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TEMA
Aspecte tehnice şi economice ale înființării unei plantații viticole în perimetrul SD Banu Mărăcine
Studii privind combaterea integrată a organismelor dăunătoare dintr-o plantațiepomicolă
Studii privind protecției integrată a culturilor de arbuști fructiferi
Monitorizarea și cuantificarea atacului produs de cicada meliferă la unele plante ornamentale din Grădina Botanică
Studii privind combaterea integrată a organismelor dăunătoare dintr-o plantație viticolă
Evaluarea metodelor de multiplicare in vivo asupra materialului biologic pomicol.
Studiul caracteristicilor de creștere și fructificare la unele soiuri de prun în zona subcarpatică
Evaluarea unor caractere pomologice ale unor genotipuri de nuc în vederea obținerii unor selecții valoroase pentru
portaltoi.
Studiul comportării la înmulțirea prin marcotaj unui portaltoi de castan recent introdus în țară în condițiile ecologice din
Vâlcea.
Studiul unor specii perene geofite și posibilități de utilizare în decorul parcurilor și grădinilor.
Valorificarea condițiilor de mediu specifice unor areale din județul Dolj prin cultura vitei de vie si a pomilor fructiferi
Restructurarea și reconversia podgoriilor măsură pentru creșterea competitivității producătorilor
Considerații privind alcătuirea sortimentului de soiuri pentru cultura viței de vie in Oltenia
Oportunitati privind dezvoltarea horticulturii prin utilizarea fondurilor europene
Limpezirea și stabilizarea vinurilor albe prin procedee fizico-chimice
Limpezirea și stabilizarea vinurilor roșii prin procedee fizico-chimice
Optimizarea tehnologiilor de obținere a vinurilor de calitate superioară
Strategii și politici în asigurarea calității produselor viti-vinicole în România.
Controlul și asigurarea calității produselor din sectorul fructe-legume în România.
Grădina tradiționala româneasca
Amenajarea unei grădini cu caracter ornamental-utilitar
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22. Comportarea în cultură a unor specii tapisante
Sef.lucr.dr. Manda Manuela
23. Studiul privind efectul fertilizării foliare, pe diferite agrofonduri, asupra nivelului cantitativ şi calitativ al producţiei şi aSef.lucr.dr. Lascu Nicolae
ratei rentabilităţii, la tomatele de vară-toamnă, în contextul dezvoltării durabile
24. Studiul privind efectul fertilizării foliare, pe diferite agrofonduri, asupra nivelului cantitativ şi calitativ al producţiei şi aSef.lucr.dr. Lascu Nicolae
ratei rentabilităţii, la ardeiul gogoşar cultivat în câmp, în contextul dezvoltării durabile
25. Posibilități de amenajare a unei grădini particulare
Lector.univ dr Gruia Marius
26 Identificarea si inventarierea materialului dendrologic din localitatea/cartierul de reședință
Lector.univ dr Gruia Marius
* Notă: se acceptă propuneri de teme suplimentare din partea studenţilor
Director Departament Horticultură şi Ştiinţa Alimentului
Conf.univ.dr. Dodocioiu Ana Maria

