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Etapa județeană/sectoarelor municipiului București a olimpiadelor naționale școlare - 2020 
 

Probă scrisă 
Profilul: Resurse naturale și protecția mediului 
Domeniul/Calificarea: Agricultură/Cultura plantelor 
Clasa: a XII-a 
 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
 
 

SUBIECTUL I                                                                                                             (20 de puncte)  
I.1. 10 puncte 
Pentru fiecare item de mai jos, notați pe foaia de concurs numărul de ordine al itemului însoțit de 
litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect:  
                       
      1. În vederea producerii răsadului de legume, se execută semănatul prin împrăştiere, atunci 
când:                                                                    
          a) seminţele sunt mici; 
          b) răsadul urmează să fie repicat; 
          c) se irigă prin picurare; 
          d) răsadul se obţine în sere-înmulţitor. 
 
      2. Pentru obţinerea răsadului de tomate timpurii în solarii, data semănatului este:                                                                                                                               
          a) 10 – 20 III; 
          b) 25 XI – 5 XII; 
          c) 1 – 10 I; 
          d) 25 I – 5 II.  
 
      3. Printre bolile cele mai frecvente ce apar la răsadurile tinere, se numără:                                                                                                                 
          a) mana, pătarea cafenie, făinarea; 
          b) căderea răsadurilor, putregaiul cenuşiu; 
          c) căderea răsadurilor, pătarea albă a frunzelor, mana; 
          d. alternarioza tomatelor, mana. 
 
      4. Călirea răsadurilor de legume începe cu 1-2 săptămâni înainte de plantare prin:                                                                                 
          a) dirijarea regimului de nutriţie, asigurarea de lumină mai multă; 
          b) reducerea udărilor, aerisiri puternice, asigurarea de lumină mai multă; 
          c) intensificarea udărilor, cretizarea geamurilor; 
          d) reducerea udărilor, aerisiri puternice. 
 
      5. În sistemul intensiv de cultură a pomilor fructiferi, atingerea potenţialului maxim de rodire se 
realizează:                                              
          a) la 7-8 ani după plantare; 
          b) la 4-5 ani după plantare; 
          c) la 10-15 ani după plantare; 
          d) în primii 2-3 ani după plantare. 
 
      6. Sistemul superintensiv de cultură a pomilor fructiferi, prezintă unele caracteristici:                                                                          
          a) se utilizează soiuri de vigoare slabă, altoite pe portaltoi de vigoare mică, de aceea pomii 
nu depăşesc 2 metri înălţime;  
          b) pomii au vigoare mică sau  mijlocie, nu depăşesc 3,5 m înălţime, cu forme de coroane 
aplatizate; 
          c) se foloseşte la soiurile de tip spur altoite pe portaltoi de vigoare foarte mică; 
          d) lucrările solului, tratamentele fitosanitare se execută greu fiind stanjenite de volumul mare 
al coroanei.    
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      7. Pentru a limita înmulţirea bolilor comune cu alte culturi, soia nu intră în rotaţie cu:                                                                                                                                                                          
          a) cereale, cartof;                      
          b) sfeclă de zahăr; 
          c) alte leguminoase, floarea - soarelui; 
          d) rapiţă, in pentru ulei. 
 
      8. Calendaristic, semănatul soiei în sudul ţării începe:                                                                                                                                   
          a) la 10 – 15 septembrie; 
          b) în prima decadă a lunii mai; 
          c) primăvara, urgenţa I; 
          d) în prima sau a doua decadă a lunii aprilie. 
 
      9.  În cultură irigată de soia, densitatea la semănat este de:                                          
          a) 80 – 100 seminţe/m2; 
          b) 50 – 55 seminţe/m2; 
          c) 120 – 150 seminţe/m2; 
          d) 40 – 45 seminţe/m2. 
 
    10. Insuficienţa azotului la cartof se manifestă prin:  
          a) clorozarea şi încreţirea frunzelor, reducerea numărului şi masei tuberculilor;       
          b) scăderea rezistenţei plantelor la boli şi dăunători; 
          c) reducerea suprafeţei de asimilaţie, cu consecinţe negative asupra formării stolonilor şi 
tuberculilor; 
          d)  prelungirea perioadei de vegetaţie. 
 

I.2. 5 puncte  

Scrieți, pe foaia de concurs, cifrele de la 1 - 5 și notați în dreptul fiecăreia litera A, dacă apreciați că 

enunțul este adevărat sau litera F, dacă apreciați că răspunsul este fals:      

1. Sistemul de cultură clasic al pomilor fructiferi prezintă dezavantajul că intrarea pe rod economică 

la 8-10 ani, întârzie recuperarea investiţiilor.   

2. În vederea înfiinţării plantaţiilor de pomi fructiferi, amenajarea antierozională este necesară dacă 

panta terenului este mai mare de 40-50%.   

3. Vârsta răsadului de ardei pentru plantat în câmp, trebuie să fie de 60-70 zile.   

4. Pentru uşurarea repicatului răsadului de legume, semănatul se face în 2-3 etape.  

5. Plante din familia Solanaceae, sorgul şi iarba de Sudan, sunt foarte bune premergătoare pentru 

cartof.                                                     
 

1.3. 5 puncte 

Scrieți, pe foaia de concurs, asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A  și litera 

corespunzătoare din coloana B:                                                                                          

A. Lucrări de pregătire a materialului de 
plantat 

B. Tehnici de de lucru 

1. Sortarea tuberculilor de cartofi a. tuberculii se ţin în camere întunecoase la 
temperaturi de 15-180C 

2. Calibrarea b. tăierea longitudinală a tuberculilor  

3. Secţionarea tuberculilor c. separarea tuberculilor sănătoşi de cei 
bolnavi, tăiaţi sau deformaţi 

4. Preîncolţirea  d. durează 20-30 zile şi se realizează în 
condiţii de lumină 

5. Încolţirea propriu-zisă e. separarea tuberculilor pe categorii de 
mărime (fracţia mică de plantare şi fracţia 
mijlocie de plantare) 

 f. tuberculii încolţiţi se stratifică într-un amestec 
reavăn de nisip şi mraniţă 
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SUBIECTUL al II-lea                                                                                                 (30 de puncte) 
II.1.  10 puncte 
Scrieți, pe foaia de concurs informaţiile corecte, care completează spațiile libere din enunțurile de 
mai jos:                                                                                                                          
a. Repicatul este lucrarea de ….(1)…. provizorie a  răsadurilor mici din ….(2)…. deasă, la distanţe 
mai mari. 
b. Pământul de ţelină se pregăteşte din ....(3).... de la suprafaţa solului, provenite din terenuri 
....(4).... 
c. La cartof, fosforul are efect pozitiv asupra ....(5).... şi ....(6).... tuberculilor. 
d. Sistemul superintensiv de tip pajişte se foloseşte la soiurile de tip ....(7).... altoite pe portaltoi de 
....(8).... foarte mică. 
e. Tratarea seminţelor cu ....(9)..... –soia, se face în ziua semănatului, folosind ....(10).... flacoane 
pentru sămânţa folosită la 1 ha.  
 
II.2. 10 puncte  
Pentru următoarele cerințe scrieți răspunsurile pe foaia de concurs:                                                                                   

 1. Enumeraţi lucrările obligatorii pentru pregătirea amestecurilor de pământ, folosite ca substrat 

pentru producerea răsadurilor de legume.                             

 2. Menţionaţi caracteristicile sistemului de cultură a pomilor fructiferi de tip „grădini familiale”.                                         

                                                  

II.3. 10 puncte 

Pentru următoarea cerință scrieți răspunsul pe foaia de concurs:                                                                              

 1. Descrieţi lucrarea de semănat în rânduri, în vederea producerii răsadurilor de legume.    

 
SUBIECTUL al III-lea                                                                                                (40 de puncte)  
III.1. 30 de puncte 
Realizaţi un eseu cu tema ”Plantarea cartofului”, după următoarea structură: 

1. specificaţi epoca de plantare la cartof, pe zone de cultură;        

2. precizaţi densitatea de plantare la cartoful pentru consumul de vară şi toamnă-iarnă, pentru 

fracţia mijlocie şi mică de calibrare;           

3. menţionaţi distanţa între rânduri la plantarea cartofului, în funcţie de soiuri;      

4. precizaţi cantitatea de tuberculi/ha;         

5. specificaţi adâncimea de plantare;          

6. descrieţi plantarea manuală a cartofului.         

 
III.2. 10 puncte 
O societate agricolă urmează să înfiinţeze o cultură de cartof pe suprafaţa de 45 ha.  

1. Calculaţi cantitatea de tuberculi/ha, ştiind ca densitatea  este de 70.000 cuiburi/ha, cu greutatea 

medie a unui tubercul de 40 g. Plantarea se execută mecanizat. (exprimarea rezultatelor în kg şi t). 

2. Calculaţi cantitatea de tuberculi pentru suprafaţa de 45 ha.      

 


