi a 

grădinilor, având ca rezultat crearea unor stiluri diferite. 

     Arta grădinilor este foarte veche; ea s-a dezvoltat odată cu arhitectura, 

însă despre începuturile ei avem foarte puţine mărturii. 

     Pretutindeni, întâlnim plante, fie în pădure, fie la margine de drum, fie la 

feresrele locuinţelor în ghivece, care ne cheamă prin culorile lor vii, prin 

parfumul lor, ori prin frumuseţea şi gingăşia lor. 

Nimic nu e mai fascinant, pentru toate vârstele, dar mai ales pentru elevii 

noştri, cărora li se adresează această carte, decât o călătorie în lumea 

plantelor.           

                                                                  Coordonatorii 



 

 

 

                      Plante ce pot decora prin frunze şi prin flori 

 

 

Locul de cultură specific acestor plante reprezintă  expresia  cerinţelor 

ecologice şi a particularităţilor biologice, în funcţie de originea lor.  

Sunt organisme vii vegetale, au viaţă, trăiesc, cresc, se înmulţesc şi în 

final, mor. Floarea, simbolul frumuseţii, merită să fie cultivată şi 

protejată. 

 

       Plantele decorative cultivate provin fie din flora spontană locală, fie din 

alte regiuni ale globului. Introduse trptat în sortimentul floricol, acestea s-au 

cultivat ca atare sau au constituit materialul iniţial în lucrări de ameliorare.  

Alături de soiurile create de om, un număr mare de forme noi spontan, ca 

urmare a schimbării condiţiilor de mediu şi a hibridărilor naturale, astfel că 

în prezent numărul speciilor, soiurilor şi formelor existente se ridică la sute 

de mii. 

        În decursul vieţii lor, plantele se află în mod continuu sub influenţa 

factorilor mediului înconjurător, care le imprimă anumite caracteristici 

biologice şi morfologice, încât locul de origine al acestora poate fi 

recunoscut, uneori, după aspectul exterior. Astfel, plantele care provin din 

regiuni cu temperaturi variabile şi cu umiditate scăzută au port redus şi 

organele aeriene pubescente, pentru a se feri de arşiţă. În cursul zile unele   

plante ecuatoriale, tropicale, subtropicale, din zonele temperate şi polare 

numai în orele cu insolaţie puternică, aceste plante îşi deschid florile sau îşi 

răsucesc frunzele. Pentru a economisi apa, plantele din regiuni cu un climat 

pronunţat arid au suferit modificări importante ale frunzelor, care sunt de 

dimensiuni reduse, acoperite cu o cuticulă groasă sau la unele specii, s-au 

transformat în spini. Tulpinile unor astfel de plante, mult îngroşate, sunt 

capabile să înmagazineze mari rezerve de apă ( Cactaceae, unele 

Euphorbiaceae, Crassulaceae etc.). Spre deosebire de acestea, plantele din 

regiunile calde şi umede au tulpini înalte cu frunze numeroase, mari, limbul 

întins şi lipsit de peri ( Monstera, Colocasia, Ficus, palmieri). 

 

                                  

   

 

 



Originea plantelor decorative. 

 

        Pe suprafaţa globului pământesc există mai multe zone climatice, care 

corespund cu suprafeţele întinse de vegetaţie cu aceeaşi structură, numite 

zone de vegetaţie. Acestea se întind, în general, paralel cu ecuatorul sub 

forma unor benzi latitudinale de lăţimi diferite. Corespunzător zonelor mari 

climatice, plantele decorative pot fi împărţite în 5 grupe mari şi anume. Zona 

ecuatorială şi cea polară nu prezintă prea mare importanţă, fiind sărace în 

vegetaţie interesantă pentru floricultură. 

 

                           Locul de cultură al plantelor decorative 

 

      Cunoaşterea condiţiilor în care s-au format plantele decorative şi implicit 

a cerinţelor acestora faţă de factorii de mediu dă posibilitatea cultivatorului, 

cunoscând şi posibilităţile de care dispune, să stabilească locul şi modul de 

cultură al diferitelor specii. În funcţie de scopul urmărit, plantele decorative 

pot fi cultivate, fie în spaţii adăpostite ( sere, răsadniţe, apartament ), fie în 

aer liber. 

         În spaţii adăpostite se cultivă plantele mai pretenţioase la căldură, 

majoritatea specii care provin din zona tropicală şi ecuatorială şi care, în 

condiţiile climatului temperat, nu pot vegeta afară. Se cultivă exclusiv în 

seră orhideele, specii de palmieri, ferigi, unele aracee. În sere se produc 

unele plante subtropicale folosite pentru decor interior în timpul iernii sau 

primăvara, cum sunt: Cyclamen, Cineraria, Calceolaria, Dianthus, Gerbera. 

Pentru a obţine flori în timpul iernii, pot fi cultivate specii originare din 

regiunile temperate care cresc obişnuit în câmp (Lilium sp., Rhododendron 

etc.). 

           Plantele de seră se cultivă direct la sol, când sunt folosite ca flori 

tăiate (Gerbera, Dianthus, Rosa, Freesia ) şi pe parapet când se folosesc ca 

plante de ghiveci. 

          În spaţii neadăpostite se cultivă plantele anuale şi bienale folosite 

pentru decor în parcuri şi grădini ( Ageratum, Antirrhinum, Petunia, Salvia, 

Viola, Tagetes, Zinnia ). 

 

 

                               

 

    

 

 



Clasificarea plantelor decorative 

 

        Pentru că există un număr foarte mare de genuri şi specii de plante 

decorative, este necesară o grupare a acestora după unele caracteristici 

comune. 

       Pe lângă clasificarea botanică, după care plantele decorative pot fi 

încadrate în diferite unităţi ale regnului vegetal, în lucrările de specialitate 

ele sunt grupate şi după alte criterii, mai utile în practica floricolă: 

- clasificarea după ciclul biologic 

- clasificarea după însuşiri decorative 

- clasificarea după locul şi modul de folosire şi încadrare în 

ansamblul decorativ. 

Gruparea plantelor după caractere apropiate, într-o înlănţuire logică, permite 

o mai uşoară orientare în această diversitate a lumii  vegetale. 

Unitatea biologică fundamentală care stă la baza sistematicii este specia, 

grup de indivizi cu anumite caractere morfologice, anatomice şi fiziologice 

comune. În cadrul speciei sunt unităţi mai mici şi anume varietatea şi forma. 

      În practica horticolă se foloseşte curent termenul de soi. 

 

Clasificarea plantelor după durata ciclului biologic 

 

      După durata vieţii lor, plantele decorative se pot grupa în: anuale, bienale 

şi perene. 

    • Plantele anuale se dezvoltă într-o perioadă de vegetaţie şi după 

fructificare dispar, hibernând sub formă de seminţe. Astfel de plante sunt: 

Papaver, Silene etc. 

Sunt specii la care ciclul de viaţă se încheie în anul însămânţării, adică, 

însămânţare primăvara, înfloresc de obicei eşalonat, până toamna târziu, 

când cad  brumele, şi după ce au produs sămânţa, mor. 

În ţara noastră, datorită regimului de climă, temperat, unele plante se 

comportă ca anuale, în timp ce în zonle calde sunt perene: Nicoţiana affinis, 

Petunia hybrida, Salvia spendens. 

Multe din plantele noastre anuale se pot semăna direct la locul definitiv. 

     Plantele anuale se evidenţiază prin: bogăţia de nuanţe şi culori a florilor, 

dimensiuni şi forme doferite ale plantelor, parfum plăcut. 

Exemple de specii floricole cultivate în aer liber: Amaranthus, Antirrhinum 

(gura leului), Atriplex, Begonia, Calendula, Centaurea, Petunia, Salvia, 

Tagetes, Zinnia, Delphinium, Nicotiana, Papaver, Portulaca, Verbena. 

 

 



                                 Specii de plante floricole anuale 

 

 

 

     
                  Pufulete                                                begonia   

 

 

 

     
                    Petunia                                               gura leului 
 

 

 

                               



Specii de plante floricole anuale 

 

 

 

     
                   Gălbenele                                             cărciumăreasă 

 

 

 

 

     
                Ochiul boului                                            mixandra 
 

 



•   Plantele bienale, de regulă, nu înfloresc în anul semănatului, ci în anul 

următor, adică îşi desfăşoară ciclul de viaţă pe timp de 2 ani, când are loc şi 

fructificarea şi după aceea, în mod obişnuit dispar. 

În primul an dezvoltă o rozetă de frunze şi acumulează substanţe nutritive, 

iar în al doilea an, formează tulpini, înfloresc şi după fructificare pier. 

      Majoritatea se înmulţesc prin seminţe, în perioada iunie- august, iar în 

toamnă se vor repica. Se plantează la locul definitiv, în aceeaşi toamnă sau 

primăvara următoare. 

Exemple: Bellis, Viola tricolor, Campanula, Althaea rosea hybrida, 

Cheiranthus, Digitalis purpurea, Dianthus barbatus, Silene. 

 

Specii de plante floricole bienale 

 

    
             Garofiţa turcească                                           degeţel 

 

                                 
                                                     micşunea                                        



Specii de plante floricole bienale 

 

        
                    Panseluţa                                             de nu mă uita 

 

   

 

                                  
                                                Clopoţel 

 

 

 



•   Plantele perene sunt speciile care înfloresc repetat, mai mulţi ani la rând. 

Ele prezintă în pământ tulpini de tipul: bulbi, rizomi, tuberculi sau rădăcini 

cu muguri adventivi, care asigură regenerarea plantelor an de an. La 

majoritatea speciilor, organele subterane rezistă temperaturilor scăzute din 

cursul iernii, ele rămânând afară în teren. Exemple: narcisa, bujorul, 

stânjenelul, laleaua, zambila etc. 

    La unele specii, gerurile distrug atât părţile aeriene cât şi pe cele 

subterane. Astfel de specii se numesc ,, nerezistente la ger”. Părţile subterane 

ale acestora se scot în fiecare toamnă, se păstrează peste iarnă în depozite iar 

primăvara se plantează din nou în teren. Exemple: dalia, gladiola, tuberoza, 

cala, crizantema. 

 

                                        Specii de plante floricole perene 

 

 

                                               
                                                  Zambilă 

 

     
             Crizanteme                                               bujor 

 



                                          
                                                    Gladiolă 

 

 

 

            
                             Crin                                                 lalea  

 

 
 

 

            
                        Trandafir                                                          narcisă 



                    Specii de plante floricole de seră şi apartament 

 

 

 

     
                        Cală                                                    frezie 

 

 

 

 

 

                  
            Garoafă                                                    cyclamen 

 

 

 

 

 

 



 

            Specii de plante floricole de seră şi apartament 

 

 

         
 

                    Asparagus                                                      aloe 

 

 

 

       
                   Ficus                                                    filodendron 
    

 

 

 

 

 



 

 

Clasificarea plantelor după însuşiri decorative 
 

    După acest criteriu plantele se pot grupa în : 

 

            - plante decorative prin flori – grupă în care se includ specii cu 

flori numeroase, frumos colorate, cu forme interesante. 

Cele mai multe din plantele de grădină sunt decorative prin flori: Lilium, 

Chrysanthemum, Gladiolus, Tulipa, Salvia, Petunia, Rosa etc. Dintre 

plantele de seră şi apartament se cultivă pentru florile lor frumoase: 

Cyclamen, Amaryllis, Begonia, Camellia, Dianthus, Gerbera, Freesia, 

Primula, Rhododendron. Unele din aceste specii au frunze numeroase, de 

forme şi culori deosebite, putând fi folosite pentru decor şi în perioadele 

când nu sunt înflorite. Astfel sunt majoritatea speciilor de Begonia, unele 

specii de Pelargonium, Cyclamen. 

- plante decorative prin frunze – prin mărimea, forma, poziţia, 

dar mai ales prin coloritul variat, uneori în combinaţii de nuanţe 

strălucitoare, unele plante sunt cultivate numai pentru frunzele 

lor. Majoritatea plantelor decorative prin frunze sunt plante de 

seră şi apartament: Colocasia, Croton, Cissus, Ficus, Sansevieria. 

Dintre plantele de grădină, decorative prin frunze sunt plantele de bordură şi 

mozaic : Althernathera, Coleus, Cinerraria maritima, Achyranthes, 

Santholina, Stachus etc. 

- plante decorative prin fructe – un număr redus de specii sunt 

cultivate pentru fructele lor de forme şi culori frumoase şi 

interesante. Astfel, la Asparagus sp.fructele mature sunt roşii, iar 

la A. Plumosus, violet închis, la Clivia şi Solanum Capsicastrum 

fructele de mărimea unor cireşe, sunt roşii, portocalii, sau 

galbene. În scop decorativ se cultivă câteva varietăţi din speciile 

Cucurbita maxima, Cucurbita pepo – dovlecei de mărimi, forme 

şi culori diferite. 

- plante cu tulpini erecte, care pot fi unitulpinale, ca la Dianthus 

barbatus, Gladiolus, Polyanthes, sau ramificate, care pot forma 

tufe : globuloase şi compacte (Tagetes signata, Ageratum 

mexicanum), piramidale (Salvia, Antirrhinum) alungite, 

cilindrice (Chrysanthemum, Lilium candidum, Phlox paniculata). 

- plante plante cu tulpini târâtoare sau pendente, la care atât 

tulpinile cât şi lăstarii, de obicei subţiri şi lungi, se întind la 

suprafaţa solului ( Alysum, Portulaca, Verbena), sau cultivate în 



vase suspendate aceste plante îmbracă vasul cu ramurile lor 

pletoase ( Asparagus, Chlorophytum, Pelargonium peltatum ). 

- plante agăţătoare sau urcătoare, ale căror tulpini volubile sau 

prevăzute cu cârcei, ventuze sau rădăcini adventive, se prind cu 

uşurinţă de suporţi. Astfel de plante sunt : Ipomea, Phaseolus 

multiflorus, Hedera, Philodendron etc. 

Clasificarea plantelor după locul şi modul de folosire şi încadrare în 

ansamblul decorativ 

 

a. Plante folosite pentru decor în spaţii verzi – parcuri, grădini, 

scuaruri, şosele etc.Aestea pot fi amplasate în cadrul ansamblului în 

diferite moduri :  

- în platbande, rabate, borduri – suprafeţe de tere de forma unor 

benzi de lăţimi diferite, obişnuit dreptunghiulare, dar şi curbe pe 

care se cultivă plante de aceeaşi talie şi culoare sau specii 

diferite : Petunia, Salvia, Tagetes, Begonia, Ageratum, Verbena, 

Phlox, Iris, Viola. 

- pete de culori – sau plantaţii dintr-o singură specie ocupând 

suprafeţe de teren neregulate, amplasate pe o peluză. Se pretează 

la acest mod de amenajare plante anuale, bienale şi perene cum 

sunt: Tagetes, Salvia, Viola, Dahlia, Iris. 

- mozaicuri sau covoare – elemente decorative realizate din plante 

cu aceeaşi talie şi perioadă de înflorire sau decorative numai prin 

frunze, aranjate după un desen în care plantele se combină după 

culoarea frunzelor şi a florilor: Ageratum, Alternanthera, 

Achyranthes, Begonia semperflorens, Coleus, etc. 

- plante pentru decor interior - acestea  pot fi cultivate în vase de 

diferite mărimi şi forme sau ghivece: Colocasia, Ficus, Monstera, 

Cyclamen, Calceolaria, Rhododendron, Senecio. Pentru decor 

interior se folosesc de asemenea, numeroase specii cu flori tăiate, 

obţinute în câmp: Chrysanthemum, Callistephus, Gladiolus, 

Lilium, Polyanthes, Tulipa sau în seră: Dianthus, Freesia, 

Gerbera, Rosa etc. 

- Plante decorative pentru balcoane şi terase – pentru 

înfrumuseţarea balcoanelor se folosesc plante decorative prin 

flori şi frunze cu port erect, pendent, sau gripant. Ipomea, 

Lobelia, Petunia, Pelargonium, Viola, Verbena, Hedera. 

 

 

 



Pregătirea florilor tăiate şi a materialului vegetal pentru comercializare 

 

         Produsele floricole se valorifică ca material săditor (răsaduri, plante 

mamă, bulbi, rizomi) pentru decorarea parcurilor şi a grădinilor sau ca flori 

tăiate şi de ghivece pentru ornamentarea interioarelor. 

      Valorificarea materialului săditor se realizează pe baza unor comenzi 

făcute de floricultori. Florile tăiate şi plantele de ghivece, ridică problema 

recoltării la momentul optim, a transportului în condiţii bune şi a cunoaşterii  

unor procedee de păstrare care să asigure prospeţimea florilor pentru un timp 

cât mai îndelungat. 

 

Momentul recoltării 

 

     Această lucrare constituie pentru florile tăiate unul din factorii principali 

care asigură o durată mai mare de păstrare. 

     Pentru a dura mai mult flrile aparţinând aproape tuturor speciilor 

decorative trebuie recoltate în faza de boboc. La florile solitare (lalele, 

trandafir, narcise) recoltarea se face când bobocii sunt suficient dezvoltaţi, 

sunt bine coloraţi şi petalele s-au desprins de sepale. La crin, gladiole, 

tuberoze, stânjenei şi alte plante care formează inflorescenţe, recoltarea 

acestora se face când s-au deschis primele 1-2 flori. 

    Garoafele, bujorii se recoltează când bobocii sunt mai deschişi.  

    Gerbera, crizantemele, ochiul boului se recoltează în general când flrile 

sunt bine deschise. 

Recoltarea florilor se face dimineaţa când flrile sunt mai turgescente. 

     Pentru că turgescenţa din plante asigură o mai bună păstrare se 

recomandă udarea culturilor în seara premergătoare zilei de recoltare. 

    Recoltarea se face la majoritatea speciilor prin rupere sau tăiere cu 

briceagul. La plantele care formează flori în vârful tulpinii şi ramificaţiilor 

recoltarea va fi făcută astfel ca să rămână pe plantă o porţiune din lăstarul 

florifer cu câteva frunze, pentru ca din mugurii axilari să pornească noi 

lăstari. 

    La recoltare se va avea în vedere ca florile să aibă cozile suficient de 

lungi. La liliac, hortensie, crizantemă şi altele se va evita tăierea tijelor în 

porţiunile prea puternic lemnificate, deoarece tijele lemnificate absorb mai 

greu apa. 

 

 

 

 



Condiţionarea şi păstrarea florilor 

 

       Sortarea florilor se face pe două sau trei categorii, în funcţie de tija şi 

frumuseţea flrii. În momentul sortării, la crizanteme se înlătură 1-2 frunze de 

la bază pentru a se putea lega.  

      Sortarea se face manual sau cu maşini speciale de sortat florile pe 

lungimi. 

Condiţia principală a păstrării florilor este menţinerea unei temperaturi 

scăzute. Astfel la 2-6ºC gladiolele pot fi păstrate 2-3 săptămâni, crinii circa 

3-6 săptămâni, crizantemele 4-5 săptămâni, etc. 

    Trebuie evitată trecerea bruscă, a flrilor, de la o temperatură la alta, 

deoarece aceasta poate produce ofilirea rapidă datorită imposibilităţii de 

absorbţie a apei. În cazul în care locul de păstrare are o temperatură diferită 

de cea a locului unde s-a făcut recoltarea, florile vor fi trecute treptat de la o 

temperatură la alta.  

     Temperatura apei are un rol important în păstrarea florilor.. Florile 

timpurii de primăvară trebuie păstrate permanent în apă rece, iar cele din 

seră în apă cu temperatura mediului în care au fost obişnuite. 

      Durata de păstrare a florilor depinde de umiditatea aerului. Într-un mediu 

cu atmosferă umedă flrile se păstrează timp mai îndelungat. Durata de 

păstrare, poate fi prelungită prin reînoirea tăieturilor de la baza tijei la 

intervale de 2-3 zile, despicarea tijelor pe o porţiune de 2-3 cm de la bază, 

schimbarea deasă a apei din vas sau prin folosirea unor substanţe şi 

preparate chimice. Astfel, bune rezultate au dat: piramidonul, aspirina, 

chinosolul dizolvate în apa de păstrare. Pot fi folosite de asemenea sulfatul 

de magneziu şi sulfatul de cupru, în soluţii cu concentraţie de 0,25%. 

 

 

 

 

Ambalarea şi transportul florilor 

 

    Se vor ambala şi transporta florile care au fost recoltate cu cel mult 24 de 

ore înainte. Imediat după recoltare, florile sortate pe categorii după lungimea 

tijelor şi calitatea flrilor sunt puse în vase cu apă.. 

    Până la ambalare, florile care conţin puţină apă în ţesuturi se udă prin 

pulverizare, iar cele care au apă multă (gladiole, stânjenei) se păstrează mai 

zvântate. 

    Pentru a nu-şi pierde turgescenţa se feresc de curenţi şi se păstrează într-

un mediu care are umiditate relativă a aerului de 70-80%. În vederea unei 



mai mari rezistenţe în timpul transportului, înainte de ambalare flrile vor fi 

menţinute câteva ore la temperatura de 2-3ºC. 

    Florile mai sensibile (gerbera, cala) se învelesc separat în hârtie de mătase 

(foiţe) sau, în cazul când se transportă pe timp călduros în permanganat care 

împiedică transpiraţia. Florile tăiate se ambalează în cutii sau în coşuri. În 

cutii ele se pun libere, alternând straturile de flori cu hârtie. În coşuri se 

ambalează florile cu inflorescenţe mai lungi şi tije puternice (crini, gladiole, 

tuberoze). 

Plantele se pot transporta în ghivece aşezate în cutii. 

Transportul cel mai potrivit este cu maşini frigorifice speciale. 

 

Gruparea plantelor după caractere apropiate, într-o înlănţuire logică, permite 

o mai uşoară orientare în această diversitate a lumii  vegetale. 

Unitatea biologică fundamentală care stă la baza sistematicii este specia, 

grup de indivizi cu anumite caractere morfologice, anatomice şi fiziologice 

comune. În cadrul speciei sunt unităţi mai mici şi anume varietatea şi forma. 

      În practica horticolă se foloseşte curent termenul de soi. 

În cadrul aplicaţiilor practice pe care le-am desfăşurat cu elevii, având drept 

scop consolidarea cunoştinţelor şi abilităţilor/deprinderilor practice de a 

lucra individual, am folosit o gamă diversificată de specii floricole atât 

naturale  cât şi artificiale. Am organizat desfăşurarea lucrărilor practice, 

astfel încât, fiecare elev şi-a folosit şi regăsit în acelaşi timp înaranjamentele 

florale lucrate, propria imaginaţie, fapt demonstrat, de existenţa acestora 

într-o expoziţie deosebit de frumoasă care a fost prezentată în ziua 

desfăşurării examenului de absolvire. 

Am prezentat elevilor în cadrul lucrărilor practice de final, o serie de 

diapozitive care au venit în ajutorul lor ca sursă de inspiraţie, creativitate; 

acestea, au ajutat cursanţii, i-au motivat în realizarea aranjamentelor florale, 

ei dându-le în final o notă de eleganţă, rafinament, bun gust. 

Materialul vegetal si tehnicile de conditionare si de compozitie 

folosite in arta florală,  au fost prezentate elevilor prin continuturi referitoare 

la: cele mai frumoase, dar si cele mai dificile aspecte in arta florala-formarea 

buchetului; principalele tipuri de vegetale folosite in aranjamentele florale 

(florile, frunzele, ierburile, ramurile). 

 Tema ,,Conservarea si prelungirea duratei de viata a florilor taiate” 

prezentată elevilor s-a bazat pe urmatoarele explicatii: stabilirea momentului 

de recoltare specific florilor in functie de destinatie, gasirea de variante 

biologice pentru prelungirea vietii florilor taiate, mentinerea prospetimii 

florilor ca element de calitate. 



Explicatiile ce au insotit desfasurarea temei ,,Tehnici de 

conditionare/prelucrare a materialului vegetal” au constat in: stabilirea 

regulilor generale de pregatire a materialului vegetal, cunoasterea 

modalitatilor de tijare a materilului vegetal si particularitatile de asamblare a 

florilor intr-un buchet. 

Pentru o mai buna comprehensiune a tipurilor de buchete, am 

prezentat o clasificare a speciilor floricole ce formeaza aceste buchete si 

anume: buchete speciale, buchete in cascada, buchete murale, buchete in 

picioare. 

Am prezentat principiile ce stau la baza formarii aranjamentelor florale, 

precum si tipurile de aranjamente florale. 

Pentru eficientizarea procesului instructiv educativ am utilizat 

prezentari in Power Point. 

In cadrul fiecarei teme, elevii au fost notati prin verificare orala pe 

baza a o serie de intrebari din materialul predat. Verificarea dobandirii 

cunostintelor a fost realizata si prin aplicarea unui test scris insotit de un 

barem de corectare si notare. 

Am desfasurat lucrarile practice, conform programei, care au vizat formarea 

priceperilor si deprinedrilor practice de a lucra individual sau in grup, 

privind realizarea buchetelor si aranjamentelor florale diversificate. 

 

Înmulţirea plantelor floricole 

 

       Înmulţirea pe cale sexuată sau generativă (prin seminţe) se practică la 

majoritatea plantelor anuale şi bienale care formează uşor seminţe în 

condiţiile din ţara noastră. 

     Avantajul înmulţirii prin seminţe este obţinerea unui număr mare de 

plante viguroase şi uşor adaptabile. Are, însă, neajunsul că descendenţii nu 

sunt întotdeauna identici cu părinţii. De aceea, culturile producătoare de 

seminţe de la speciile şi soiurile care se pot încrucişa între ele se fac în 

condiţii de izolare, astfel încât să nu se polenizeze unele cu altele. 

   Seminţele trebuie să fie întregi, bine dezvoltate, ajunse la maturitate, 

sănătoase şi cât mai pure. 

     Înmulţirea vegetativă, spre deosebire de înmulţirea sexuată plantele 

rezultate pe cale vegetativă moştenesc toate însuşirile părinţilor şi înfloresc 

mai timpuriu. 

     Înmulţirea vegetativă se face prin mai multe procedee conform 

diversităţii speciilor şi a posibilităţilor acestora de adaptare la condiţiile de 

mediu. Plantele de la care se obţin irmaşii pe cale vegetativă se numesc 

,,plante mamă”. 



 Înmulţirea prin butaşi. Butăşirea se bazează pe însuşirea pe 

care o au anumite organe sau porţiuni de organe de a regenera 

plante noi atunci când sunt detaşate de planta mamă şi sunt 

puse în condiţii de înrădăcinare. 

Organele folosite în acest scop doferă de la specie la specie. Se pot 

face, astfel, butaşi din lăstari, muguri, frunze, rădăcini. 

   Epocile optime de butăşire sunt primăvara şi toamna. 

 Butaşii din lăstari sunt folosiţi la înmulţirea celor mai multe 

specii de seră şi apartament, (garoafa, crizantema, muşcata, 

hortensia, cerceluşul, ficusul, etc.). 

Butaşii se facdin vârfurile tulpinilor şi ramificaţiilor laterale. 

Acestea se recoltează cu briceagul sau bisturiul la lungimea de 

8-10 cm, după care urmează fasonarea. Butaşii se taie drept, la 

cca un milimetru sub nod. Porţiunea de 2-3 cm de la bază se 

curăţă de frunze deoarece aceasta se va îngropa în substratul 

unde va avea loc înrădăcinarea. La frunzele care rămân pe 

butaşi se reduce din suprafaţa limbului dacă este prea mare. La 

ficus frunzele se rulează sub formă de cornet.  

 Butaşii de frunze se folosesc la înmulţirea unor specii ca 

violete africane, gloxinia, begonia etc. Se pot face din frunze 

întregi sau fragmente de frunze. În acest scop se folosesc 

frunzele de vârstă medie. La frunzele cu peţiol, butaşul este 

alcătuit din limb şi o porţiune de 2-3 cm de peţiol. Plantarea se 

face până la baza limbului. Frunzele de Senseviera trifasciata 

se fragmentează transversal în porţiuni cu lungime de 7-8 cm, 

fiecare dintre acestea constituind un butaş. La begonie frunzele 

se secţionează astfel ca fiecare butaş să posede cel puţin o 

nervură principală.   

 Butaşii din rădăcină sunt folosiţi la înmulţirea unor specii 

perene ca Delphinium cultorum. 

Rădăcinile mai groase care prezintă pe ele muguri se taie în bucăţi 

de 6-8 cm lungime. 

 Înmulţirea prin divizarea tufei se practică la plantele perene 

care cresc sub formă de tufe, de lăstari ori frunze şi prezintă 

muguri la colet sau pe rădăcini (bujori, violete africane etc.). 

Plantele mamă se scot din pământ sau din ghiveci şi se 

secţionează în 2-4 sau mai multe bucăţi care se replantează 

individual. Timpul optim de executare este perioada de repaus a 



plantelor mame,toamna târziu sau primăvara devreme pentru 

cele mai multe specii. 

 Înmulţirea prin drajoni. Plantele ca sanseviera, agave, 

crizantema drajonează puternic (dau lăstaridin mugurii 

adventivi de pe rădăcini). În momentul când drajonii au 

suficiente rădăcini şi frunze se pot detaşa de planta mamă şi se 

replantează în altă parte.  

 Înmulţirea prin stoloni. Unele specii emit ramificaţii subţiri, 

târâtoare, numite stoloni, pe care se formează rozete de frunze 

cu rădăcini la bază. La înmulţire se folosesc aceste rozete care 

se desprind de planta mamă. Exemple de plante care formează 

stoloni: Chlorophythum, Saxifraga, Viola, etc. 

 Înmulţirea prin rizomi. Rizomii sunt tulpini îngroşate şi 

alungite, aceştia prezintă la suprafaţă muguri din care rezultă 

părţile vegetative aeriene şi florile. Înmulţirea se realizează 

prin scoaterea lor din pământ (când sunt în  

 repaus) şi fragmentarea în bucăţi cu câte 2-3 muguri. Se 

foloseşte la stânjenel, cală.etc. 

 Înmulţirea prin rădăcini tuberizate. Rădăcinile tuberizate, 

numite impropriu şi tuberculi, sunt organe cărnoase, mult 

îngroşate, cu mulţi muguri plasaţi la partea superioară. Specii 

ca. Gloxinia, begonia, anemone, ciclamenul, przintă o singură 

tuberozitate cu mai mulţi muguri la partea apicală. Dalia 

formează mai multe rădăcini tuberizate reunite pe o tulpină 

unică. La această plantă mugurii sunt aşezaţi la colet. 

 Înmulţirea prin bulbi şi tuberobulbi. Bulbii se întâlnesc la 

lalele, narcise, tuberose, zambile, crini, etc.iar tuberobulbii la 

gladiole, frezii, brânduşe etc.Pentru înmulţire se scot din 

pământ când plantele sunt în repaus, vara sau toamna, în 

funcţie de specie, se separă, se sortează şi se păstrează în 

depozite speciale până la timpul optim de plantare.  

 Înmulţirea prin marcotaj. La unele specii ca trandafir, 

filodendron, ficus, tulpinile sau ramificaţiile pot să emită 

rădăcini atunci când ating pământul. După înrădăcinare care 

durează 4-6 săptămâni, plantele rezultate se detaşează de 

planta mamă şi se plantează în altă parte.  

 Înmulţirea prin altoire. Se practică la trandafir, liliac, azalee. 

Metodele de altoire folosite sunt în oculaţie şi despicătură. 

 



      

 

 

 

                 

 



        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENŢE SPECIFICE  MODULUI DE PRACTICĂ 

            

 Producţia floricolă este exprimată prin: plante în ghivece, flori tăiate 

proaspete, flori tăiate uscate, bulbi, seminţe, răsaduri, etc. şi se realizează în 

câmp şi spatii protejate (sere, solare, răsadniţe, etc.). 

 Rolul florilor este de a contribui la combaterea poluării aerului şi la 

restabilirea echilibrului favorabil vieţii. Munca fizică în gradina cu flori este 

o cale folosita de om pentru odihnă activă, pentru relaxarea sa spirituală.  

 Acest material de învăţare se adresează elevilor care urmează traseul 

profesional de pregătire în calificarea „Tehnician horticultor”. Scopul este de 

a realiza o prezentare cât mai captivantă pentru elevi şi de a oferii mai multe 

aplicaţii practice, pentru ai ajuta în procesul de învăţare şi pentru a dobândi 

competenţele tehnice specifice modulului „Tehnologia de cultivare  a 

speciilor floricole”. Prezentul material contribuie la dezvoltarea abilităţilor 

şi atitudinilor de creativitate şi adaptare a elevilor în vederea depăşiri 

diferitelor situaţii apărute în timpul desfăşurării  stagiului de pregătire 

practică la agentul economic. 

 

Competenţele modulului: 

  

1. Produce material săditor floricol. 

2. Înfiinţează culturi floricole prin semănat şi plantat. 

3. Execută lucrări agrotehnice de întreţinere a culturilor floricole. 

4. Recoltează şi valorifică produsele floricole. 

 

 

 



INFORMAŢII  DESPRE  SPECIFICUL  AGENŢILOR  ECONOMICI 

 Agentul economic unde elevul îşi desfăşoară stagiul de pregătire 

practică la modulul „Tehnologia de cultivare  a speciilor floricole”, este o 

societate comercială care deţine un sector specializat în cultura florilor cu un 

număr însemnat de specii şi soiuri, ceea ce asigură o participare directă a 

elevilor în condiţii de producţie cât şi o instruire conform programului de 

curs şi lucrări practice. 

 În cadrul fermei elevii se familiarizează cu structura organizatorică a 

fermei, cu modul de organizare şi conducere al procesului de producţie şi a 

muncii în sectorul respectiv, prin participarea efectivă la executarea 

lucrărilor conform graficului de eşalonare a activităţii practice pe întregul an 

şcolar. Pentru însuşirea deprinderilor practice, elevii au nevoie de o pregătire 

teoretică şi practică temeinică. 

 

OBLIGAŢIILE  ELEVULUI  ÎN  STAGIUL  DE  PREGĂTIRE  

PRACTICĂ  FAŢĂ  DE  AGENTUL  ECONOMIC 

 

Elevul are obligaţia, ca pe durata derulării stagiului de pregătire 

practică, să respecte programul de lucru stabilit, să respecte normele de 

securitate şi sănătate în muncă specifice tematicii de pregătire practică pe 

care le-a însuşit de la reprezentantul partenerului de practică şi cadrul 

didactic, şi să execute activităţile solicitate de tutore după o prealabilă 

instruire, în condiţiile respectării cadrului legal.  

Pe durata stagiului, elevii vor respecta regulamentul de ordine 

interioară al unităţii unde îşi desfăşoară pregătirea practică. În cazul 

nerespectării acest regulament directorul societăţii comerciale poate anula 

convenţia încheiată. 



                  

               MODALITĂŢI  DE  ORGANIZARE  A  PRACTICII 

 Pregătirea practică la modulul „Tehnologia de cultivare  a speciilor 

floricole”  se realizează prin ore de instruire practică curentă şi comasată. 

 Instruirea practică se desfăşoară săptămânal, în cele 37 de săptămâni 

de curs, iar practica comasată de 8 săptămâni se execută de regulă la agentul 

economic, în cele 2 semestre. 

 Modulul „Tehnologia de cultivare  a speciilor floricole” se studiază 

pe parcursul a 60 de ore în cadrul stagiului de pregătire practică clasa a XI –

a repartizate astfel: 30 ore laborator tehnologic care se efectuează sub 

îndrumarea profesorului de specialitate şi 30 de ore de instruire practică sub 

conducerea maistrului instructor. 

 Ţinând cont de competenţele modului, specificul zonei şi ale agentului 

economic cele 60 de ore pot fi repartizate orientativ astfel: 15 ore - 

„Produce material săditor floricol” ,  20 ore pentru „Înfiinţează culturi 

floricole prin semănat şi plantat”, 15 ore pentru „Execută lucrări 

agrotehnice de întreţinere a culturilor floricole”, şi pentru ultima 

competenţă „Recoltează şi valorifică produsele floricole” – 10 ore. 

Complexitatea criteriilor de performanţă şi a condiţiilor de 

aplicativitate pentru abilităţi cheie creşte, astfel încât să se asigure o 

integrare rapidă a elevilor pe piaţa muncii după terminarea liceului. Elevii se 

pot organiza pe grupe care se rotesc astfel încât la sfârşitul orelor fiecare 

grupă să poată parcurge lucrările din cadrul temei respective. elevii se 

documentează, observă, rezolvă sarcinile de lucru cerute în fişa de lucru, fac 

comparaţii între ei, iar în final completează jurnalul de practică.  

Se fac discuţii, observaţii şi împreună cu profesorul şi / sau tutorele 

care monitorizează activităţile elevilor se decid soluţiile corecte. 



 

RECOMANDĂRI  PRIVIND  RESPECTAREA  NORMELOR  DE  SĂNĂTATE  

ŞI SECURITATEA  MUNCII 

 

 

 Pentru desfăşurarea activităţii practice a modulului „Tehnologia de 

cultivare  a speciilor floricole” la agentul economic în condiţii optime şi în 

siguranţă, elevii trebuie să respecte următoarele reguli de protecţie a muncii:  

 Toate activităţile se desfăşoară numai în prezenţa cadrului didactic 

sau a tutorelui respectând indicaţiile şi cerinţele acestuia; 

 Să poarte obligatoriu echipamentul de protecţie, in funcţie de 

specificul lucrărilor executate; 

 Se interzice joaca cu uneltele de lucru; 

 Utilizarea şi manipularea substanţelor de combatere a bolilor şi 

dăunătorilor se face numai în prezenţa cadrului didactic sau a 

tutorelui după efectuarea  instructajului necesar; 

 Este interzisă consumarea alimentelor şi lichidelor în timpul 

lucrului; 

 Este obligatoriu spălarea şi dezinfecţia mâinilor cu apă şi săpun 

după fiecare lucrare, în pauza de masă sau ori de cate ori este 

nevoie; 

 Se interzice urcarea pe maşină a elevilor în timpul lucrului sau în 

timpul transportului; 

 Elevii care deservesc aparatele şi maşinile agricole, vor purta 

obligatoriu echipament de protecţie; 

 Să nu intervină la remedierea unor defecte constatate la orice utilaj 

agricol, când acesta funcţionează; 



 La sfârşitul lucrării echipamentul de protecţie se va dezbrăca, 

curăţa şi spăla şi se va preda la magazie; 

 Elevii nu trebuie sa umble la organele în mişcare în timpul 

lucrului, iar hainele trebuie să fie bine strânse pe corp; 

 La locul de muncă să existe materiale strict necesare pentru ajutor 

în caz de accidente; 

 Să menţină curăţenia şi igiena la locul de muncă. 

 

    INSTRUMENTELE DE LUCRU NECESARE DESFĂŞURĂRII PRACTICII 

 

 

 Jurnal / caiet de practică a elevului 

La locul de muncă, elevii pot ţine un jurnal / caiet de practică pentru a 

nota zilnic activităţile desfăşurate pe perioada pregătirii practice, iar la 

sfârşitul săptămânii pot fi consemnate şi observaţiile cadrului didactic 

referitoare la lucrările efectuate de elevi. Acesta este ţinut de elev şi 

înregistrează de cate ori au fost îndeplinite activităţile şi sarcinile de lucru. 

Notările zilnice ale elevului în caietul de practică pentru fiecare temă 

parcursă din modul, se fac sub forma unor referate după următorul model:  

Exemplu: Lucrări zilnice executate de elevi în săptămâna 

…………………………................................................................................... 

 

Luni  Producerea materialului săditor floricol 

- operaţii de pregătire a materialului în vederea executării 

înmulţirii vegetative a speciilor floricole; 

Marţi  - pregătirea spaţiului şi a substratului nutritiv; 

- metode de semănat la speciile floricole în vederea obţinerii 



răsadurilor; 

Miercuri  Înfiinţarea culturilor floricole prin semănat şi plantat   

-    pregătirea terenului pentru înfiinţarea culturilor floricole în 

câmp şi în spaţii protejate şi forţate; 

-     pregătirea terenului pentru înfiinţarea culturilor floricole in 

spatii protejate şi forţate; 

Joi  Executarea lucrărilor agrotehnice de întreţinere a culturilor 

floricole 

- plantarea materialului săditor floricol în câmp; 

- plantarea materialului săditor floricol în sere şi solarii;â 

Vineri  - lucrări de întreţinere a solului în câmp; 

- lucrări de întreţinere a solului in sere şi solarii; 

 

Observaţiile cadrului didactic îndrumător de practică : 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Fişă de observaţie nr. 1 

 

Pregătirea substratului nutritiv folosit la producerea răsadului de 

flori 

 

Sarcini de lucru: 

1. Identificaţi componentele care intră în alcătuirea amestecurilor de 

pământ.. 

 2. După încheierea activităţii de observaţie şi execuţie, completaţi fişa 

de mai jos: 



 

Mraniţă Care sunt caracteristicile mraniţei ?  

Turba 
Cum se obţine şi ce caracteristici 

are? 
 

Pământ de ţelină 
Cum se obţine şi ce caracteristici 

are? 
 

Nisipul Ce rol are şi care este cel mai bun?  

Pământul de frunze 
Care sunt proprietăţile şi cum 

obţine? 
 

 

Observaţii ale maistrului sau tutorelui de practică: 

…………………………................................................................................... 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

 

 Fişă de lucru nr. 1 

Sarcini de lucru: 

1. Înmulţirea prin divizarea tufei; 

2. Identificaţi speciile floricole care se înmulţesc prin divizarea tufei. 

 

Atenţie! 

Pentru sprijin în desfăşurarea activităţii, solicitaţi ajutorul maistrului 

instructorului de practică sau consultaţi bibliografia de specialitate indicată 

la orele de laborator tehnologic.  

 



Etape Materiale necesare Acţiuni desfăşurate 

Scoaterea plantelor 

mama din pământ sau 

din ghivece 

- plante mamă : bujor, 

violete africane, 

margarete 

- cazma, cuţit pentru 

grădinărit, stropitoare, 

furcă; 

 

Secţionarea plantelor 

mama  în 2-4 sau mai 

multe bucăţi 

 

- cuţit pentru grădinărit; 

- executarea secţiunii  

Replantarea 

individuală  

- cazma, stropitoare, 

găleată cu apă, 

îngrăşământ;  

- se execută în perioada 

de repaus a plantelor 

mama – toamna târziu 

sau primăvara devreme 

 



 Fişă de tehnologică nr. 1 

Semănatul în vederea producerii răsadului 

 

 Sarcini de lucru: 

1. Completaţi fişa tehnologică urmărind etapele din tabelul de mai jos: 

Locul 

producerii 

răsadului 

Epoca de 

semănat 

Metode 

de 

semănat 

folosite 

Repicatul 

răsadului 

Verificarea 

calităţii 

lucrării 

 

 

 

    

 

Observaţii ale maistrului sau tutorelui de practică: 

………………………….................................................................................. 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

1. Înfiinţează culturi floricole prin semănat şi plantat. 

Pentru realizarea acestei competenţe, trebuie avut în vedere ca elevii 

să cunoască lucrările de pregătire a terenului  pentru înfiinţarea culturilor 

floricole în câmp: 

- desfiinţarea culturii precedente; 

- nivelarea de exploatare; 

- fertilizarea de bază; 

- arătura; 



- mărunţirea solului; 

- combaterea chimică a buruienilor; 

-     modelarea solului. 

 Lucrările de pregătire a terenului pentru înfiinţarea culturilor floricole 

in spaţii protejate şi forţate constau în:  

- evacuarea resturilor vegetale ale culturii anterioare; 

- mobilizarea solului; 

- fertilizarea de bază cu îngrăşăminte organice în cantităţi stabilite de 

laboratorul de agrochimie; 

- introducerea amestecului de pământ adecvat specie, pregătit cu 2 - 3 

săptămâni înainte de plantare ; 

- dezinfecţia amestecului pe cale termică sau chimică; 

- acoperirea solarului cu polietilenă cu cel puţin 10 – 20 zile de înfiinţarea 

culturii; 

Tehnologia de cultură a plantelor floricole, este condiţionată de 

particularităţile lor biologice, şi anume: plantele anuale se înmulţesc prin 

seminţe şi mai rar prin  butaşi, cele bienale se seamănă vara în răsadniţe sau 

pe brazde afară pentru producerea răsadurilor, iar plantarea la locul definitiv 

se face toamna. Plantele perene se plantează după ce trec printr-o perioadă 

de repaus care condiţionează înflorirea (bulbi, rizomi, tuberobulbi). 

Materiale, unelte şi maşini necesare: îngrăşăminte organice, 

erbicide, amestecuri de pământ, materiale de plantare, insecto-fungicide, 

sape, cazmale, foarfeci, folie de polietilenă, NT3,2 . 

 

 

 

 



 

 Fişă de tehnologică nr. 2 

Pregătirea terenului pentru înfiinţarea culturilor floricole în sere şi 

solarii 

 

 Sarcini de lucru: 

1. Completaţi fişa tehnologică cu lucrările de pregătire a solului 

specifice spaţiilor protejate; 

2. Comparaţi lucrările consemnate în fişa tehnologică a voastră cu cele 

ale colegilor, şi discutaţi diferenţele apărute. 

 

Denumirea lucrărilor 

Evacuarea 

resturilor 

vegetale 

Mobilizare

a solului 

Fertilizare

a de bază 

Dezinfecta

rea solului 

Marcarea 

solului 

Acoperire

a solarului 

 

 

     

 

Observaţii ale maistrului sau tutorelui de practică: 

………………………….................................................................................. 

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

 

 

 



2. Execută lucrări agrotehnice de întreţinere a culturilor 

floricole. 

După înfiinţare,  culturilor floricole trebuie să li se asigure condiţii 

optime de creştere şi dezvoltare  prin aplicarea unui complex de lucrări de 

întreţinere atât solului cât şi plantelor. 

Elevii trebuie să cunoască lucrările aplicate solului: 

- săpălugitul – pentru distrugerea buruienilor, spargerea crustei de la 

suprafaţa solului, în scopul asigurării unei mai bune aerisiri şi pentru 

împiedecarea evaporării apei din sol; 

- săpatul – se face pe brazdele cu plante perene; 

- mulcirea – acoperirea solului cu diferite materiale pentru păstrarea 

umidităţii, a combaterii buruienilor şi realizării temperaturii necesare; 

Lucrări de îngrijire aplicate plantelor floricole de câmp şi sere: 

- fertilizarea – se face în funcţie de specie, fenofază calităţile fizico-

chimice ale substratului,etc.; 

- combaterea bolilor şi dăunătorilor; 

- udatul; 

- lucrări de tăiere: tutoratul şi palisatul, ciupitul, copilitul, bobocitul, 

îndepărtarea drajonilor, curăţirea plantei. 

Lucrări specifice culturilor forţate şi protejate: 

- plantarea în ghivece – specifică plantelor de seră; 

- transplantarea – trecerea plantelor din ghivece mai mici în altele mai mari 

cu 3 – 4 cm în diametru; 

- întreţinerea culturilor – protejarea contra căldurii mari, insolaţiei, luminii 

excesive prin umbrirea acoperişului, aerisirea permanentă, şpriţuirea, 

păstrarea umidităţii aerului, administrarea îngrăşămintelor sub formă de 

soluţie, combaterea bolilor şi dăunătorilor. 



Materiale, unelte şi maşini necesare: sape, materiale pentru mulci, 

îngrăşăminte organice şi chimice, pesticide,  sârmă, sfoară, tutori, ghivece, 

etc. 

 Fişă de lucru nr. 3 

Lucrări de tăiere aplicate plantelor floricole 

Data : ................... 

Clasa : .................. 

Elevul : .................... 

 

 Sarcini de lucru: 

1. Executaţi lucrările de tăiere specifice plantelor floricole 

2. La finalul activităţii practice, specificaţi momentul aplicării 

lucrărilor menţionate în tabelul de mai jos: 

 

Lucrări aplicate Momentul aplicării lucrării 

Tutoratul şi palisatul  

Ciupitul  

Copilitul  

Bobocitul  

Îndepărtarea drajonilor  

Curăţirea plantei  

 

Notă : pentru sprijin în derularea activităţii practice solicitaţi ajutorul 

maistrului de practică. 



  Fişă de tehnologică nr. 3 

Lucrări de îngrijire aplicate solului 

 

 

 Sarcini de lucru: 

1. Completaţi fişa tehnologică cu lucrări de îngrijire aplicate solului 

2. Comparaţi lucrările consemnate în fişa tehnologică a voastră cu 

cele ale colegilor si discutaţi diferenţele apărute. 

 

 

Lucrări de îngrijire aplicate solului 

Denumirea 

lucrării 

Materiale  şi uneltele 

folosite 
Momentul aplicării 

Mulcirea  
  

Săpălugitul 
  

Săpatul 
  

 

Observaţii ale maistrului sau tutorelui de practică: 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

 

 



3. Recoltează şi valorifică produsele floricole. 

 

Pentru realizarea acestei competenţe elevii trebuie să cunoască faptul 

că, recoltarea este o operaţie prin care florile trec din sfera de producţie în 

cea a circulaţiei. 

O bună organizare a recoltării necesită:  

- stabilirea momentului începerii recoltării în funcţie de specie; 

- stabilirea destinaţiei sau direcţiei de valorificare; 

- întocmirea graficelor de livrare; 

- asigurare ambalajelor, utilajelor, uneltelor şi a maşinilor de transport 

necesare; 

- instruirea din timp a elevilor; 

 Momentul recoltării are o mare importanţă deoarece este unul din 

factorii care asigură o durată mare de păstrare.  

Exp: lalelele, trandafirii, narcisele, etc. se recoltează în faza când 

bobocii sunt suficienţi de dezvoltaţi, bine coloraţi şi petalele s-au desprins de 

petale. Crinul, gladiolele, tuberozele se recoltează când s-au deschis 1 - 2 

flori din inflorescenţă. Crizantemele, ochiul boului, gerbera se recoltează 

când florile sunt bine deschise. Majoritatea florilor se recoltează prin rupere 

sau tăiere cu briceagul, iar cozile să fie suficient de lungi.  

Produsele floricole trebuie aduse la standardele cerute de normativele 

naţionale şi internaţionale prin condiţionare care constă: sortarea florilor 

care se face manual sau cu maşini speciale de sortat florile pe lungimi, 

legarea în buchete şi introducerea în pungi de plastic (formă tronconică 

fără fund ) în scopul eliminării pericolului de depreciere (crizanteme). 

Pentru a mării durata de păstrare se recomandă reînnoirea tăieturilor 

de la baza tijei la intervale de 2 -3 zile, despicarea tijelor pe o porţiune de 2 



-3 cm de la bază, schimbarea deasă a apei din vas, sau folosirea unor 

substanţe sau preparate chimice (piramidon, aspirină) dizolvate în apa de 

păstrare.  

Florile recoltate se învelesc imediat in hârtie de mătase sau în pergament 

(cala, gerbera) care împiedică transpiraţia. Se mai folosesc cutii unde se pun 

libere alternând straturile de flori cu hârtie, coşuri pentru florile cu 

inflorescenţe mai lungi şi tije mai puternice(crini, gladiole). 

Valorificare florilor la ghivece - se recomandă schimbarea 

ghivecelor în care au crescut şi s-au  dezvoltat florile cu altele noi din 

ceramică sau plastic dur, se udă şi astfel pot fi transportate la distanţe mari 

(maşini frigorifice speciale). 

Materiale, unelte şi maşini necesare:  flori, briceag, maşini speciale 

de sortat flori, substanţe şi preparate chimice, hârtie pentru ambalare, cutii, 

coşuri, maşini frigorifice. 

 

 Fişă de lucru nr. 4 

Momentul recoltării florilor 

 Sarcini de lucru: 

1. Stabiliţi momentul recoltării la câteva specii floricole:  

Specia Momentul aplicării lucrării 

Lalea, trandafir, narcise  

Crin, gladiole, tuberoze  

Crizanteme, ochiul boului, 

gerbera 
 

 



Observaţii ale maistrului sau tutorelui de practică: 

…………………………....................................................................................................... 

................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

                                                      

                                             Fişă de tehnologică nr. 4 

                              Ambalarea şi transportul florilor 

 Sarcini de lucru: 

1. Completaţi fişa tehnologică pentru ambalarea şi transportul 

florilor tăiate şi la ghivece. 

2. Comparaţi lucrările consemnate în fişa tehnologică a voastră cu 

cele ale colegilor si discutaţi diferenţele apărute. 

Pregătirea florilor 

pentru ambalare 
Materialele necesare 

Verificarea calităţii 

lucrării 

   

 

Observaţii ale maistrului sau tutorelui de practică:  

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

 Fişă de observaţie nr. 4 

 Sarcini de lucru: 

1. Observaţi cu atenţie dirijarea regimului climatic în vederea 

asigurării condiţiilor optime pentru păstrarea şi condiţionarea 

florilor (gladiole, crizanteme). 

2. Completaţi fişa de mai jos, după încheierea activităţii, indicând 

valorile optime ale principalilor factori de mediu. 



Temperatură aerului Umiditate aerului 

  

 

Observaţii ale maistrului sau tutorelui de practică: 

................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

ORGANIZAREA EVALUĂRII 

 Evaluarea este o componentă esenţială a triadei predare – învăţare – 

evaluare, rolul ei este să depisteze limitele învăţării – greşeli, lacune, nivel 

prea scăzut de cunoştinţe, dificultăţii în interpretarea  şi aplicarea 

cunoştinţelor. 

 Evaluarea formativă (continuă), se desfăşoară pe tot parcursul 

instruirii practicii, se realizează prin verificări sistematice pe parcursul 

programului, prin secvenţe relativ mici. Se urmăresc rezultatele obţinute şi 

procesul prin care s-au obţinut pentru a-l putea ameliora pe parcurs, 

scurtându-se perioada dintre evaluare şi îmbunătăţirea activităţilor practice.  

 Evaluarea sumativă este o evaluare de bilanţ (finală), se realizează la 

intervale mari de timp (la finalul unei competenţe din cadrul modulului), 

determinând aprecieri finale asupra rezultatelor elevilor. Rezultatele acestei 

evaluări pot fi utilizate pentru formularea unor măsuri privind organizarea şi 

desfăşurarea procesului de instruire practică. 

 Pentru o evaluare cât mai obiectivă a competenţelor tehnice 

specializate, pentru calificarea tehnician horticultor se impune utilizarea a 

cât mai multe şi variate metode de evaluare. Metodele şi instrumentele 

folosite în evaluarea formativă sunt: observarea şi aprecierea verbală, 

chestionarea orală, teste grilă, proiect, portofoliu,etc. 
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