
 

 

 

Modulul 2 
Horticultura 
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Definiție EQF 

Cunoştinţe 

• Înțelegerea a ceea 

ce înseamnă 

horticultură și 

cunoașterea 

diferitelor 

componente incluse 

în producția 

horticolă, aspectele 

economice și 

lanțurile de 

aprovizionare 

horticole. 

Aptitudini 

• Identificarea 

posibilităților de 

angajare în 

horticultură și 

diferitele 

oportunități de a 

intra în horticultură. 

Competenţe 

• Înțelegerea faptului 

că horticultura nu 

înseamnă doar 

fructe și legume, ci 

include multe alte 

aspecte importante. 



Ce este Horticultura? (1) 
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Societatea Americană de Științe Horticole definește horticultura astfel: 

 

„Horticultura este știința și arta producerii, îmbunătățirii, comercializării și folosirii 

fructelor, legumelor, florilor și plantelor ornamentale. Diferă de botanică și alte 

științe vegetale, deoarece horticultura încorporează atât știința, cât și estetica. „ 1 
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Horticultura este un sector economic important care ajută la hrănirea lumii. 

 

În 2017, întreprinderile horticole au produs: 

 

1.094 miliarde tone de legume; 

865,6 milioane tone de fructe; 

887,3 milioane tone de rădăcini și tuberculi. 

 

Întreprinderile sunt la fel de diferite ca produsele pe care le produc. Gama variază de la ferme foarte mici, 

alergate în principal pentru a hrăni fermierii și familiile lor, până la întreprinderi comerciale foarte mari care 

operează sere de înaltă tehnologie sau livezi uriașe. 

Ce este Horticultura? (2) 
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Horticultura nu înseamnă doar ciuperci, flori, fructe, legume sau uleiuri esențiale. 

 

Horticultura înseamnă, de asemenea, parcuri, grădini publice, terenuri de sport, ierburi de gazon, copaci, 

legume și flori din orașe, grădini de casă pentru mâncare și frumusețe. 

 

Astfel de facilități au avantaje estetice, sociologice și psihologice pentru omenire. 

 

Cu alte cuvinte: Horticultura face Lumea un loc mai bun. 

Ce este Horticultura? (3) 
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Mai sunt multe de descoperit: 

 

Creșterea plantelor pentru a crea soiuri noi sau pentru a 

le îmbunătăți pe cele existente; 

 

Producția de pepinieră și cultura țesuturilor pentru 

înmulțire fac posibilă crearea a nenumărate plante dintr-

una sau chiar dintr-o mică parte din plante.  

In-vitro  
Source: FA Geisenheim, Martin Bahman. Use under GNU 

Free Documentation Licence  

Ce este Horticultura? (4) 
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Sere 
Source:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/103_2934.JPG, Licence: Pd-self 

Ce este Horticultura? (5) 

Horticultura utilizează tehnologii inteligente pentru controlul dăunătorilor pentru a reduce utilizarea 

pesticidelor și, astfel, pentru a proteja consumatorii și mediul în același timp. 

 

Producția inovatoare de seră folosește modalități moderne de producție, de exemplu, sisteme de producție 

fără sol, precum aeroponica.  
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În plus: 

 

Aquaponica face posibilă combinarea producției de 

pește și legume proaspete, de exemplu, producția 

de tilapia și roșii. 

 

Aceste metode de propagare și producție au foarte 

puține legături cu ceea ce știm ca „grădinărit”. De 

multe ori, sunt tehnologice și includ laboratoare și 

echipamente tehnice specifice și cunoștințe. 

Ce este Horticultura? (6) 

Source: Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB)  
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Cum se câștigă bani (1) 

Volumul de fructe și legume exportate și importate în întreaga lume 

este de aproape 180 miliarde USD. 

 

O estimare este că 93% din fructe și legume sunt produse și 

consumate local. 

 

Volumul de export la nivel mondial de flori (proaspete sau uscate), 

plante vii, frunze, bulbi, tuberculi și corme anunță până la 17,2 

miliarde USD 

 

Source: http://www.hd.org 
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Industriile horticole generează bogăție pentru producători, furnizori, comunități locale și țări. În multe țări, 

producția horticolă definește regiuni întregi care sunt cunoscute la nivel internațional pentru calitatea și 

valoarea produselor. Exemple: 

 

Valea Salinelor din California, SUA, pentru producția de legume; 

Noua Zeelandă pentru kiwi; 

Bordeaux, Franța, pentru vinuri. 

 

În unele țări, producția de avere prin activități horticole are un impact mare asupra veniturilor interne brute 

ale țării. De exemplu, în Spania, unde sunt exportate anual aproximativ 10 milioane de tone de fructe și 

legume, cu o valoare totală de aproximativ 8 miliarde de euro. 

Cum se câștigă bani (2) 
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Horticultura este practicată pe toată lumea, oriunde condițiile climatice și 

infrastructurale o permit  

și 

a fost practicată de oameni 

de peste 10 000 de ani 

The World (1)   
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Lumea (2)   

Fructe  Legume 

Source: International Society for Horticultural Science (2012) 

Producția de fructe și legume a lumii este estimată în jur de 2.4 miliarde de 

tone(2009). 
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Producția de fructe și legume din nouă țări selectate care produc 51% din fructe 

și 65% din legume din lume 
Source: International Society for Horticultural Science (2012) 

Lumea(3)   

China 

India 

Nigeria 

Indonezia 

Russia 

Turcia 

Tailanda 

USA 

Brazilia 

Producția de fructe și legume din nouă țări selectate care produc 51% din fructe și 65% din legume din lume 

Fructe Legume Total millioane de tone (2009)               
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Producția modernă de flori, frunze, bulbi și 

plante vii este concentrată în câteva țări, de 

exemplu Olanda, Columbia sau Ecuador. 

 

Majoritatea consumatorilor acestor produse 

sunt situati în Germania, Regatul Unit, SUA, 

Olanda sau Franța. 

Exporturile globale totale de frunze, ramuri, flori tăiate, plante, 

butași vii și alunecări, bulbi, tuberculi și cormi pe țări, în 2009..  
Source: International Society for Horticultural Science (2012) 

Lumea(4)   

Foliage, branches 

Plants, live cuttings & slips  

Foliage, branches 

Bulbs, tubers, corms 

Cut flowers, fresh or dried 
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Lanț de aprovizionare (1) 

Lanț de aprovizionare cu fructe, ca exemplu pentru lanțurile de aprovizionare în horticultură: 

Pepiniere Racolta Livezi Ambalarea Transport Depozite Distribuție Consumator Vânzare Deșeuri 

Producție și racoltă Manipulare și distribuție Consum 

Tehnologii de depozitare, 

ambalare, transport și distribuție 

Siguranța și calitatea alimentelor 

și a băuturilor 

Stilurile de viață și sănătatea 

consumatorilor 

Comportamentul uman și 

preferințele consumatorilor 

Cunoașterea proprietăților 

fructelor 

Știința consumatorilor 

Noi tehnologii eficiente post-

recoltare și prelucrare 

 

Furnizare de fructe din livezi 

(sau surse) globale pentru 

piețele globale 

Sisteme ecologice de combatere 

a dăunătorilor și a bolilor 

Source: International Society for Horticultural Science (2012) 
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În plus față de etapele lanțului de aprovizionare, tocmai v-am arătat că există o întreagă industrie implicată 

înainte de începerea producției reale. Cum ar trebui să funcționeze producția fără toate lucrurile necesare 

pentru producția în sine? 

 

Aceasta include: 

 

Semințele și producția lor; 

Diferitele tipuri de îngrășăminte, microorganisme și alți nutrienți specializați; 

Agrochimice precum erbicide, fungicide și pesticide; 

Echipamente agricole de la unelte ușoare la mașini de înaltă tehnologie; 

Echipamente de irigare. 

Lanț de aprovizionare (2)) 
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Produsele se deplasează în toată lumea (1) 

Fluxuri comerciale de bulbi și flori din Olanda către țările importatoare. Sursa: International Society for Horticultural Science (2012) 

Rusia 

Elvetia 

Polonia 

Italia 

Austria 

Germania 

Suedia 

Danemarca 

UK 

SUA 

Belgia 

Spania 

Franța Grosimea săgeților arată volumul comparativ 

SURSE: CALCULĂRI ITC BAZATE PE STATISTICA COMTRADE 
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Fluxuri comerciale de fructe și nuci din SUA către țările importatoare. 

Produsele se deplasează în toată lumea (2) 

Lățimile săgeții indică volume comparative 

Germania 

Spania 

UK 

Mexic 

Coreea de 

Sud 

Japonia 
Canada Olanda 

India 

China 

Hong Kong 

  

Taipei 

Emiratele 

Arabe Unite 
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Fluxuri comerciale de kiwi și ceapă din Noua Zeelandă către țările 

importatoare. Sursa: International Society for Horticultural Science (2012) 

Produsele se deplasează în toată lumea (3) 

Săgețile indică volumul 

Taipei 

China 

Japonia 
Italia 

Spani

a 

UK 

USA 

Insulele 

Pacifice 

Australia 

Malaesia 

Indonesia 

Export Kiwi(Total 400, 000 tone) 

Export ceapă(Total 180, 000 tone) 

Noua 

Zeelanda 
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Oportunități de angajare (1) 

Horticultura oferă o mare varietate de oportunități de 

muncă diferite. Dar, în ceea ce privește domeniul 

larg de horticultură, aceasta nu este probabil o mare 

surpriză. 

 

Locurile de muncă pot fi localizate în orice etapă a 

lanțului de aprovizionare, începând chiar de la 

început, unde se află mijloacele de producție și se 

încheie la sfârșit, unde deșeurile ar putea fi 

procesate pentru a genera sol sau energie.  

Horticultura 
amenajatoare
; managemen
tul parcurilor 

și 
complexelor 

sportive 
Peisagistic

ă 

Producția 
de legume 

Florărie Pepiniere 

Viticultură 
și vin 

Producția 
de fructe 

Sectoarele 

angajatoare 

ale 

horticulturii 

Source: International Society for Horticultural Science (2012) 
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Printre locurile de muncă mai orientate spre producție, există grădinari pentru: 

 

Plante ornamentale; 

Fructe; 

Legume; 

Plante perene; 

Copaci; 

Îngrijirea pomilor; 

Cimitirele; 

Parcuri publice; 

Amenajare a teritoriului; 

Zone verzi. 

Source: unsplash.com 

Oportunități de angajare (2)  
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De asemenea, pentru persoanele cu o 

anumită tendință creativă, există posibilități 

de muncă în sectorul horticultor. Aceasta 

include profesii precum: 

 

Florar; 

Designer floral; 

Designer de interior. 

Source: picabay.com 

Oportunități de angajare (3)  
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Chiar și pentru persoanele care nu sunt 

atât de interesate de plante, există 

oportunități de a găsi un loc de muncă 

în horticultură. Datorită faptului că multe 

metode de producție se bazează pe 

mașini sau alte echipamente tehnice, 

există diverse profesii care trebuie 

descoperite. De exemplu: 

 

Mecanic pentru utilaje agricole; 

Mecanic pentru sere; 

Electrician pentru tehnologii cu efect de 

seră. 

Oportunități de angajare (4)  

Source: International Society for Horticultural Science (2012) 



Pentru persoanele extrem de motivate, este 

necesară o diplomă universitară. Aceasta poate 

fi o oportunitate dacă ai lucrat în horticultură de 

ceva timp pentru a câștiga experiență și pentru a 

afla ce vrei să faci cu adevărat. Printre aceste 

locuri de muncă se numără, de exemplu: 

Patologul plantelor; 

Propagator de plante; 

Crescător de plante; 

Specialist sol; 

Chimist; 

Biolog; 

Om de știință alimentară; 

Arhitect peisagistic; 

Și multe altele. 

Source: unsplash.com 

Oportunități de angajare (5)  

24 
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Munca de sezon ca oportunitate de acces în horticultură! 

 

Munca sezonieră vă poate oferi șansa de a vedea cum este să 

lucrați în sectorul horticol și să câștigați bani în același timp. Vei 

cunoaște companiile și ai ocazia să vorbești cu profesioniști cu 

experiență. Acest lucru vă poate ajuta să înțelegeți cu adevărat ce 

înseamnă să lucrați în ramura de producție a sectorului. Și, dacă te 

descurci bine cu un job de sezon, acesta poate fi punctul de 

plecare pentru o viitoare carieră în horticultură. Locurile de muncă 

de sezon pot fi: 

 

Cules și ambalare de fructe; 

Recoltarea și ambalarea legumelor; 

Plantare de copaci; 

Îngrijirea pomilor; 

Recoltarea în general, de ex. Flori. 

Source: unsplash.com 

Oportunități de angajare (6)  
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Mai ales când este „greu de găsit” un loc de muncă, este o idee interesantă să-ți creezi propriul loc de 

muncă. Procedând astfel, vă puteți ajuta pe voi înșivă și pe ceilalți să îmbunătățiți situația. 

 

Acesta ar putea să nu fie punctul de plecare perfect, cu excepția cazului în care aveți deja o idee în minte 

și cunoștințele și motivația necesare pentru a pune acest lucru în practică. 

 

Dar, după ce ați acumulat experiență profesională în activitatea horticolă, aceasta poate fi o oportunitate 

foarte interesantă. Trebuie să fiți orientat către creștere, asumarea riscurilor, inovator și optimist pentru a 

deveni un antreprenor de succes. 

 

A fi antreprenor înseamnă muncă grea și nenumărate oportunități în același timp! 

Fii antreprenor  
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Aveți nenumărate posibilități în sectorul horticol. 

 

Puteți ajuta să hrăniți lumea. 

 

Puteți ajuta să faceți lumea un loc mai bun și mai frumos. 

 

Puteți ajuta să găsiți soluții la problemele de sustenabilitate în producție și / sau de-a lungul lanțului de 

aprovizionare. 

 

Puteți beneficia personal de lucrări în aer liber și cu plante. 

 

Puteți crea locuri de muncă în zona din care proveniți și, făcând acest lucru, ajutați-vă nu numai pe dvs. 

înșivă, ci și pe alții. 

 

Practic, faci într-adevăr o muncă care are sens pentru tine și pentru alții !!! 

Avantajele locurilor de muncă horticole 
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