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PROPUNERI TEME PENTRU PROIECTUL DE DIPLOMA
-SESIUNEA IULIE 2022Nr
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

TEMA

COORDONATOR

Identificarea şi caracterizarea unor cultivare locale la speciile pomicole din zona de sud a României
Studiul înmulţirii vegetative prin diferite metode a unor genotipuri valoroase de moșmon (Mespilus germanica)
Aspecte privind înmulţirea in vitro a unor arbuşti fructiferi
Impactul PAC asupra dezvoltării sectorului.............................
Studiul potențialului productiv și caracteristicilor calitative la unele soiuri de prun de masă din sortimentul actual al Olteniei
Evaluarea potențialului productiv și caracteristicilor calitative la unele soiuri de măr din sortimentul actual aferent zonei
subcarpatice a Olteniei
Identificarea principalilor dăunători animali ai viței de vie
Monitorizarea dinamicii evoluției atacului principalilor agenți patogeni ai viței de vie
Răspunsul unor cultivare de plante legumicole la atacul patogenilor specifici
Caracteristicilefizico-chimice ale radacinilor de morcovi la maturitatea de recoltare și posibilități de valorificare a acestora
Dinamica compoziției chimice a nucilor pe parcursul creșterii și maturării acestora
Studiul unui nou sortiment de ………. pentru cultura în solar
Efectul utilizării unor biofertilizanţi asupra creşterii şi dezvoltării speciilor legumicole
Cercetări privind influența biostimulatorilor asupra germinației semințelor la unele specii floricole anuale
Studiul variabilității morfologice și agrobiologice la soiurile autohtone de viță de vie destinate producerii strugurilor pentru
consum în stare proaspătă.
Studiul potențialului bioproductiv și calitativ al unor soiuri de struguri pentru vin, cultivate în Oltenia.............(diverse areale
viticole din Oltenia).
Cercetări privind comportarea unor soiuri de viță de vie pentru vinuri de calitate în condițiile climatice specifice anilor de
cultura
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18.

Cercetări privind potențialul oenologic al sortimentului de Banu Mărăcine

Conf.univ.dr. Băducă Constantin

19.

Consideratii privind importanta biodiversitatii pentru horticultura

20.
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23.
24.
25.

Cercetari privind folosirea ingrasamintelor la căpșun
Calitatea producției de.... în funcție de dozele de îngrășăminte utilizate
Simetrii și soluții de similaritate pentru modele neliniare de dinamica atmosferica
Studiul stabilităţii termice şi modelarea cinetica a proceselor eterogene pentru material lignocelulozice (cereale)
Studiu privind activitatea mitotică la specia Vicia faba sub influența unor stresori chimici
Utilizarea testului Allium pentru identificarea unor aberații cromozomiale la legume
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Conf.univ.dr. Cichi Daniela Doloris
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26. Evaluarea unor specii de suculente din punct de vedere al posibilităților de utilizare în designul floral
27. Analiza fenologiei unor specii floricole perene în condițiile ecologice ale orașului Craiova
28. Amenajarea unui spatiu de joaca din incinta unei scoli.
29. Posibilitati teoretice de amenajare a unui scuar
30. Studiul plantelor autohtone și alohtone cu potențial invaziv din culturile horticole ale județului …….
31. Identificarea și valorificarea unor plante utile din flora spontană a Olteniei
32. Particularitati fiziologice ale cresterii si dezvoltarii unor plante in zona Olteniei
33. Psamosolurile din stânga Jiului și propietatile lor agroproductive
* Notă: se acceptă propuneri de teme suplimentare din partea studenţilor
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