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Partea I – Seminţe
Lecţia 1

1. Evoluţia concepţiilor cu privire la instalarea artificială a vegetaţiei lemnoase
1.1 Oportunitatea regenerării pădurilor
Pădurea reprezintă o sursă naturală de bunuri, foloase şi servicii de o deosebită importanţă
pentru om şi societate. Importanţa şi valoarea acesteia este sporită de faptul că faţă de alte resurse
naturale ca petrolul, gazele naturale, cărbunii etc., pădurea se caracterizează prin capacitatea de
reproducere, ca urmare a unui proces natural de reînnoire a generaţiilor de arbori.
Permanenţa pădurilor, în scopul receptării continue a beneficiilor izvorâte din funcţiile de
producţie şi protecţie atribuite, presupune o perpetuă înnoire a biocenozei forestiere la nivelul
indivizilor. Viaţa limitată, deşi îndelungată, a arborilor determină o înlocuire treptată a acestora pentru
ca biocenoza în ansamblul ei să-şi păstreze, între anumite limite, structura în scopul realizării funcţiilor
sale. Aşadar, viaţa pădurii ca întreg nu este determinată de durata de viaţă a elementelor ce o compun.
Reînnoirea în cazul ecosistemelor forestiere este un produs natural, dictat de legile firii, ce se
produce continuu sau periodic. Similar acestui proces, în pădurea cultivată vorbim despre regenerarea
arboretelor, care presupune înlocuirea arborilor ajunşi la o anumită vârstă, ce se extrag prin tăiere, cu
exemplare tinere obţinute prin procese generative sau vegetative. Procesul de înlocuire a vechii
generaţii de arbori printr-una nouă, tânără, este cunoscut sub numele de regenerare. Regenerarea
pădurii derivă din proprietatea fundamentală, generală a lumii vegetale şi animale de
autoreproducere.
Dată fiind importanţa regenerării arboretelor, silvicultorul trebuie să acţioneze cu maximă
responsabilitate în vederea conducerii acestui proces deoarece acesta condiţionează existenţa
arboretului şi implicit realizarea eficientă a funcţiilor sale. Momentul acesta, de maximă importanţă în
viaţa pădurii, trebuie pregătit cu multă grijă şi presupune analize atente atât în ceea ce priveşte
caracteristicile şi exigenţele speciilor cu care se lucrează cât şi în ceea ce priveşte însuşirile staţiunii
care asigură suportul fizic al regenerării.
Acţiunea de regenerare nu presupune în mod neapărat intervenţia umană. În pădurile virgine
acest proces s-a derulat şi se derulează în mod natural, sub influenţa exclusivă a factorilor naturali.
Regenerarea se produce în acest caz în mod neregulat în timp şi spaţiu, în funcţie de apariţia unor
condiţii favorabile. Procesul se desfăşoară lent, extinderea vegetaţiei forestiere este întâmplătoare, la
fel ca şi structura din punct de vedere al compoziţiei şi consistenţei.
Evoluţia unui arboret este dictată la un moment dat de două procese ce se derulează
concomitent şi oarecum antagonic: un proces negativ de slăbire fiziologică a elementelor mature şi un
altul pozitiv, de instalare şi ulterior de dezvoltare a unor noi seminţişuri. Prin urmare, premisele
declanşării procesului de regenerare naturală sunt asigurate de apariţia semnelor de slăbire fiziologică
a pădurii, combinată cu procesul de fructificaţie al arborilor.
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Studiul regenerării în pădurea virgină permite decelarea legităţilor după care se realizează
regenerarea în condiţii naturale. Cunoaşterea acestor legităţi naturale ghidează silvicultorii în acţiunea
de regenerare a pădurii cultivate în direcţia unei aplicări corecte a diverselor metode tehnice de lucru.
În pădurea cultivată acest lucru nu presupune imitarea modului de regenerare al pădurii virgine, ci
desprinderea unor concluzii cu valabilitate generală care să ajute silvicultorii în acţiunea lor de
perpetuare a generaţiilor de arbori. Modul de acţiune al naturii contravine de foarte multe ori
intereselor specialistului care doreşte ca acest proces să se realizeze cât mai repede, cât mai uniform
şi cu o reuşită cât mai bună. Se desprinde astfel ideea că, în pădurea cultivată, acţiunea aleatoare a
naturii este înlocuită cu intervenţia conştientă, planificată şi sistematică a silvicultorului.
Intervenţia specialistului presupune determinarea momentului şi modalităţii de întrerupere a
producţiei arboretului bătrân, concomitent cu adoptarea unor măsuri care să favorizeze instalarea şi
dezvoltarea unei noi generaţii. Dirijarea procesului de regenerare impune reglarea desfăşurării în timp
a acestuia prin lichidarea arboretului bătrân într-un ritm impus de cerinţele dezvoltării seminţişurilor
instalate cărora trebuie să li se asigure condiţii optime de lumină, căldură şi umiditate. În opinia
cunoscutului silvicultor N. Constantinescu (1973), regenerarea în pădurea cultivată încetează a mai fi
un proces pur natural. Se remarcă o nouă idee importantă, că în pădurea cultivată regenerarea nu se
mai produce în urma eliminării ca proces natural, ci este o consecinţă firească a unui proces artificial
necesar: exploatarea arborilor.
În pădurea cultivată se deosebesc două tipuri de intervenţii în ceea ce priveşte regenerarea:
regenerarea pe cale naturală şi regenerarea artificială.
Regenerarea

naturală

presupune

obţinerea

în

urma

efectuării

de

tăieri

de

exploatare/regenerare a unei noi generaţii din sămânţa diseminată de arbori sau pe cale vegetativă
din lăstari sau drajoni. Se poate evidenţia că ceea ce numim regenerare naturală în pădurea cultivată
este un proces influenţat puternic de om, dirijat de acesta (Constantinescu, 1973). Denumirea de
regenerare naturală este în acest caz convenţională, subliniind asemănarea cu procesul natural de
regenerare a arboretelor. Este însă evidentă antropizarea acestui proces prin dirijarea de o manieră
convenabilă a regenerării din punct de vedere temporal (privitor la momentul în care se realizează),
spaţial (privitor la locaţia şi modul în care avansează), compoziţional etc. Silvicultorul este parte activă
a acestui proces prin efectuarea unor lucrări de stimulare a fructificaţiei, de favorizare a instalării şi
dezvoltării seminţişului, de promovare a anumitor specii sau de eliminare de la regenerare a altora.
Regenerarea în pădurea cultivată se diferenţiază de regenerarea în pădurea virgină atât prin
ritm cât şi prin calitatea arboretului obţinut. În multe cazuri productivitatea arboretelor din pădurea
virgină este inferioară celei din arboretele pădurii cultivate, iar sortimentele de lemn obţinute nu
corespund de cele mai multe ori nevoilor economice ale societăţii.
Apar situaţii în care, din diverse motive, regenerarea naturală nu este posibilă sau nu este
avantajoasă din punct de vedere economic, caz în care se recurge la cealaltă modalitate de regenerare
a pădurii cultivate: regenerarea artificială. Aceasta presupune instalarea unui nou arboret cu material
de reproducere produs după o tehnologie specifică. Instalarea se poate face artificial prin semănături
directe, prin plantaţii sau prin butăşiri directe.
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Capacitatea naturală a arborilor de a se reproduce conduce la ideea firească potrivit căreia, în
mod normal, perpetuarea pădurilor se asigură prin regenerarea naturală. În acest context, regenerarea
artificială apare ca o acţiune de refacere a unui dezechilibru provocat de diverse calamităţi naturale
sau de intervenţii antropice neinspirate şi păgubitoare. În multe cazuri impactul dezgolirii unor mari
suprafeţe (din dorinţa de a concentra tăierile) a condus la înlocuirea regenerării naturale cu cea
artificială. Rucăreanu (1962) susţine că parchetaţia reprezintă o metodă de amenajare cu totul
necorespunzătoare, … pentru că posibilitatea pe suprafaţă obligă la tăieri rase. În aceste condiţii
regenerarea pe cale naturală este practic exclusă….
Menţionăm că regenerarea artificială nu este doar consecinţa exploatării în general, ci este de
multe ori urmarea efectelor negative ale unei exploatări neraţionale. Extragerile concentrate,
reducerea puternică a consistenţei, înţelenirea solului prin păşunat abuziv, înmlăştinarea, vătămarea
seminţişului natural sau chiar imposibilitatea dezvoltării acestuia au condus treptat la folosirea
regenerării artificiale drept unic mijloc de regenerare a anumitor arborete.
Examinarea atentă a celor prezentate mai sus, ne permite a evidenţia faptul că procesul de
regenerare a pădurilor, în general, constituie un ţel în sine, ce implică un efort susţinut din partea
specialiştilor silvici şi de a cărui reuşită se leagă aşteptările şi nevoile societăţii umane şi, desigur, însăşi
existenţa şi continuitatea în timp a pădurii.
În acest cadru, regenerarea se impune ca o condiţie a perenităţii pădurii şi continuităţii
producţiei de lemn, ca o legătură între generaţii succesive de arbori.
(Palaghianu, C. – Procedee şi tehnici de regenerare artificială, Suceava, 2003)

1.2 Evoluţia conceptelor legate de regenerarea arboretelor
Evoluţia societăţii omeneşti a fost în mod evident influenţată de existenţa pădurilor. La început se
putea vorbi despre o relaţie între om, ca individ, şi pădure, urmând ca apoi această relaţie să se
maturizeze şi să evolueze în relaţia dintre societate şi pădure. Această trecere a pădurii de la obiect al
interesului primar individual la statutul de resursă naturală regenerabilă de interes public a cunoscut
numeroase etape ce vor fi evidenţiate în rândurile de mai jos.
Primele interacţiuni între om şi pădure nu vizau în mod prioritar obţinerea de material lemnos
ci erau axate pe un consum al produselor accesorii ale pădurii. Omul primitiv folosea pădurea ca pe un
mijloc de a-şi procura hrana. Dezvoltarea societăţii umane a făcut ca pădurea să fie supusă primelor
presiuni. Expansiunea terenurilor agricole, nevoia de terenuri de păşunat în cazul creşterii animalelor,
apariţia oraşelor şi a reţelelor de drumuri, dezvoltarea navigaţiei reprezintă fenomene ce au
determinat primele defrişări masive de păduri.
În funcţie de nevoile locale, oamenii extrăgeau arborii care corespundeau dimensional sau
calitativ intereselor curente, fără a manifesta nici un interes pentru operaţia de regenerare a pădurii.
În cazul în care extragerile de material lemnos erau relativ dispersate şi reduse din punct de vedere
cantitativ, pădurea se regenera în mod natural, fără nici un ajutor uman. Procesul de regenerare se
caracteriza printr-o dinamică aleatoare în timp şi în spaţiu. În acest stadiu se poate vorbi despre un
aşa-zis grădinărit primitiv, ce nu constituie încă un mod de gospodărire dar reprezintă primul indiciu
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de folosire al pădurii ca resursă de material lemnos. De altfel, acest prim mod de folosire a pădurii, a
fost îndelung utilizat până în secolele XV-XVI sau în unele regiuni de pe glob, chiar până în timpurile
moderne.
Continua evoluţie socială şi economică a umanităţii a determinat o creştere a consumului de
lemn. Lemnul era apreciat deja ca un produs, ca o marfă, ceea ce a determinat extrageri intensive,
concentrate ce au condus la efecte negative neaşteptate: înmlăştinarea sau înţelenirea solului, rărirea
excesivă a unor zone, afectarea regenerării naturale prin distrugerea seminţişurilor sau crearea unor
condiţii improprii dezvoltării acestora. În multe din ţările europene starea pădurilor a fost agravată şi
de un păşunat intens sau de o extindere agresivă a zonelor destinate agriculturii.
Degradarea rapidă şi accentuată a pădurilor accesibile a condus chiar la dispariţia unor zone
întinse de pădure. Efectele degradării pădurilor, ca de altfel şi dezvoltarea economică rapidă, au
determinat confruntarea ţărilor europene cu o lipsă a lemnului.
Pentru prima oară societatea umană a realizat că păstrarea suprafeţelor împădurite este o
condiţie esenţială în asigurarea continuităţii pădurii ca resursă economică. În această perioadă apar
primele reglementări cu caracter de gospodărire a pădurilor care nu urmăreau să asigure regenerarea
ci erau mai degrabă axate pe restricţionarea exploatărilor.
Aceste prime reglementări au limitat evoluţia procesului de degradare dar nu au rezolvat
problema asigurării continuităţii pădurii.
Primele idei privind regenerarea pădurilor au apărut în Europa, unde dezvoltarea economică
din secolele XVII-XVIII a determinat confruntarea, de altfel inevitabilă, cu o criză a lemnului, ce
impunea soluţii rapide. Atunci s-a sesizat diferenţa între lemn ca resursă regenerabilă şi celelalte
resurse naturale neregenerabile. În urma unei oarecare experienţe forestiere, s-a realizat că pădurea
dispune de o caracteristică excepţională şi anume capacitatea de regenerare. Astfel s-au cristalizat
câteva principii care vizau direct regenerarea pădurilor în scopul asigurării continuităţii acestei resurse
naturale de valori ecologice şi economice deosebite.
Aceste principii s-au conturat treptat, în baza observaţiilor empirice ale fenomenelor ce au loc
în urma exploatării unei păduri. A fost sesizată capacitatea de regenerare naturală vegetativă a unor
specii ceea ce a dus la folosirea unui prim regim de gospodărire - regimul crângului.
Efectele negative ale tăierilor în crâng au fost observate şi s-a trecut la înlocuirea unor cioate
epuizate cu exemplare ce proveneau din sămânţă care să permită obţinerea de lemn gros şi să
contribuie la realizarea unei regenerări mixte din lăstari şi din sămânţă.
Dorinţa de a asigura continuitatea producţiei de lemn a marcat apariţia modului de exploatare
în parchete anuale prin tăieri rase.
Acest pas a determinat folosirea regimului de codru care presupune rezolvarea problemei
regenerării prin alte mijloace decât pe cale vegetativă. Regenerarea suprafeţelor exploatate se realiza
fie natural, prin păstrarea unor arbori seminceri, fie artificial

prin instalarea arboretului prin

semănături sau plantaţii. Experienţa acumulată în aceste operaţii a determinat chiar aplicarea unor
tipuri de regenerare sub masiv.
Începutul secolului al XVIII-lea a găsit deja bine conturate principiile exploatării şi regenerării
pădurilor, principii concretizate în unele cazuri în diverse reglementări ale vremii - Ordonanţa lui
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Colbert din 1669 din Franţa sau diverse alte reglementări regionale în Germania (Constantinescu,
1976).
Lucrările şi cercetările lui Tristan de Rostaing – „grand maître des Eaux & Forests de France”
din 1520 (Troup, 1928), Varenne de Fenille în Franţa între 1790-1791 (Constantinescu, 1976) sau ale lui
Hartig (1796) în Prusia sunt deschizătoare de noi orizonturi şi au marcat începuturi timide ale
silviculturii ca ştiinţă. Până atunci se evidenţiase strânsa legătură dintre regenerare şi exploatare, cele
două procese considerându-se două componente ale aceluiaşi sistem. Se acceptase faptul că tehnicile
de regenerare trebuie să ţină cont pe cât posibil de eficienţa exploatării iar aceasta din urmă să se
deruleze în funcţie de mersul regenerării. Munca specialiştilor forestieri de la sfârşitul secolului al XVIIIlea şi începutul secolului al XIX-lea a introdus un nou element în relaţia dintre regenerare şi exploatare,
şi anume lucrările de conducere şi îngrijire. Astfel s-a încercat realizarea de sisteme integrate de
gospodărire a arboretelor care să ofere soluţii complete practicii silvice. Această evoluţie a fost
determinată atât de interesul societăţii în maximizarea producţiei de lemn cât şi creşterea interesului
privind calitatea lemnului.
Eforturile privind elaborarea şi implementarea unor concepte cu referire directă la
regenerarea arboretelor a unor cercetători merită îndeosebi amintite.
Hartig (1796) propunea în lucrarea sa „Anweisung zur Holtzzucht fur Forster” ca modul de
regenerare a arboretelor să se realizeze prin aplicarea tăierilor succesive. La începutul secolului al XIXlea, Cotta (1821) recomandă în „Anweisung zum Waldbau” un sistem de avansare a regenerării care
prin distribuţia tăierilor în timp şi spaţiu să asigure o structură normală. Influenţaţi de Hartig şi Cotta,
silvicultorii francezi Lorentz şi Parade (1837) dogmatizează ulterior în lucrarea „Cours elementaire de
culture des bois” tratamentul codrului regulat cu tăieri succesive pe care îl numesc la methode de
reensemencement natural et des eclaircises periodiques. Ei recomandă păstrarea unei consistenţe
strânse care să evite înţelenirea solului şi instalarea seminţişurilor înainte de momentul tăierilor de
regenerare.
Perioada secolului al XIX-lea a fost una deosebit de prolifică în apariţia de noi idei şi concepte
cu privire la regenerarea pădurilor şi în general cu privire la gospodărirea arboretelor, experienţa
silvicultorilor fiind lărgită de nenumăratele metode şi tehnici de lucru aplicate în care s-au obţinut
rezultate considerate satisfăcătoare. La baza dezvoltării unor metode de regenerare au stat şi noile
concepţii economice ale respectivei perioade. Astfel, efecte deosebit de nefavorabile asupra
gospodăririi pădurilor a avut concepţia economică privind renta maximă a solului. Potrivit acestei
concepţii terenul reprezintă un mijloc de producţie ce trebuie să genereze o rentă maximă. Această
idee încuraja cultivarea de specii repede crescătoare care să necesite un minim de cheltuieli de îngrijire
şi care să permită recoltarea cât mai rapidă. În Germania acest mod de gospodărire a pădurilor a fost
utilizat un timp, beneficiind şi de justificarea sa prin sistemul economic bazat pe exploatabilitatea
financiară descris de Judeich în 1871 („suspending sustained-yield management”).
Acest sistem a condus la o gospodărire a pădurilor ce utiliza ca mod de exploatare tăierile rase
urmate de o regenerare pe cale artificială a arboretelor. Pentru a putea folosi acest sistem se utilizau
ca specii de cultură molidul şi pinul, extinzându-se cultura lor în arborete pure. Deceniile ce au urmat
au evidenţiat consecinţele negative ale unei astfel de gospodăriri defectuoase asupra productivităţii şi

12

Împăduriri

stabilităţii pădurilor. O reacţie violentă împotriva acestor concepţii de gospodărire a avut-o Gayer
(1868), ce a promovat ideea respectului faţă de legităţile naturale în practica forestieră. Gayer a
concretizat aceste idei în conceperea unui nou sistem de regenerare: regenerarea prin tăieri
cvasigrădinărite.
Anii ce au urmat au marcat şi apariţia altor metode sau a unor variante, procedee sau pur şi
simplu îmbunătăţiri ale metodelor existente deja. Experienţa silvicultorilor s-a îmbogăţit în mod
continuu, pădurea fiind privită nu doar ca o resursă naturală exploatabilă ci ca un obiectiv de maximă
importanţă a cărei perpetuare în timp şi spaţiu este vitală pentru societatea umană.
Regenerarea pădurilor nu mai este considerată drept o consecinţă a acţiunii de exploatare ci
reprezintă o preocupare majoră a silvicultorilor ce dispune de o fundamentare teoretică şi
metodologică şi este rezultatul eforturilor îndelungate ale practicii şi cercetării ştiinţifice în acest
domeniu.
Metodele de regenerare ale pădurii cultivate sunt în mod normal derivate din observaţiile
asupra modului de regenerare în pădurea virgină dar au evoluat şi s-au diversificat în funcţie de natura
pădurii cultivate, de progresul ştiinţific şi tehnic, de experienţa şi profesionalismul silvicultorilor.
Concepţiile privitoare la regenerarea arboretelor au suferit modificări în decursul timpului şi
chiar în aceeaşi perioadă au variat de la o regiune la alta în funcţie de stadiul dezvoltării sociale şi
economice şi de gradul de dezvoltare al ştiinţelor silvice, complexitatea acestor concepţii fiind şi
rezultatul nevoilor societăţii.
(Palaghianu, C. – Procedee şi tehnici de regenerare artificială, Suceava, 2003)

Tema de control 1

1. Care au fost cauzele iniţiale ale reducerii suprafeţei acoperite de pădure?
2. Numiţi doi silvicultori francezi ale căror idei au influenţat concepţiile privitoare la
regenerarea arboretelor.
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Lecţia 2
1.3 Împăduriri şi reîmpăduriri executate în România
Împăduriri şi reîmpăduriri executate până la sfârşitul secolului al XVIII-lea
Acţiunea de împădurire, respectiv reîmpădurire este relativ nouă, ea nefuncţionând în
antichitate şi evul mediu decât sporadic, nici chiar în ţările cu silvicultură avansată. Abia în secolul al
XIX-lea, când s-au constatat efectele dezastruoase ale despăduririlor din bazinul Mediteranei, Rinului,
Rhonului, specialiştii au început să militeze pentru reinstalarea sau instalarea artificială a vegetaţiei
forestiere. Primele plantaţii pe teritorii foarte întinse - peste un milion de hectare s-au efectuat în sudvestul Franţei, în regiunea Landes, folosindu-se puieţi de pin maritim. Sporadic s-au făcut plantaţii,
semănături şi butăşiri directe pentru obţinerea unor grupuri de arbori sau arbuşti dar pe suprafeţe
reduse.
Denumirile de pădurar şi de brănişter, amintite documentar în Transilvania în secolul al
XII-lea şi respectiv în Moldova, în secolul al XIV-lea erau atribuite persoanelor ce aveau ca sarcină
numai paza pădurilor, nu şi regenerarea lor.
Primele lucrări de împădurire pe teritoriul ţării noastre par a fi vestitele „Dumbrăvi Roşii”, trei
la număr, situate aproape de Botoşani, Cotnari şi Roman, care au fost create în timpul domnitorului
Ştefan cel Mare (1457- 1504), după bătălia de la Codrii Cosminului din 1497 (Giurescu, 1975).
În Transilvania, primul document cunoscut prin care se recomandă cultivarea pădurilor în
scopul satisfacerii nevoilor de consum îl constituie instrucţiunile contelui Teleki, date în 1683
ispravnicului de pe moşia lui din Sânpetru de Câmpie (jud. Cluj). Indicaţiile prevedeau plantarea a
minimum 3000 sălcii/ an (Sabău, 1946).
În Instrucţiunile forestiere din 11 aprilie 1775, Comisia Comercială a Principatului Ardealului,
recomanda salcâmul celor care doreau să cultive specii cu creşteri rapide, a cărui instalare se putea
face, după cunoştinţele vremii, prin însămânţări ori prin aşezarea în pământ a rădăcinilor tinere sau
prin butăşire (Sabău, 1946).
Instrucţiunile recomandau ca punerea în valoare a terenurilor sterile, neproductive, a râpilor, a
terenurilor mocirloase să se facă prin împărţirea acestor terenuri între locuitori şi prin impunerea
împăduririlor cu sălcii. Marginile şanţurilor care despărţeau proprietăţile agricole trebuiau plantate cu
garduri vii de măceş şi porumbar. Dată fiind lipsa de lemne din regiunile sărace în păduri, Instrucţiunile
au prevăzut oportunitatea împăduririi versanţilor nordici ai dealurilor şi munţilor din întreaga
Transilvanie cu stejar, gorun, eventual alte specii cu creşteri rapide, deoarece pe asemenea terenuri,
culturile agricole nu dădeau rezultate. Noile păduri ar fi compensat în parte dispariţia păşunilor prin
frunzarele produse. Pentru acoperirea nevoilor de tananţi Instrucţiunile recomandau folosirea
scumpiei, publicându-se chiar o lucrare de popularizare a cunoştinţelor privind cultura acesteia. Era
însă indicată specia Cotinus coradia, întrucât această specie ar fi superioară speciei Cotinus coggygria,
cultivată în Valahia, de unde ardelenii importau coaja şi scoarţa.

14

Împăduriri

În Banat, în anul 1743 instrucţiunile date de Waldfortner, primul inspector şef silvic al regiunii,
prevedeau măsuri în domeniul împăduririlor din regiunile de şes, lipsite de păduri, din sudul şi estul
Banatului, precum şi în lunca Dunării şi a Tisei, adică a acelor ţinuturi în care interese strategice
reclamau crearea pădurilor de protecţie pentru apărarea graniţelor. În instrucţiunile sale, Waldfortner
accentuează importanţa staţiunii în cultivarea pădurilor, subliniidu-se că specia preferă un anumit tip
de sol pe care se dezvoltă, în funcţie de gradul de umezeală, de natura substanţelor minerale şi de
conţinutul în argilă sau în nisip al solurilor. De asemenea, sunt făcute recomandări cu privire la metoda
de împădurire (însămânţări, plantaţii sau butăşiri directe). În cazul semănăturilor trebuie să se ţină
seama de trei factori: calitatea seminţelor, terenul în care seamănă şi timpul când se face semănătura.
De asemenea, se precizează perioada de recoltare a seminţelor diferitelor specii, condiţiile de păstrare
peste iarnă a acestora (ghindă, jir); se menţionează necesitatea pregătirii terenului pentru plantaţii,
vârsta puieţilor apţi de plantat etc.
Prin precizările făcute în aceste instrucţiuni, Sabău (1946) afirma că în Banat s-au executat la
jumătatea secolului al XVIII-lea primele împăduriri ştiinţifice din cuprinsul Imperiului austriac şi tot aici
a luat fiinţă una din gospodăriile silvice model.
În 1743 s-au plantat de-a lungul Tisei 21000 puieţi de diferite specii, care la început s-au
dezvoltat bine, dar din cauza păşunatului abuziv şi a incendiilor, arboretele create s-au deteriorat în
mare parte. În anul 1760, în instrucţiunile elaborate cu privire la exploatarea şi regenerarea pădurilor
afectate societăţilor miniere, de prelucrarea fierului şi a cuprului, administraţia din Banat este obligată
să depună în fiecare an câte 400 florini pentru lucrările de împădurire (Sabău, 1946). Deşi suma era
modestă faţă de întinderea suprafeţelor ce trebuiau împădurite, se evidenţia pentru prima dată în
istoria economiei silvice că pentru a se reface pădurile distruse sunt necesare investiţii.

Evoluţia intervenţiilor de instalare artificială a vegetaţiei forestiere în perioada 1781-1918
Primele reglementări cu privire la executarea lucrărilor de împăduriri pe teritoriul ţării noastre
datează din perioada modernă. Astfel, în Transilvania, prin Orânduiala pădurilor Prinţipatului
Ardealului din 1781, erau date, printre altele, şi instrucţiuni detaliate privind instalarea speciilor
lemnoase, inclusiv de refacere a arboretelor.
Sunt indicate perioadele şi metodele de semănare directă şi plantaţii; se face o descriere a fructelor
(seminţelor) de fag, stejar, carpen, tei, plop, mesteacăn şi se recomandă procedee de extragere din
conuri de răşinoase a seminţelor. Terenurile mlăştinoase trebuiau asanate, în locul trestiei
introducându-se, spre binele obştesc, plop şi anin. Pentru a realiza mai uşor plantaţiile, pepinierele
trebuiau să producă puieţi de specii diferite din care apoi, la cerere, să se ofere puieţi gratuit. Dacă o
pădure a fost în aşa măsură brăcuită, încât nu mai merită a purta numele de pădure, trebuie tăiaţi şi
restul arborilor rămaşi în picioare, iar atunci când se constata lipsa de păduri se vor planta altele după
normele prescrise. Când în afară de foloasele materiale se urmăreşte şi estetica prin crearea de poteci
de agrement în păduri, asemenea poteci se pot obţine plantându-se puieţi de fag şi stejar la o distanţă
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egală, iar pentru a-i apăra de vânt, până să crească mari, se plantează în jurul lor şi alte specii (extras
din Orânduiala pădurilor Prinţipaului Ardealului, Sabău, 1946).
În anul 1786, în Bucovina, Pravila de codru sau Orânduiala de pădure, conţine directive
de cultură silvică, după cum pădurea era populată numai cu răşinoase sau compusă din arborete de
foioase amestecate cu răşinoase. Pentru crearea pădurilor pure de răşinoase în locul celor tăiate,
ordonanţa recomandă scoaterea cioatelor şi mobilizarea solului cu plugul, însămânţarea urmând a se
face în pământ bine pregătit, preferându-se semănăturile artificiale în locul regenerării naturale din
sămânţă, considerată ca ceva nesigur (Sabău, 1946). Pentru regenerarea speciilor de foioase,
ordonanţa recomandă să se lase cioate tinere pentru lăstărit, solul dintre acestea urmând să fie
mobilizat şi însămânţat cu specii de răşinoase sau alte foioase. Sunt recomandări cu privire la
colectarea seminţelor speciilor lemnoase, păstrarea şi semănarea acestora (Sabău, 1946).
În anul 1792, în Moldova şi Ţara Românească, Aşezământul lui Alexandru Moruzi pentru
păduri şi dumbrăvi interzice tăierile. Din punct de vedere al culturii pădurilor, pravila dispune că
stăpânii care nu au păduri pe moşie pot solicita permisiunea de a scoate sătenii de pe moşii la arat şi
semănat de ghindă, iar unde vor fi ciritei care ar împiedica dezvoltarea seminţişurilor, să-i
îndepărteze şi să degajeze tineretul (Sabău, 1946).
Rezultă deci că primele recomandări cu privire la executarea lucrărilor de împădurire pe
teritoriul ţării noastre datează din secolul al XVIII-lea. Deşi nu au decât o importanţă istorică, ele
reprezintă un adevărat progres pentru acea perioadă, dovedind preocupări de folosire a unor tehnici
valabile şi în prezent privind instalarea artificială a vegetaţiei forestiere.
În secolul al XIX-lea, în urma intensificării exploatării pădurilor, cunoştinţele în domeniul
împăduririlor se îmbogăţesc, elaborându-se instrucţiuni în legătură cu caracteristicile, colectarea şi
păstrarea seminţelor speciilor forestiere, culturi în pepiniere, inclusiv mecanizarea lucrărilor din
domeniul împăduririlor.
În anul 1840, K. Mihalik , profesor la Iaşi, publică o lucrare în care, pe lângă studiul privind
starea pădurilor din Moldova, sunt prezentate îndrumări detaliate cu privire la recoltarea şi prelucrarea
conurilor de răşinoase, pregătirea seminţelor pentru semănat, instalarea şi îngrijirea culturilor în
pepinieră şi plantarea diferitelor specii în funcţie de condiţiile staţionale.
În anul 1852 s-au executat primele împăduriri pe suprafeţe extinse (circa 25 000 ha) pentru
fixarea nisipurilor mobile de la Băileşti (în sudul Olteniei).
Acţiuni oficiale de mari proporţii au loc în timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza (18591866), după Unirea Principatelor.
Astfel, în primăvara anului 1860, Consiliul de Miniştri a aprobat un proiect de lege prin care se
hotărăşte ca, pe toate moşiile mănăstireşti, ale instituţiilor publice şi ale statului din judeţele Ialomiţa
şi Brăila să se delimiteze câte un hectar de teren pentru fiecare locuitor, responsabilul urmând să fie
obligat să-l are şi să-l semene cu ghindă şi apoi să se îngrijească să crească pădurea. Ulterior urma ca
două părţi din venitul pădurii să revină proprietarului terenului, iar o treime locuitorului care a creat
acea pădure. Legea însă nu a fost pusă în aplicare. (Ivănescu, 1972).
Tot în anul 1860, comisiile pentru îmbunătăţirea stării agriculturii fac, printre altele,
următoarele propuneri:
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▪

locuitorii judeţului Brăila să fie obligaţi să planteze fiecare în grădina sa (probabil în terenul
agricol) câte 50 exemplare salcie sau altă specie repede crescătoare, ca de exemplu dudul;

▪

guvernul să ia măsuri pentru plantarea de păduri pe câmpul Bărăganului;

▪

să se pregătească studii pentru plantarea diferitelor specii în judeţul Bacău;

▪

să se introducă în judeţele Tutova şi Fălciu duzi pentru cultura viermilor de mătase
(Ivănescu, 1972).

În 1864 se amenajează primele trei pepiniere mari de câte 50 ha în judeţele Brăila, Iaşi şi Ismail
(ultimul în Basarabia) şi două de câte 25 ha în Giurgiu şi în Bărăgan, iar în 1884 în Oltenia - una la PiscuTunari (Dolj) şi alta la Ciuperceni (Gorj).
În anul 1864 se înfiinţează un inspectorat general agricol cu doi inspectori care, printre altele,
aveau şi sarcina de a cerceta tot ce priveşte plantarea cu pădure a locurilor sterpe şi urmau să viziteze
o dată pe an şcolile de agricultură, fermele model şi pepinierele forestiere arătând câţi puieţi s-au
scos anual pentru plantaţii în ţară”, aspecte ce nu s-au concretizat din lipsă de fonduri (Giurescu, 1972).
În perioada 1860-1870 s-au executat împăduriri la Desa (Dolj), între anii 1872-1878 la Pătulele şi
Drincea (Mehedinţi), iar între anii 1886-1898 la Sadova (Dolj), toate pe nisipurile mişcătoare din sudul
Olteniei.
În anul 1886 au început şi în Dobrogea lucrări de împădurire pe o suprafaţă de 161 ha.
Aceste acţiuni au fost, în parte, consecinţa numeroaselor articole publicate în Revista Pădurilor cu
privire la necesitatea împăduririlor şi modul de executare. Este un mare merit al silvicultorilor din acea
perioadă care s-au străduit să adapteze ştiinţa şi practica culturilor forestiere la realităţile spaţiului
geografic al ţării (Negruţiu, F. ş.a., 1999). Importanţa acordată problemelor de împădurire se reflectă
şi prin înfiinţarea în anul 1889 a Serviciului de împăduriri şi corecţia torenţilor.
În Bucovina, în anul 1893 funcţiona o uscătorie de conuri de molid la Frasin (Suceava) şi până în
1897 s-au mai înfiinţat încă patru. În Moldova, la Bicaz (Neamţ), se construieşte o uscătorie de conuri
în 1894, prima din Principatele române.
Alte lucrări de împăduriri efectuate spre sfârşitul secolului al XIX-lea sunt: plantaţiile de pin şi stejar
din judeţul Braşov, plantaţiile de molid, brad, duglas, larice, pin, executate în vestul ţării, în Bacău
(Ocolul silvic Fântânele) şi în Bucovina. Plantaţiile cu specii exotice efectuate la începutul secolului al
XX-lea au constituit un material deosebit de preţios pentru cunoaşterea comportării unor specii exotice
în condiţiile staţionale ale ţării noastre.
Constatându-se că tratamentele bazate pe regenerarea naturală nu conduc întotdeauna la
rezultate favorabile s-a recurs la adoptarea tăierilor rase la molid, urmate de instalarea noului arboret
prin reîmpădurire (Danielescu, 1894, citat de Damian, Negruţiu, 1978).
Într-o conferinţă susţinută la Societatea Progresul Silvic, în anul 1908, silvicultorul Al. Lazurian
făcea propuneri interesante în legătură cu introducerea speciilor mai valoroase în pădurile de fag,
propuneri care reprezentau concepţii ce nu diferă prea mult de cele actuale cu privire la înnobilarea
făgetelor.
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Preocupări privind instalarea artificială a pădurilor în perioada 1918-1948
După formarea statului naţional unitar român (1918) se remarcă tendinţa de introducere a unor
metode şi tehnici de lucru unitare în domeniul împăduririlor care şi-au găsit aplicarea mai ales în
pădurile statului. Acţiunea de reîmpădurire, refacerea pădurilor sau împădurirea unor noi suprafeţe sa desfăşurat pe ansamblu într-un ritm nesatisfăcător. Astfel, între anii 1920-1929 s-au împădurit 91
000 ha, adică, în medie, mai puţin de 10 000 ha/an. Suprafaţa medie împădurită a crescut în perioada
următoare. De exemplu, în anul 1934, s-au reîmpădurit în zonele exploatate din bazinele Tisei,
Someşului, Crişurilor, Mureşului, Caraşului, Nerei peste 19 000 ha, folosindu-se aproximativ 64
milioane puieţi răşinoase, obţinuţi din 1340 kg seminţe extrase din 8136 hl conuri (Negruţiu, ş.a., 1999).
În intervalul 1938-1944 s-au împădurit în total 185 000 ha, adică o suprafaţă medie anuală de 26000
ha (Chiriţă ş. a., 1981). Pe baza datelor Direcţiei centrale de statistică (Chiriţă ş. a., 1981) între anii
1934-1938 existau în pădurile statului circa 110 000 ha neacoperite cu pădure, suprafaţa despădurită
din întregul fond forestier apreciindu-se a fi în jur de 50 0000 ha, situaţia agravându-se în timpul celui
de-al doilea război mondial.
S-au înregistrat totuşi unele rezultate pozitive în domeniul seminţelor forestiere. Astfel, în anul
1929, apar la Bucureşti primele lucrări referitoare la controlul seminţelor agricole şi forestiere şi la
regulile internaţionale pentru controlul acestora.
Din 1933, odată cu înfiinţarea Institutului de Cercetări şi Experimentări Forestiere, silvicultorii sau
cercetători cu bogată experienţă în producţie încep să efectueze numeroase lucrări experimentale,
rezultatele fiind publicate în Revista pădurilor sau aplicate în producţie. Iuliu Moldovan, în anul 1934,
publică procedee pentru recoltarea şi conservarea seminţelor. C. Chiriţă, în 1936 atrage atenţia asupra
importanţei provenienţei seminţelor forestiere utilizate în lucrările de împădurire, recomandând
folosirea celor indigene. În această perioadă se întreprind primele cercetări asupra însuşirilor
biometrice ale seminţelor forestiere (Petcuţ şi Rădulescu), rezultate care au servit la elaborarea
standardelor din anul 1951.
S-au continuat preocupările privind înfiinţarea pepinierelor permanente şi volante, astfel că în anul
1936 puţine erau ocoalele de stat care nu aveau pepiniere cu suprafeţe de la câţiva ari (cele volante)
până la 4-5 ha (cele permanente). Au fost înfiinţate alte 275 pepiniere, în suprafaţă de 302 ha, din care
170 ha erau ocupate cu semănături şi 132 ha cu repicaje şi se produceau aproximativ 72 milioane
puieţi, din care 48 milioane răşinoase. Suprafaţa pepinierelor a ajuns, în 1938, la 1540 ha.
Lucrările de refacere a pădurilor degradate, din punct de vedere al compoziţiei s-au desfăşurat
sporadic în pădurile statului, mai ales în zona de câmpie. Printre primele lucrări sunt menţionate cele
de refacere a arboretelor provenite în urma degradării şleaurilor de câmpie, efectuate în anii 19201921 în pădurile statului din Balta Neagră şi Snagov, apoi în pădurile Ciolpani (lângă Bucureşti) – în
1924, 1931, 1936, 1942, Ghermăneşti (1931) şi altele. În aceste păduri, stejarul s-a reintrodus prin
semănare directă sau plantaţii, în ochiuri de formă eliptică sau circulară, în coridoare sau sub masiv.
Începând din anul 1935 s-au executat lucrări de substituire a salcâmului în mai multe păduri – Dridu
(Ialomiţa), Jegălia-Bazarghideanu (Călăraşi).
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Rezultate în domeniul împăduririlor în perioada 1948-1990
În anul 1948, în cuprinsul fondului forestier erau 700 000 ha despădurite şi peste 600 000 ha păduri
degradate şi brăcuite, la care s-au adăugat şi alte suprafeţe. În anul 1950 erau de împădurit sau
reîmpădurit 940 000 ha din care:
▪

300 000 ha terenuri forestiere cu arborete neregenerate ca urmare a exploatărilor,
doborâturilor de vânt, incendiilor;

▪

480 000 ha suprafaţă efectivă de împădurit în arborete degradate, slab productive;

▪

160 000 ha poieni şi goluri.

În consecinţă, ritmul intervenţiilor cu lucrări de împăduriri şi reîmpăduriri s-a accentuat de la 36
900 ha în anul 1948 până la 98 400 ha în anul 1953. Până în anul 1963, când au fost împădurite toate
suprafeţele restante, s-au plantat între 79 600 ha în 1956 şi 71 500 ha în 1963. În deceniile următoare
suprafaţa împădurită anual a fost de minim 38 290 ha (în 1987), lucrările axându-se în principal pe
reîmpădurirea teritoriilor curent exploatate, completări şi

în regenerările naturale, refacerea

arboretelor slab productive ş.a.
Îndrumările tehnice editate în 1948, 1953, 1966, 1969, 1977, 1987, instrucţiunile şi directivele din
această perioadă au făcut numeroase recomandări cu privire la alegerea speciilor în culturile artificiale
ale pădurilor pe baze ecologice şi economice, au recomandat compoziţiile de regenerare, desimea
culturilor, pregătirea terenului şi a solului, metode de instalare şi de îngrijire a puieţilor ş.a., inclusiv
tehnologii de refacere, substituire a arboretelor degradate, brăcuite, necorespunzătoare din punct de
vedere economic.
Cercetările şi experimentările efectuate în această perioadă au determinat aplicarea pe scară largă,
de producţie a numeroase aspecte menţionate succint în continuare:
▪

constituirea arboretelor surse de seminţe şi transformarea unora dintre acestea în
rezervaţii de seminţe, începând cu anul 1959;

▪

folosirea în cultură a seminţelor cu indici calitativi superiori sau cel puţin egali cu cei
menţionaţi în standardele din 1951, reactualizate în anii 1963, 1973, 1983;

▪

crearea de livezi semincere pentru unele specii forestiere;

▪

aplicarea de noi tehnologii privind recoltarea şi prelucrarea fructelor, inclusiv prin
utilizarea unor aparate, dispozitive mecanizate, concepute şi realizate în ţară;

▪

utilizarea de metode noi pentru stimularea germinaţiei seminţelor şi creşterea puieţilor;

▪

certificarea şi transferul seminţelor forestiere, ultimul aspect datând din anul 1950 şi
ameliorat de-a lungul anilor, ambele aspecte devenind obligatorii din anul 1978;

▪

realizarea a numeroase tipuri de uscătorii pentru conurile de răşinoase;

Realizări s-au înregistrat şi în domeniul producerii puieţilor, şi anume:
▪

s-au constituit pepiniere cu suprafeţe mai mari, în care s-au putut aplica planuri de
asolament, executarea unor lucrări mecanizate (pregătirea solului, semănarea,
întreţinerea culturilor, combaterea dăunătorilor, ierbicidări, irigarea culturilor, fertilizări,
scosul puieţilor ş. a.);

▪

cultura unor specii sensibile sau cu creşteri mai mici în spaţii adăpostite (solarii în special);
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▪

stabilirea indicilor calitativi ai puieţilor apţi de a se folosi în plantaţii (STAS 1347 din anul
1954 privitor la talia puieţilor, îmbunătăţit în anii următori; STAS 5971/1966 privind
calitatea puieţilor de talie mare ş. a.)

De remarcat că în această perioadă s-au făcut şi greşeli - extinderea răşinoaselor în afara
arealului natural în dauna unor specii foioase importante mai ales după promulgarea legii 1/1976
("Programul national de perspectiva pentru amenajarea bazinelor hidrografice din Republica Socialista
Romania), greşeală care s-a încercat să fie corectată. De asemenea, înfiinţarea pepinierelor foarte mari
cu intenţia de mecanizare aproape totală a lucrărilor care însă nu a reuşit; încălcări frecvente ale
prescripţiile cu privire la transferul de puieţi.
După anul 1990 suprafeţele împădurite se reduc semnificativ, considerându-se că volumul
exploatărilor s-a redus şi o mai bună şi corectă aplicare a tratamentelor va conduce la o foarte bună
regenerare naturală. Astfel multe pepiniere au fost desfiinţate şi s-a neglijat îngrijirea rezervaţiilor de
seminţe şi a plantajelor. De asemenea, odată cu retrocedarea pădurilor foştilor proprietari degradarea
fondului forestier s-a accentuat .
(Negrutiu, F, Abrudan, I. – Împăduriri, Brasov, 2004)

Tema de control 2

1. Care sunt considerate primele lucrări de împădurire de pe teritoriul ţării nostre?
2. În ce an au fost executate împăduririle de fixare a nisipurilor mobile din sudul Olteniei ?
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Lecţia 3
2. Particularităţile procesului de fructificare la speciile lemnoase
2.1 Maturitatea plantelor lemnoase
În decursul vieţii plantele lemnoase parcurg o dezvoltare progresivă cu caracter ireversibil.
Această dezvoltare se realizează în mai multe etape distincte şi anume: etapa embrionară, a tinereţii,
a maturităţii şi a bătrâneţii.
▪

Etapa (perioada) embrionară – începe de la realizarea fecundaţiei prin unirea unui gamet
cu o oosferă, proces ce are loc pe planta mamă şi durează până la completa dezvoltare a
embrionului în sămânţă şi maturaţia fiziologică a acesteia, când devin capabile să
germineze. La cele mai multe plante lemnoase această etapă durează doar un sezon de
vegetaţie, la alte specii (cer, pini) seminţele ajung la maturaţie în anul calendaristic
următor înfloririi, iar la ienupăr se produce în al doilea sau chiar al treilea an de la înflorire.

▪

Etapa tinereţii (juvenilă) – începe de la germinarea seminţelor şi răsărirea plantulelor şi se
încheie la apariţia primelor organe de reproducere (flori, fructe). Durata acestei etape este
relativ scurtă (de la câţiva ani până la zeci de ani), fiind diferită în funcţie de specie şi factorii
externi. Această etapă este caracterizată printr-o acumulare susţinută de biomasă, o mare
plasticitate şi capacitate de adaptare. De aceea, lujerii sau rădăcinile folosite pentru a
obţine noi exemplare pe cale vegetativă prin butaşi se recoltează de la exemplare tinere
stadial.

▪

Etapa maturităţii (a fructificaţiei) – este cea mai lungă şi durează de la primele fructificaţii
ale exemplarelor şi până când acestea ajung la începutul stării de decrepitudine. Sunt
specii care în etapa maturităţii nu fructifică abundent în fiecare an, identificându-se o
anumită periodicitate a acestui fenomen. În acest interval dintre anii de fructificaţie
abundentă, se produc totuşi cantităţi mici de fructe, aşa numitele „stropeli”, când
seminţele au de regulă indici calitativi inferiori

▪

Etapa bătrâneţii – începe de la intrarea arborilor în starea de declin, de uscare până la
decrepitudine (slăbiciune excesivă datorată bătrâneţii înaintate), când biomasa acumulată
prin creştere se reduce, se constată putrezirea ramurilor, a rădăcinilor.

Din cele prezentate rezultă că recoltarea fructelor în scopul obţinerii seminţelor utilizate pentru
reproducere se poate face numai de la exemplarele ajunse în intervalul de maximă fructificaţie a etapei
maturităţii.
Speciile lemnoase ajung la maturitate la vârste diferite, determinate de particularităţile ereditare
ale acestora şi influenţate de factorii mediului.
▪

Astfel, fructifică la vârste mai mici arbuştii, heliofilele, speciile mai puţin longevive şi cele
care parcurg etapa tinereţii într-o perioadă mai scurtă (salcâmul, plopii, sălciile, aninii ş.a.).
Dimpotrivă, sciadofitele, speciile longevive, cele care în etapa tinereţii au creşteri mai mici
fructifică la vârste mult mai mari (bradul, fagul, cvercineele, ş.a.).
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▪

Aceeaşi specie fructifică la vârste mai mici când exemplarele sunt izolate ca urmare a
spaţiului de nutriţie mai mare, a unei coroane mai bogate, mai bine luminate, comparativ
cu exemplarele din masiv.

▪

Într-un arboret, exemplarele aparţinând aceleiaşi specii fructifică la vârste mai mici dacă
sunt situate în etajele superioare (predominant, dominant, codominant) comparativ cu
arborii dominaţi.

▪

Provenienţa influenţează, de asemenea, vârsta la care arborii fructifică. Arborii proveniţi
pe cale vegetativă (butaşi, drajoni, marcote sau prin altoire) fructifică la vârste mai mici
comparativ cu arborii rezultaţi din sămânţă.

▪

Arborii situaţi în optimul climatic fructifică la vârste mai mici.

▪

Arborii situaţi în staţiunile de bonitate superioară fructifică, de asemenea, la vârste mai
mici.

2.2 Factorii determinanţi ai procesului de fructificaţie
Factorii interni
În ultimul secol şi jumătate au fost emise mai multe teorii care explică fenomenul de
reproducere sexuată a speciilor lemnoase. În 1863, I. Sachs emitea teoria hormonală, conform căreia
pentru declanşarea procesului de fructificare este nevoie de o substanţă specială, producătoare de
flori, care se formează în frunze şi este vehiculată spre vârfurile de creştere, unde se formează flori.
Astfel, acestă ipoteză se baza pe rolul determinant al factorilor interni în procesul de reproducere.
Împotriva acestei teorii s-a manifestat fiziologul german G. Klebs, care, în 1903, susţinea pe baza
cercetărilor proprii că formarea organelor fructifere este rezultanta interacţiunii dintre factorii interni
şi externi de mediu, factorii de mediu (în special lumina) imprimând procesului de fructificare anumite
particularităţi. În prezenţa luminii are loc fotosinteza, prin care în plantă se acumulează hidraţi de
carbon. Astfel, Klebs a emis ipoteza potrivit căreia condiţia esenţială pentru apariţia mugurilor florali
este raportul dintre glucide şi substanţele minerale aflate la un moment dat în plantă. Atât timp cât în
plantă domină substanţele minerale absorbite din sol faţă de cele sintetizate în procesul de fotosinteză,
iar raportul C/N se menţine în favoarea azotului, planta înregistrează acumulări susţinute de biomasă.
Odată cu intensificarea asimilării clorofiliene şi creşterea ponderii substanţelor hidrocarbonate
(glucide), planta trece în etapa maturităţii, formând organe fructifere. Teoria lui Klebs a fost
considerată ca având caracter mecanicist, deoarece reducea întreaga teorie a dezvoltării plantelor la
valoarea raportului C/N.
Cercetătorul rus Ursulenko a constatat ulterior pe baza cercetărilor proprii că ponderea
azotului proteic din plantă şi numărul mugurilor florali scad odată cu creşterea producţiei de fructe,
explicând slaba fructificaţie sau lipsa acesteia în anul următor celui în care se înregistrează o
fructificaţie bogată. Ca urmare, el consideră că factorul determinant în diferenţierea mugurilor florali
este raportul între azotul proteic şi azotul total din plantă. Deoarece sinteza substanţelor azotoase
până la proteine are loc doar în prezenţa substanţelor hidrocarbonate (glucide) în proporţii ridicate,
rezultate în procesul de fotosinteză, teoria lui Ursulenko confirmă ipoteza lui Klebs.
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Chailakhyan (1937) identifică o substanţă numită florigen, cu rol în reorientarea apexului
vegetativ către mugurele floral. Chiar dacă teoria florigenului a fost considerată ulterior ca fiind
nefondată, cercetările genetice recente ale lui Tamaki (et al, 2007) au arătat că există o proteină
Hd3a care acţionează ca un declanşator al înfloririi.
În ultimele decenii s-a arătat că în procesul de fructificare intervin: auxinele, giberelinele,
citochininele şi inhibitorii de creştere, totalitatea acestor substanţe aflate la un moment dat în plantă
purtând denumirea de florigen. Cercetările recente au arătat faptul că giberelinele prezintă cea mai
mare importanţă în procesul de fructificare. Prezentarea succintă a evoluţiei teoriilor privind
fructificarea plantelor lemnoase arată că aceasta este determinată de procese fiziologice, biochimice
şi genetice foarte complexe, neelucidate pe deplin până în prezent.
Factorii externi
În ceea ce priveşte factorii exogeni de mediu, fructificarea plantelor lemnoase depinde de
lumină, căldură, nutriţia minerală, apă şi aer. În cazul fiecărei specii, aceşti factori pot varia într-un
anumit interval şi până la anumite limite se pot compensa între ei. Cerinţele plantelor lemnoase faţă
de condiţiile mediului extern variază foarte mult în raport cu specia, stadiul de dezvoltare şi vârsta.
Factorii de mediu pot influenţa pozitiv creşterea şi reproducerea arborilor, dar pot avea şi influenţe
negative atunci când se depăşesc anumite limite.
Lumina este cel mai important factor care influenţează majoritatea proceselor biochimice şi
fiziologice din plantă, având un rol determinant în diferenţierea mugurilor florali. Lumina este necesară
pentru desfăşurarea fotosintezei, determină viteza de creştere şi de formare a organelor aeriene ale
plantei, influenţează intensitatea proceselor de respiraţie şi transpiraţie etc. În cazul materialelor de
bază utilizate pentru producerea seminţelor forestiere, lumina este factorul extern cel mai uşor de
dirijat pentru obţinerea unor recolte cât mai mari de seminţe.
Căldura are un rol important atât în diferenţierea mugurilor florali cât şi în sexualizarea lor. În
perioada de diferenţiere a mugurilor, pentru formarea mugurilor florali este necesară o temperatură
mai ridicată decât pentru formarea mugurilor foliari. Numeroase specii din zona temperată trec printro perioadă cu temperaturi scăzute iarna (vernalizare), când în plantă se produce un hormon, numit
vernalin, cu rol benefic în procesul de fructificaţie. Temperaturile scăzute din timpul iernii influenţează
adesea sexualizarea mugurilor floriferi la speciile unisexuate. De exemplu, la stejar diferenţierea
florilor femele se face în perioada repausului vegetativ, sub influenţa temperaturilor scăzute din timpul
iernii.
Temperaturile extreme pot avea efecte nefavorabile asupra fructificaţiei. Astfel, îngheţurile
târzii, care apar în timpul înfloririi distrug florile, iar temperaturile negative de la sfârşitul iernii pot
provoca vătămarea pistilului aflat în interiorul mugurului floral. În verile secetoase, când temperaturile
depăşesc frecvent 35° C şi când arşiţele sunt însoţite de vânturi uscate, fructele pot să cadă înainte de
coacere.
Umiditatea din sol şi atmosferă, asociată cu temperatura şi în corelaţie cu alţi factori,
influenţează diferenţierea mugurilor florali. Verile călduroase şi secetoase sunt de regulă urmate de
un an bogat în fructificaţie. În general, lipsa apei în sol poate deveni un factor limitativ pentru
fructificaţie. Ca urmare, pentru obţinerea unor recolte bogate de seminţe trebuie să li se asigure
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plantelor o bună aprovizionare cu apă şi cu substanţe minerale nutritive. Pe de altă parte, un regim de
umiditate deficitar în a doua jumătate a sezonului de vegetaţie favorizează diferenţierea mugurilor
florali la unele specii. Timpul ploios şi rece în perioada de vegetaţie reduce intensitatea de diferenţiere
a mugurilor, întârzie înflorirea sau împiedică fecundarea, iar grindina provoacă vătămarea florilor şi a
fructelor.
Nutriţia minerală influenţează atât creşterea vegetativă cât şi procesul de reproducere. Pe
soluri fertile, plantele lemnoase cresc mai viguros şi fructifică abundent şi mai des decât pe soluri
sărace. Cercetările efectuate în ultimele decenii au evidenţiat influenţa favorabilă a fertilizărilor cu
azot, fosfor şi potasiu asupra procesului de fructificare la numeroase specii şi în diferite condiţii
staţionale (Florescu, 1996). S-a constatat însă că excesul sărurilor de azot, sulf, calciu, magneziu, fier
întârzie sau inhibă formarea mugurilor florali. Aplicarea neraţională a îngrăşămintelor sau erbicidelor
poate polua mediul şi intoxica plantele. Spre exemplu, administrarea unor doze mari de azot conduce
la un dezechilibru între creşterea vegetativă şi fructificaţie, influenţând negativ calitatea fructelor şi
seminţelor.
Aerul are un rol important în viaţa plantelor, atât prin dioxidul de carbon folosit în asimilaţie
cât şi prin oxigenul necesar respiraţiei organelor aeriene şi a celor subterane. Vânturile din timpul
înfloririi facilitează polenizarea încrucişată anemofilă şi nu o împiedică pe cea entomofilă. Adierea
uşoară a vântului reduce efectul negativ al îngheţurilor târzii prin împrăştierea aerului rece, iar în
perioadele cu arşiţe mari de vară contribuie pozitiv la reglarea termică a organelor aeriene ale
arborilor. Curenţii puternici de aer pot avea efecte negative asupra recoltelor de seminţe. Astfel, se
poate întrerupe sau diminua semnificativ activitatea entomofaunei şi ca urmare, nu se poate realiza
polenizarea la speciile cu polenizare entomofilă. Vânturile puternice pot provoca ruperea ramurilor de
rod, înclinarea şi chiar dezrădăcinarea arborilor, scuturarea fructelor înainte de coacere, împrăştierea
fructelor sau seminţelor pe distanţe mari etc.
Factorii biotici (insecte, ciuperci) influenţează sensibil fructificaţia prin efectele lor asupra
proceselor de creştere şi acumulare de biomasă. De exemplu, defolierile masive întâlnite adesea la
stejar întârzie sau împiedică diferenţierea mugurilor florali.
(Abrudan, I. – Împăduriri, Brasov, 2006)

2.3 Fazele creşterii vegetative şi ale reproducerii
Plantele lemnoase din zona temperată trec succesiv în decursul fiecărui an prin starea sau
perioada de vegetaţie şi starea sau perioada de repaus. Starea de vegetaţie este perioada de timp de
la înmugurire şi până la încetarea activităţilor fiziologice toamna, evidenţiată la majoritatea speciilor
de foioase prin căderea frunzelor. Starea de repaus se caracterizează prin întreruperea unor activităţi
biologice ale plantei, ca mod de adaptare a acesteia la condiţiile nefavorabile din timpul iernii, specifice
climatului temperat. În această perioadă plantele rezistă la temperaturi scăzute, datorită rezervelor de
substanţe înmagazinate în ţesuturi. Etapele de creştere şi dezvoltare pe care le parcurg plantele în
ciclul anual de vegetaţie poartă denumirea de fenofaze. La plantele lemnoase ajunse la maturitate au
loc simultan în timpul sezonului de vegetaţie atât procese de creştere vegetativă cât şi de formare a
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organelor de reproducere, care se desfăşoară în perioade distincte, între care există însă o strânsă
intercondiţionare.
La nivelul coroanei arborilor se disting anual patru fenofaze succesive de creştere vegetativă:
1) desfacerea mugurilor şi începutul creşterii lujerilor; 2) creşterea intensă a lujerilor; 3) încetinirea şi
încetarea creşterii lujerilor; 4) maturarea ţesuturilor nou formate şi pregătirea plantei pentru iernat.
Prima fenofază începe prin umflarea mugurilor foliari şi durează până la formarea primei
frunze normale, care presupune şi demararea creşterii lujerului. Această fenofază se caracterizează
prin intense procese de hidroliză a substanţelor nutritive de rezervă acumulate în anul precedent, care
sunt solubilizate şi transportate spre vârfurile de creştere.
A doua fenofază începe cu creşterea tot mai susţinută a lujerilor după formarea primei frunze
şi durează până la atingerea creşterii maxime în lungime a acestora. La început creşterea are loc în
principal pe baza substanţelor de rezervă rămase din prima fenofază, la care se adaugă şi contribuie
tot mai mult, devenind treptat exclusive, substanţele formate prin procesul de fotosinteză a aparatului
foliar. Produsele activităţii fotosintetice sunt în mare parte folosite la construirea noilor formaţii
vegetative, motiv pentru care nu sunt create condiţii de acumulare ci, dimpotrivă, se produce o
oarecare insuficienţă a hidraţilor de carbon, iar azotul absorbit prin rădăcini dă naştere la substanţe
azotate neproteice.
A treia fenofază durează până la formarea mugurului terminal. Dintre procesele biochimice
devin predominante cele de sinteză, prin formarea de substanţe hidrocarbonate şi azotoase care sunt
depuse în cantităţi tot mai mari, sub formă de rezerve, în ţesuturile plantei. În această fază, la unele
specii începe şi procesul de diferenţiere a mugurilor florali, care constituie prima fază a ciclului de
reproducere.
A patra fenofază începe cu formarea mugurului terminal şi se încheie la intrarea în repausul
vegetativ, marcat de căderea frunzelor la majoritatea speciilor foioase. Definitivarea ţesuturilor este
însoţită de îngroşarea pereţilor celulelor vii, apariţia ţesutului suberos protector pe lujeri şi majorarea
cantităţilor de substanţe depozitate ca rezerve în organele plantei (ramuri, tulpină, rădăcini), sporind
în acest fel rezistenţa arborelui la ger. Spre deosebire de fenofazele precedente, nevoia de azot a
plantelor se micşorează dar sinteza substanţelor proteice continuă. Potasiul determină încetarea
creşterii vegetative, înlesnind coacerea ţesuturilor nou formate în vederea pregătirii pentru iernat, iar
fosforul contribuie la diferenţierea mugurilor florali.
Tot patru fenofaze se disting şi în ciclul de formare a organelor de reproducere: (1)
diferenţierea mugurilor florali; (2) înfloritul şi fecundarea; (3) creşterea fructelor; (4) coacerea fructelor
şi maturaţia seminţelor. Spre deosebire de fenofazele de creştere vegetativă care se succed într-o
perioadă de vegetaţie, cele de reproducere se succed pe parcursul a 2 ani, iar la unele specii chiar a 3
ani calendaristici.
Prima fenofază, în care are loc transformarea mugurilor vegetativi în muguri florali, are loc la
unele specii în anul anterior înfloririi, în a doua jumătate a sezonului de vegetaţie. Începutul acestei
fenofaze de reproducere se suprapune la unele specii peste a treia fenofază de creştere (încetinirea
alungirii lujerilor) şi se continuă în a patra. La speciile cu înfrunzire şi înflorire târzie, desăvârşirea
procesului are loc în sezonul rece sau chiar primăvara. În toate cazurile însă, pentru formarea lor, în
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plantă trebuie să existe substanţe nutritive în cantităţi suficiente şi mai ales în forme superioare de
sinteză.
A doua fenofază - înflorirea şi fecundarea - are loc în perioade diferite în funcţie de
particularităţile ereditare ale speciilor şi condiţiile staţionale în care acestea vegetează. La cele mai
multe specii forestiere înfloritul se produce la începutul sezonului de vegetaţie (primăvara), când în
atmosferă se înregistrează constant temperaturi diurne mai mari de 10°C. Această fenofază de
reproducere are loc de regulă înainte, în timpul sau după prima fenofază de creştere vegetativă, când
aparatul foliar se află în formare iar rădăcinile abia îşi încep activitatea în sezonul respectiv de
vegetaţie. Ca urmare, înflorirea şi formarea fructului au loc pe seama substanţelor de rezervă
acumulate în ţesuturi în anul precedent. Predomină procesele de hidroliză a substanţelor de rezervă
care, ajunse în forme simple la muguri, determină înfloritul. Insuficienţa apei în această fenofază
conduce la avortarea florilor.
A treia fenofază – creşterea organelor fructifere - durează de la formarea fructelor până la
intrarea lor în stare de pârgă (primele simptome ale procesului de coacere). Durata acestei fenofaze
variază de la o specie la alta. La unele specii creşterea organelor fructifere se finalizează abia în al doilea
an de la înflorire, spre încheierea sezonului de vegetaţie (cer, stejar roşu, pini etc.). În general, această
fenofază de reproducere se suprapune integral peste a doua fenofază de creştere vegetativă (creşterea
intensă a lujerilor). La unele specii cuprinde parţial sau total şi a treia fenofază, de încetinire şi încetare
a creşterilor. În această fenofază majoritatea substanţelor sintetizate prin procesul de fotosinteză sunt
consumate pentru creşterea fructelor, prea puţine rămânând pentru acumulări curente de biomasă,
mai cu seamă la speciile la care coacerea fructelor durează până spre sfârşitul verii - începutul toamnei.
În a patra fenofază – de maturaţie a seminţelor şi coacere a fructelor - se continuă procesele
de sinteză şi depozitare a substanţelor de rezervă în fructe, concomitent cu unele modificări ale
compoziţiei chimice a substanţelor înmagazinate.
(Abrudan, I. – Împăduriri, Brasov, 2006)

Tema de control 3

1. Care sunt etapele dezvoltării plantelor?
2. Care sunt fenofazele creşterii vegetative care se disting anual la nivelul coroanei
arborilor ?
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Lecţia 4
2.4 Periodicitatea fructificaţiei
Într-un sezon de vegetaţie au loc mai multe categorii de procese:
a. Procese de creştere:
▪

ale sistemului radicelar (primăvara, respectiv toamna);

▪

ale sistemului aerian (intense în prima jumătate a sezonului de vegetaţie).

b. Procese de rodire:
▪

de rodire în cursul anului curent, cu fenofazele de înflorire-fecundare, de creştere şi
coacere a organelor fructifere şi de maturaţie a seminţelor;

▪

de pregătire a rodirii pentru anul următor (diferenţierea mugurilor florali).

c. Procese de acumulare a substanţelor de rezervă necesare pentru:
▪

maturarea ţesuturilor nou formate;

▪

declanşarea proceselor fiziologice din anul următor, iniţierea fenofazelor de
creştere şi de reproducere primăvara şi susţinerea desfăşurării lor parţiale până la
declanşarea intensă a fotosintezei.

În anii cu fructificaţie abundentă, substanţele acumulate de plante sunt folosite cu
preponderenţă pentru înflorire, creşterea şi coacerea fructelor. În asemenea ani procesele
biochimice de sinteză a substanţelor azotoase şi hidrocarbonate în organele vegetative nu duc întro măsură suficientă la forme superioare de sinteză, ci se opresc

la

formele

intermediare,

corespunzătoare pentru formarea fructelor, dar insuficiente pentru diferenţierea mugurilor florali,
care să asigure fructificaţia în anul următor. Acest fapt reprezintă una din cauzele principale ale
periodicităţii fructificaţiei sau intensităţii diferite a acesteia. De exemplu, la stejar, fag etc.,
periodicitatea este mai mare, intensitatea fructificaţiei fiind diferită deoarece seminţele acestor specii
sunt voluminoase, necesitând un consum ridicat de substanţe nutritive. Formarea lor durează până
spre sfârşitul perioadei de vegetaţie, când nu mai rămâne timp pentru procesele biochimice de
sinteză şi deci pentru realizarea condiţiilor necesare diferenţierii mugurilor florali din care să rezulte
fructe în anul următor. Pe de altă parte, speciile de salcie, plop, ulm, fructifică anual şi abundent
deoarece produc seminţe mici, pentru formarea cărora sunt necesare cantităţi mai reduse de
substanţe nutritive. Fenofazele de formare şi coacere a fructelor la aceste specii se desfăşoară şi
se încheie într-un timp relativ scurt (1 - 2 luni), în general pe seama substanţelor de rezervă acumulate
de arbori în anul precedent. După coacerea şi diseminarea seminţelor, arborii acestor specii pot
folosi substanţe nutritive ce se acumulează în continuare atât pentru creşterea curentă cât şi pentru
diferenţierea mugurilor florali în urma proceselor biochimice de sinteză ce au loc, asigurând astfel
fructificaţia pentru anul următor. Periodicitatea fructificaţiei variază de la specie la specie şi chiar la
aceeaşi specie, fiind determinată de factorii interni şi externi (de mediu).
Astfel avem o periodicitate de: 1-2 ani la salcâm, anini; 2-3 ani la brad, duglas, pin silvestru,
frasin, paltin, tei; 3-4(5) ani la molid, larice şi 4-6 ani la fag, stejar, gorun.
(Abrudan, I. – Împăduriri, Brasov, 2006)
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2.5 Variabilitatea producţiei şi a calităţii seminţelor forestiere
Cantitatea de seminţe ce poate fi recoltată de pe unitatea de suprafaţă (hectar) dintr-un
arboret sursă de seminţe, rezervaţie de seminţe sau livadă seminceră oscilează în limite foarte largi
fiind determinată de condiţiile mediului în care vegetează specia, vârsta şi structura arboretului,
intensitatea fructificaţiei.
De regulă, în staţiuni optime de vegetaţie, toate speciile fructifică mai des, mai abundent,
seminţele sunt de calitate mai bună iar puieţii proveniţi din acestea au indici calitativi superiori.
Factorii care influenţează variabilitatea producţiei şi calităţii seminţelor forestiere sunt foarte
variaţi:
▪

Latitudinea – determinând raportul dintre timpul de lumină şi timpul de întuneric dea lungul celor 24 de ore influenţează atât volumul producţiei de seminţe cât şi calitatea
acesteia.

▪

Altitudinea – spre limita altitudinală a arealului natural optim, cantitatea şi calitatea
fructelor şi seminţelor scade.

▪

Fertilitatea solului – studiile lui Kapper (citat de Tolski, 1950) la cvercinee arată că
diferenţele privitoare la calitatea producţiei sunt semnificative

▪

Clasa de producţie a arboretelor - se află în corelaţie directă cu producţia şi calitatea
seminţelor. De aceea, doar în cazuri excepţionale se acceptă constituirea arboretelor
sursă de seminţe sau a rezervaţiilor de seminţe în arborete situate în clase inferioare
de producţie.

▪

Vârsta arborilor – la începutul perioadei maturităţii exemplarelor, cantitatea de fructe
este mai mică, atingând valori superioare în etapa de maximă fructificaţie, iar spre
sfârşitul etapei maturităţii cantităţile se reduc treptat.

▪

Poziţia semincerilor în structura verticală a arboretului – arborii încadraţi în clasa I
Kraft produc cele mai mari cantităţi de seminţe şi de cea mai bună calitate.

▪

Influenţa poziţiei lujerilor fructiferi în coroana arborilor – cercetările efectuate de
Damian, Negruţiu, ş.a (1964) la exemplare izolate de pin silvestru au condus la
concluzia că cele mai multe conuri se găsesc în treimea superioară a coroanei
indiferent de orientarea acesteia faţă de punctele cardinale şi în treimea mijlocie a
cesteia în porţiunile sudice şi vestice ale coroanei.

▪

Influenţa poziţiei seminţelor în conuri – din cercetările efectuate de Damian,
Negruţiu, ş.a (1964) a rezultat că cele mai multe seminţe şi de calitate mai bună (în
funcţie de masa a 1000 de seminţe, procentul de germinaţie tehnică şi absolută) se
găsesc în treimea mijlocie şi superioară a conului. În general seminţele localizate spre
baza conului sunt calitativ necorespunzătoare şi de aceea ele trebuie îndepărtate.

(Negrutiu, F, Abrudan, I. – Împăduriri, Brasov, 2004)
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3. Organizarea producţiei de seminţe
3.1 Importanţa seminţelor forestiere
Reuşita culturilor artificiale este determinată de calitatea materialului folosit la instalare
(seminţe, puieţi, butaşi, sade), calitate atestată prin certificarea acestuia, de însuşirile lui (viabilitate,
dimensiuni, vârstă) precum şi de corectitudinea execuţiei lucrărilor de instalare şi de lucrările de
îngrijire de după plantare, semănare, butăşire. Nu se pot realiza culturi forestiere, fără a nu cunoaşte
provenienţa, condiţionarea, păstrarea şi pregătirea pentru semănat a seminţelor, obţinerea puieţilor
pe cale generativă sau vegetativă, pregătirea butaşilor şi butăşirea în pepinieră sau în terenul de
împădurit/reîmpădurit.
În silvicultură se recurge frecvent la reproducerea sexuată ca factor esenţial în procesul
evoluţiei, în acest mod îmbogăţindu-se continuu baza ereditară. Reproducerea sexuată implică
recombinarea genelor şi reprezintă o sursă de variabilitate ce facilitează adaptarea şi supravieţuirea
speciei când se schimbă condiţiile de mediu. Selectarea seminţelor prezintă o foarte mare importanţă,
erorile putând compromite semnificativ reuşita culturii. În trecut seminţele forestiere proveneau din
arborete naturale sau artificiale, care nu suferiseră nici o ameliorare genetică datorată omului. În
scopul ameliorării reuşitei împăduririlor şi pentru a se evita erorile trecutului, s-au elaborat pe baza
rezultatelor obţinute în lucrările de ameliorare genetică a speciilor recomandări sub formă de
ordonanţe, instrucţiuni şi normative, prin care se interzicea recoltarea de seminţe în afara arboretelor
recunoscute ca apte de a furniza seminţe de bună calitate genetică. În acest mod se garanta
utilizatorului identitatea, adică provenienţa materialelor forestiere de reproducere.
Iniţial calitatea seminţelor s-a apreciat prin indicatori fizici (puritate, mărime, masă) şi biologici
(facultatea germinativă), fără a se lua în considerare caracterul determinant al însuşirilor ereditare
(seminţele fiind purtătorul fidel al acestora) dobândite sub influenţa mediului. În prezent, valoarea lor
ca material de reproducere se apreciază, în primul rând, în funcţie de însuşirile ereditare. Cunoaşterea
identităţii genetice a materialului de reproducere reprezintă o preocupare constantă a cercetătorilor
şi practicienilor din domeniul ştiinţelor agricole şi silvice.

3.2 Materialul de bază pentru obţinerea materialelor forestiere în scopul utilizării lor pentru
reproducere şi comercializare
Materialele forestiere de reproducere utilizate pentru înmulţirea speciilor forestiere sunt
materiale biologice clasificate în trei mari categorii conform Ordonanţei 11/2004 privind producerea,
comercializarea, utilizarea materialelor forestiere de reproducere (Monitorul Oficial, Bucureşti, 2004):
1) seminţe - seminţe, conuri şi fructe (din care, după procesare, se obţin seminţe) destinate
producerii de puieţi forestieri;
2) puieţi - puieţi obţinuţi din seminţe, părţi de plante sau din regenerări naturale;
3) părţi de plante - folosite ca atare (butaşi de lujeri, muguri, frunze, rădăcini) sau folosite
în micropropagare (explante sau embrioni) pentru producerea puieţilor forestieri.
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Sursa din care se obţin materialele forestiere de reproducere poartă denumirea de material
de bază (Ordonanţa 11/2004).
Materialul de bază poate fi reprezentat de către:
1) arbore-sursă – un arbore izolat sau dintr-un arboret nedeclarat material de bază, din
care se recoltează seminţe ori părţi de plante;
2) arboret - diviziune a pădurii de minimum 0,25 ha, caracterizată prin condiţii staţionale
şi de vegetaţie asemănătoare, care reclamă aceleaşi măsuri de gospodărire;
3) părinţi de familii - arbori din care se obţin descendenţi pe cale sexuată (prin polenizare),
cu care ulterior se înfiinţează plantaje. Polenizarea poate fi: liberă (half-sib - numai
componenta maternă este identificată) sau controlată (full-sib - ambele componente
parentale sunt identificate). Familia este constituită din totalitatea indivizilor cu cel puţin
un părinte comun;
4) clonă - totalitatea arborilor (rameţi) obţinuţi dintr-un singur arbore (ortet) prin înmulţire
vegetativă (butăşire, altoire, micropropagare etc.);
5) plantaj (livadă seminceră) - cultură forestieră constituită din arbori proveniţi din mai
multe clone sau familii identificate în proporţii definite, izolată de surse de polen străin
şi condusă astfel încât să producă frecvent recolte abundente de seminţe, uşor de
recoltat;
6) culturi de plante-mamă - culturi speciale, constituite din arbori provenind din una sau
mai multe clone identificate, în amestec, în proporţii definite, din care se obţin părţi de
plante pentru înmulţirea vegetativă.
Chiar şi în cazul comercializării materialului forestier de reproducere există reguli stricte ce
trebuie respectate, acestea reglementări fiind introduse odată cu Legea 107/2011 privind
comercializarea materialelor forestiere de reproducere.
În conformitate cu sistemul naţional de clasificare a materialului forestier de reproducere
(identic cu cel al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - OCDE, la care este afiliată şi
România), acesta se împarte în patru categorii distincte: (1) din sursă identificată, (2) selecţionat, (3)
calificat, (4) testat, fiecare categorie etichetând-se cu o culoare diferită.
1) Materialul forestier de reproducere din sursă identificată este obţinut din material de bază
care poate fi un arbore-sursă sau un arboret. Materialul de bază trebuie să fie indigen/autohton şi să
fi dovedit capacitate de adaptare la condiţii extreme pentru vegetaţia forestieră. Controlul privind
îndeplinirea condiţiilor pentru admiterea acestei categorii de materiale de bază se face de către
autoritatea silvică, prin sondaj. Dacă se urmăreşte ca materialul forestier de reproducere obţinut din
surse identificate să fie folosit în scopuri forestiere deosebite (împădurire de terenuri degradate
chimic, în zone poluate etc.), controlul este obligatoriu pentru tot materialul de bază din care se obţine
materialul forestier de reproducere utilizat în aceste scopuri.
2) Materialul forestier de reproducere selecţionat este obţinut din materialul de bază care
este reprezentat de un arboret. Materialul de bază se evaluează în funcţie de scopul pentru care se
înfiinţează viitoarea cultură forestieră (din materialul forestier de reproducere obţinut). Sunt prioritare
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arboretele autohtone/indigene, dar se pot admite, în aceeaşi regiune de provenienţă şi arborete
neautohtone/neindigene, cu caracteristici fenotipice deosebit de valoroase. La acestea trebuie însă
precizată originea, dacă este cunoscută.
Arboretele care constituie materialul de bază din care se obţine materialul forestier de
reproducere selecţionat trebuie să fie izolate faţă de surse de polen străin. Cerinţa este realizată dacă
arboretele sunt situate la o distanţă suficient de mare de alte arborete constituite din aceeaşi specie
dar cu caracteristici inferioare sau de alte arborete alcătuite din specii înrudite, susceptibile la
hibridare. Îndeplinirea acestei cerinţe este cu atât mai importantă cu cât arboretele vecine, formate
din aceeaşi specie sau din specii susceptibile la hibridare, nu sunt indigene sau au origine necunoscută.
Dacă nu este îndeplinită condiţia de izolare este necesar ca pe o fâşie exterioară care urmăreşte
perimetrul arboretului, lată de 300-400 m, să se extragă arborii fenotipic inferiori din aceeaşi specie
sau din speciile înrudite. În cazul speciilor forestiere la care polenizarea este entomofilă, lăţimea
acestei fâşii trebuie să fie mai mare (cel puţin 3 km pentru albine).
O altă cerinţă este legată de numărul de arbori şi întinderea arboretului – trebuie ca în arboret
să se găsească una sau mai multe grupe de arbori din specia pentru care se constituie materialul de
bază. În fiecare grupă numărul de arbori trebuie să fie suficient pentru a asigura interfecundarea.
Consistenţa optimă a arboretelor este 0,6 pentru foioase şi 0,8 pentru răşinoase. Pentru speciile
dioice, proporţia dintre exemplarele femele şi mascule trebuie să fie de circa 2:3. Pentru a înlătura
efectele nefavorabile ale consangvinizării, arboretele trebuie să aibă o suprafaţă minimă de 3 ha şi un
număr minim de 50 arbori seminceri/ha.
Arborii care constituie arboretul trebuie să aibă vârsta de fructificare, pentru a putea evalua
fără echivoc criteriile impuse de selecţie. În arborete trebuie îndeplinite criterii de omogenitate,
variaţia individuală a caracterelor după care se face selecţia trebuie să fie normală, arborii cu
caracteristici inferioare fiind în general eliminaţi. Arboretele trebuie să facă dovada clară a adaptării la
condiţiile ecologice specifice în regiunea de provenienţă, iar arborii trebuie să fie sănătoşi şi să
dovedească rezistenţă la atacurile organismelor dăunătoare, exceptând vătămările datorate poluării.
Arboretele care constituie materialul de bază trebuie să îndeplinească şi anumite condiţii determinate
de scopul pentru care se creează noul arboret din materialul forestier de reproducere: de exemplu
producţia de lemn sau calitatea lemnului. Calitatea lemnului se apreciază la foioase prin prezenţa de
maxim 20% arbori înfurciţi şi maxim 10% arbori cu fibră torsă. În cazul răşinoaselor criteriile constau
în: trunchiuri cilindrice, elagaj pe cel puţin 60% din lungimea fusului, număr mic de ramuri în verticil,
ramuri subţiri, etc.
3) Materialul forestier de reproducere calificat este obţinut din material de bază care poate
fi constituit din: plantaje, părinţi de familii, clone sau amestecuri de clone, ale căror exemplare provin
din arbori selecţionaţi fenotipic.
În cazul plantajelor, constituenţii (arborii) clonelor sau familiilor componente sunt plantaţi
într-un dispozitiv corespunzător, astfel încât fiecare constituent să poată fi identificat. Clonele sau
familiile componente sunt selecţionate pentru caracterele fenotipice pe baza aceloraşi criterii ca şi la
materialul forestier de reproducere selecţionat. În evidenţele fiecărui plantaj trebuie menţionate toate
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lucrările de îngrijire şi de recoltare efectuate. Instalarea plantajelor şi toate schimbările intervenite în
structura acestora vor fi aprobate de autoritatea centrală pentru silvicultură.
Părinţii de familii sunt selecţionaţi pentru caractere remarcabile (avându-se în vedere aceleaşi
criterii ca şi la materialul forestier de reproducere selecţionat) sau după aptitudinea lor de combinare.
Obiectivul, planul de încrucişare şi sistemul de polenizare, componentele parentale, izolarea, locul de
instalare, precum şi toate schimbările referitoare la aceste elemente trebuie aprobate de autoritatea
silvică centrală. Când părinţii sunt destinaţi producerii unui hibrid interspecific, este necesară
determinarea, printr-un test de control, a procentului de hibrizi prezenţi în materialul de reproducere
obţinut.
Clonele trebuie să poată fi identificate prin caractere distinctive, aprobate de autoritate, iar
valoarea lor pentru silvicultură trebuie să fie demonstrată printr-o experimentare suficient de lungă
sau stabilită prin teste. Orteţii utilizaţi pentru producerea clonelor trebuie să fie selecţionaţi pentru
caracterele lor remarcabile, aplicându-se aceleaşi criterii ca şi în cazul materialului de reproducere
selecţionat. Perioada pentru aprobarea acestui tip de material este limitată la maximum 5 ani.
Clonele din amestecul de clone trebuie să îndeplinească cerinţele menţionate mai sus, iar
identitatea, numărul şi proporţiile clonelor constitutive ale unui amestec, metoda de selecţie utilizată
şi arborii-mamă trebuie să fie aprobaţi de autoritatea centrală pentru silvicultură.
4) Material de reproducere testat - material de reproducere de calitate superioară, obţinut
din materiale de bază care pot fi: arborete, plantaje, părinţi de familii, clone sau amestecuri de clone.
Superioritatea acestui material trebuie să fi fost demonstrată prin culturi comparative sau prin estimări
rezultate din evaluarea genetică a materialului de bază. Detaliile tehnice, modalităţile de analiză a
rezultatelor şi documentaţiile specifice testării prin culturi comparative sunt strict reglementate de
către autoritatea centrală pentru silvicultură fiind în conformitate cu procedurile agreate pe plan
internaţional.

3.3 Delimitarea regiunilor de provenienţă şi transferul materialelor forestiere de
reproducere
Materialele forestiere de reproducere se utilizează cu prioritate în aceeaşi regiune de
provenienţă din care provine materialul de bază de la care s-au obţinut. Regiunea de provenienţă este
o suprafaţă de teren cu condiţii ecologice relativ asemănătoare şi în care arboretele au caracteristici
fenotipice şi genetice similare.
Din anul 1981 România este afiliată la Schema Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare
Economică (OCDE) pentru controlul Materialelor Forestiere de Reproducere (MFR) destinate
comerţului internaţional. Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice (ICAS) a fost stabilit ca Autoritate
Desemnată pentru certificarea şi controlul producerii şi utilizării MFR, conform Schemei OCDE.
Confrom legislaţiei în vigoare (O.G. 11/2004), regiunile de provenienţă sunt delimitate în cazul fiecărei
specii importante pentru scopuri forestiere pentru materialele de bază din care se obţine material
forestier de reproducere din categoriile "sursă identificată" şi "selecţionat". Regiunile de provenienţă
au fost aprobate prin O.M. nr. 610/2005 pentru implementarea lor în producţie. În vederea aderării
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României la Uniunea Europeană au fost făcute numeroase progrese pentru armonizarea
reglementărilor din acest domeniu cu Acquis-ul comunitar (Directiva Consiliului EC 105/1999) privind
comercializarea materialului forestier de reproducere.
Regiunea de provenienţă se delimitează pe suprafaţa cea mai mică rezultată prin aplicarea
simultană a următoarelor criterii de natură geografică, climatică, staţională şi de vegetaţie:
Criterii geografice
1) latitudine: amplitudinea latitudinală a unei regiuni trebuie să fie mai mică de 2°;
2) altitudine: amplitudinea altitudinală nu trebuie să depăşească 500 m;
3) orografia terenului: constituie limite ale regiunilor de provenienţă cumpenele de ape care
separă expoziţii generale diferite, care duc la schimbări semnificative ale climatului.
Criterii climatice
4) temperatura medie anuală: într-o regiune de provenienţă diferenţa dintre temperatura
medie multianuală în diverse locuri trebuie să fie mai mică de 2°C;
5) precipitaţii medii anuale: diferenţa dintre cantitatea medie multianuală a precipitaţiilor din
diferite locuri ale unei regiuni de provenienţă nu trebuie să fie mai mare de 200 mm;
6) lungimea sezonului de vegetaţie: diferenţa dintre lungimea sezonului de vegetaţie din
diverse locuri ale unei regiuni de provenienţă trebuie să fie mai mică de 30 de zile.
Criterii staţionale şi de vegetaţie
7) potenţialul staţional: regiunea de provenienţă se delimitează în funcţie de potenţialul
staţional pentru specia respectivă (superior, mediu, inferior);
8) tipul de sol: se delimitează regiuni de provenienţă distincte în cazul identificării de soluri cu
caracteristici extreme (sărături, soluri gleizate sau pseudogleizate etc.);
9) procentul de participare a speciei pentru care se constituie regiunea de provenienţă nu
trebuie să difere cu mai mult de 30% între arboretele de amestec.
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Harta regiunilor de provenienţă pentru România (Pârnuţă, Petrila şi colaboratorii, 2004)

Harta regiunilor de provenienţă pentru molid (Pârnuţă, Petrila şi colaboratorii, 2004)
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Harta regiunilor de provenienţă pentru gorun (Pârnuţă, Petrila şi colaboratorii, 2004)

Pe baza acestor criterii, pentru speciile forestiere importante din ţara noastră au fost
delimitate şi descrise regiunile de provenienţă pentru materialele de bază din care se obţine material
forestier de reproducere din categoriile "sursă identificată" şi "selecţionat" (Pârnuţă, 2006).
Fiecare regiune de provenienţă are un cod unic format din 6 simboluri (XXXXXX), astfel:
▪

X OOOOO - regiunea ecologică (pe prima poziţie - notată cu litere de la A la O);

▪

OXOOOO - subregiunea ecologică ( notată cu cifre: 1,2,3);

▪

OOXXOO - sectorul format dintr-o cifră şi o literă (1X…9B): cifra indică specia, iar litera
aspectul definitoriu pentru regiunea de provenienţă;

▪

OOOOXO - nivelul altitudinal (0 - sector neîmpărţit în niveluri altitudinale; 1 – nivel
altitudinal superior; 2 - nivel altitudinal inferior);

▪

OOOOOX - potenţialul staţional (s - superior, m - mediu, i- inferior, e - condiţii extreme)

Exemplu de notare a unei regiuni de provenienţă - codul A11E0i are următoarea explicaţie:
▪

A - Carpaţii Orientali Nordici (regiunea)

▪

1 - Maramureş-Rodna (subregiunea)

▪

1E - Cembreto-molidişuri (sectorul)

▪

0 – sector neîmpărţit în niveluri altitudinale (nivel altitudinal)

▪

i - productivitate inferioară (potenţialul staţional )
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În cazul în care nu se asigură necesarul de materiale de reproducere din aceeaşi regiune de
provenienţa, se acceptă transferul acestora conform următoarelor reguli:
(A) În regiunile de coline înalte şi munţi:
a) între regiuni de provenienţă învecinate, de la acelaşi nivel altitudinal, cu condiţia ca regiunile
de provenienţă să nu fie delimitate printr-o cumpănă de ape;
b) de la altitudini mai mici la altitudini mai mari, între regiuni de provenienţă limitrofe.
(B) În regiunile de podişuri şi câmpie:
a) între regiuni de provenienţă limitrofe, situate între aceleaşi limite latitudinale;
b) de la latitudini mai mici la latitudini mai mari, între regiuni de provenienţă limitrofe.
Materialul forestier de reproducere obţinut din unităţile-sursă de origine necunoscută se
utilizează numai în regiunea de provenienţă în care se găseşte materialul de bază din care s-a obţinut.
Materialele de reproducere obţinute din plantaje sau culturi de plante-mamă se vor utiliza în aceeaşi
regiune de provenienţă de unde s-au selecţionat arborii plus sau, în cazul plantajelor de hibridare
intraspecifică, în toate zonele în care vegetează arborii plus din care s-au constituit plantajele. De
asemenea, este interzis transferul materialului de reproducere din staţiuni extreme sub raportul
regimului hidric precum şi între regiuni de provenienţă care nu sunt limitrofe.

Tema de control 4

1. Care sunt factorii care influenţează variabilitatea producţiei şi calităţii seminţelor
forestiere?
2. Care sunt principalele categorii de material de bază din care se obţin materialele
forestiere de reproducere ?
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Lecţia 5
3.4 Livezi de seminţe (Plantaje)
Livezile pentru seminţe (plantaje sau plantaţii semincere) sunt culturi forestiere speciale,
izolate de polen străin, cu aspect de livadă, destinate în exclusivitate producerii de seminţe genetic
ameliorate în cantităţi mari şi cu frecvenţă ridicată. Plantajele sunt capabile să producă frecvent
cantităţi abundente de seminţe, uşor de recoltat datorită înălţimii reduse a exemplarelor. Puieţii
plantaţi în livezile semincere sunt obţinuţi din seminţe, butaşi sau altoaie recoltate din arbori plus.
Primul plantaj a fost înfiinţat în Scoţia în anii ’30 pentru larice (în anii ’80 acesta încă producea seminţe),
iar în ţara noastră între 1961-1962, folosindu-se clone de stejar brumăriu.
Procesul de ameliorare şi de producere a seminţelor în livezi cuprinde numeroase lucrări şi
anume:
▪

Selecţia arborilor plus în interiorul unei rase sau ecotip valoros

▪

Înmulţirea arborilor plus pe cale generativă sau vegetativă

▪

Testarea valorii genetice a arborilor plus

▪

Instalarea livezilor pentru producerea seminţelor genetic ameliorate

▪

Îngrijirea livezilor pentru producerea de seminţe

După modalitatea de înmulţire a arborilor plus selecţionaţi se deosebesc plantaje de clone
(obţinute prin altoire) şi plantaje de familii sau de descendenţe (unde arborii plus se înmulţesc din
sămânţa rezultată din polenizare liberă sau controlată).
În alegerea teritoriului pentru amplasarea livezilor de seminţe, elementele climatice au un rol
preponderent privind periodicitatea şi abundenţa fructificaţiei (se evită în special zonele cu geruri
pronunţate, îngheţuri tîrzii, vânturi puternice, veri reci şi umede, perioade umede prelungite în timpul
polenizării), dar se iau în calcul şi alte criterii: accesibilitatea zonei, staţiunea, altitudinea, latitudinea,
izolarea de polen străin. Mărimea livezii de seminţe se alege în funcţie de nevoile de seminţe, dar se
recomandă o suprafaţă de minim 5 ha, cu 20-50 de clone şi 100-200 de familii.
Referitor la instalarea plantajelor, distanţa de plantare este mai mare la livezile de clone,
frecvent fiind adoptate dispozitive în pătrat de 5 x 5 m sau 6 x 6 m. În livezile de familii distanţele
variază de la 0,6 m la 6 m (cel mai frecvent se folosesc dispozitive de 1,5 x 1,5 m sau 2 x 2 m), aceste
distanţe crescând ulterior prin lucrări de rărire. Pentru protecţia împotriva vânturilor se pot constitui
perdele de protecţie limitrofe livezii.
Îngrijirea livezilor de seminţe presupune efectuarea de:
▪

Lucrări de îngrijire şi întreţinere a solului (mobilizarea parțială a solului în benzi sau
tăblii, administrarea de îngrăşăminte, irigarea)

▪

Măsuri cu caracter preventiv sau curativ împotriva factorilor abiotici sau biotici
(perdele de fum şi ceaţă, ventilarea aerului sau încălzirea sa)

▪

Lucrări de formare şi conducere a trunchiului şi coroanei (reglarea desimii, reglarea
înălţimii trunchiurilor, constituirea unui schelet rezistent al coroanei).

(Negrutiu, F, Abrudan, I. – Împăduriri, Brasov, 2004)
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4. Prognoza şi evaluarea fructificaţiei
4.1 Necesitatea prevederii şi evaluării fructificaţiei
Prognoza sau prevederea fructificaţiei reprezintă operaţia prin care se urmăreşte, prin
observaţii şi măsurători efectuate în bazele seminologice, obţinerea de informaţii pe baza cărora să se
poată stabili cu anticipaţie dacă va fi sau nu fructificaţie şi eventual amploarea ei.
Scopul acestei operaţii este reprezentat de obţinerea de informaţii folositoare în vederea
organizării procesului de recoltare a fructelor, conurilor şi seminţelor - în scopul pregătirii forţei de
muncă necesară recoltării, dar şi utilajelor, dispozitivelor de recoltare, de condiţionare a fructelor
(seminţelor), eventual de păstrare, ori de pregătirea terenului pentru semănături directe, ca şi a
suprafeţelor pentru producerea puieţilor. De asemenea aceste informaţii sunt deosebit de utile în
activitatea de planificare a tăierilor de regenerare. Oportunitatea lucrărilor de prognoză este dată de
variabilitatea producţiei de fructe sau conuri, speciile lemnoase înregistrând o anumită periodicitate a
fructificaţiei dictată de factori interni sau externi: altitudine, însuşirile solului (bogăţia în elemente
minerale, microelemente cu influenţă directă asupra fructificaţiei, textura, structura, umiditatea
solului), bonitatea staţiunii şi mai ales evoluţia unor factori climatici în perioada când are loc
transformarea mugurilor foliacei în muguri floriferi – la cele mai multe specii, aceasta perioadă fiind în
vara (iulie) anului precedent înfloririi ca şi în perioada de înflorire, polenizare, formare, creştere,
coacere a fructelor şi maturaţie a seminţelor. Printre aceşti factori se menţionează: căldura, umiditatea
aerului, viteza de deplasare a curenţilor de aer, regimul şi forma precipitaţiilor la începutul şi în timpul
sezonului de vegetaţie (zăpezi târzii, chiciură, ploi cu caracter torenţial, grindină, perioade de secetă),
lumina şi prezenţa sau absenţa unor insecte la care polenizarea este entomofilă, insecte defoliatoare
etc. De aceea, periodicitatea fructificaţiei unei specii nu are o succesiune exactă fiind necesară o
activitatea de prognoză.

4.2 Prognoza fructificaţiei
Prognoza sau prevederea fructificaţiei urmăreşte aprecierea prealabilă a intensităţii
fructificaţiei la speciile de interes forestier. Pentru o cât mai corectă prognozare se folosesc metode
diferite care se pot aplica primăvara la înflorire precum şi vara sau toamna înainte de coacerea
fructelor. În silvicultură sunt folosite următoarele metode:
▪

metode ce au în vedere evoluţia factorilor meteorologici din perioada de diferenţiere
a mugurilor floriferi ( observaţiile se fac în anul ce precede înflorirea);

▪

metode vizuale bazate pe observaţii fenologice sistematice în bazele seminologice (cu
ochiul liber sau cu binoclul);

▪

metode biologice bazate pe prelevarea carotelor de creştere (se observă acumulări
diminuate în anii de fructificaţie abundentă), examinarea seminţişurilor naturale
(categoriile de vârstă ale puieţilor pot oferi informaţii cu privire la periodicitatea
fructificaţiei), metoda lujerilor sau ramurilor de probă (se raportează la metrul liniar
de lujer/ramura numărul de flori, muguri floriferi sau fructe).
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Privitor la metodele bazate pe analiza evoluţiei factorilor climatici, cei ai căror evoluţie pot
influenţa procesul de fructificaţie sunt:
▪

deficitul de umiditate zilnică (ora 13) din sol şi mai ales din atmosferă în perioada iulieaugust a anului premergător înfloririi, când are loc diferenţierea mugurilor foliacei în
muguri floriferi;

▪

frecvenţa şi valoarea temperaturilor negative din perioada înfloririi şi a formării
fructelor, care pot conduce la îngheţarea acestora;

▪

abundenţa şi forma precipitaţiilor (zăpadă, chiciură, grindină) care pot împiedica
polenizarea, compromiţând astfel procesul de fructificaţie;

▪

viteza şi frecvenţa curenţilor de aer care influenţează pozitiv ori negativ polenizarea;
în timpul sezonului de vegetaţie, vânturile cu viteze mari conduc la desprinderea
fructelor de lujeri;

▪

temperaturile maxime corelate cu regimul precipitaţiilor din sezonul de vegetaţie care
împiedică creşterea fructelor, acumularea substanţelor de rezervă, coacerea
prematură a acestora.

Metoda vizuală presupune aprecierea intensităţii fructificaţiei – de la apariţia florilor până la
coacerea fructelor – în urma observaţiilor efectuate cu sau fără binoclu asupra coroanei arborilor
seminceri din masiv, de la liziera acestuia, dar şi a exemplarelor izolate. Metoda este uşor de aplicat,
mai ales de către observatori cu experienţă în domeniu. În funcţie de lipsa sau abundenţa florilor, dar
mai ales a fructelor, prin compararea gradului de încărcare a coroanei arborilor din masiv şi a celor
izolaţi se poate face o prognoză aproximativă, folosind în general o scară cu patru gradaţii, şi anume:
▪

0 – lipsă de flori, respectiv fructe atât la arborii izolaţi cât şi la cei din masiv;

▪

1 – înflorire sau fructificaţie slabă – când există un număr satisfăcător de flori, fructe (conuri)
în coroana arborilor izolaţi sau de la lizieră şi un număr redus la arborii din masiv;

▪

2 – înflorire sau fructificaţie bună - se observă o înflorire sau fructificaţie abundentă la arborii
izolaţi şi cei din lizieră şi bună la cei din masiv;

▪

3 – înflorire sau fructificaţie foarte bună (abundentă), observată la toate exemplarele, inclusiv
cele din masiv.
Metodele biologice pot fi expeditive, bazate pe observaţii, măsurători, analize sumare sau mai

riguroase, necesitând o activitate laborioasă, dar asigurând o precizie mai ridicată în prognozarea
fructificaţiei. De exemplu, parcurgând arborete în care s-a instalat de-a lungul mai multor ani
seminţişul natural, în funcţie de desimea şi vârsta acestuia, apreciată după înălţime sau numărul
inelelor anuale ale tulpinilor, se poate prognoza intensitatea şi periodicitatea fructificaţiei la speciile
ce interesează. O altă metodă presupune prelevarea carotelor de creştere radială de la arborii
seminceri şi măsurarea lăţimii inelelor anuale. În anii cu fructificaţie abundentă (dar şi în anii secetoşi),
inelele anuale de-a lungul carotei sunt mai înguste, ca urmare a diminuării acumulărilor de biomasă.
Repetarea sistematică a inelelor înguste, după un număr constant de ani, poate fi consecinţa unei
fructificaţii abundente cu o periodicitate egală cu perioada de ani după care apar aceste inele înguste.
Metoda lujerilor de probă poate fi utilizată atât la speciile cu flori monoice cât şi dioice.
Metoda are mai multe variante, în general presupunând recoltarea a 60-90 de ramuri purtătoare de
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lujeri cu flori/fructe situate în diferite părţi ale coroanei (superioară, mijlocie, inferioară), de la 15-25
de arbori. Se numără florile/fructele şi se raportează la lungimea cumulată rezultată prin măsurarea
ramurilor, stabilindu-se numărul mediu de flori sau fructe la metrul liniar de ramură. Comparând
valorile cu rezultatele obţinute în anii precedenţi sau cu o scară calitativă de prognozarea vizuală a
intensităţii fructificaţiei se ajunge la o prognoză cu o precizie mai bună. În ţara noastră, o astfel de
prognoză s-a realizat pentru speciile de cvercinee de către Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice.

4.3 Evaluarea recoltei de fructe, conuri, seminţe
Evaluarea fructificaţiei reprezintă operaţia de estimare cantitativă a producţiei de fructe,
conuri sau seminţe, în unităţi de masă sau volum, a unei baze seminologice. În vederea realizării acestei
operaţii sunt folosite diferite metode:
a) Metoda recoltării integrale
În bazele seminologice se constituie suprafeţe de probă de 0,25-0,5 ha reprezentative, din
cuprinsul cărora se recoltează toate fructele/conurile. Prin raportarea numărului de fructe sau conuri
şi a greutăţii lor la numărul de arbori existenţi, pe suprafaţa de probă se obţin 2 indici: numărul mediu
al fructelor/conurilor de pe un arbore şi greutatea medie a acestora de pe un arbore. Conurile/fructele
se prelucrează, se extrag seminţele şi se cântăresc. Greutatea lor se raportează la numărul de arbori şi
la unitatea de suprafaţă.
Avantajele metodei – datorită preciziei sporite această metodă serveşte la aprecierea preciziei
celorlalte metode; permite studiul variabilităţii individuale a fructificaţiei (în funcţie de poziţia cenotică
şi de elementele dendrometrice ale arborilor), permite analize detaliate cu privire la structura recoltei
şi la avantajele economice determinate de aceasta. Dezavantajul metodei constă în faptul că este
costisitoare, aplicarea ei fiind justificată doar în scopuri de cercetare.
b) Metoda arborilor de probă (medii)
Varianta clasică - estimarea se face pe baza producţiei anumitor arbori, aparţinând primelor 3
clase Kraft, definiţi ca arbori de probă.
Descrierea metodei: Se materializează în teren suprafeţe de probă de 0,25-0,5 ha. Se
efectuează o inventariere şi o stratificare a arborilor pe clase Kraft. Pentru arborii din primele trei clase
Kraft se măsoară diametrul de bază. Se stabilesc arborii medii în raport cu diametrul. Se aleg separat
pe fiecare clasă Kraft minim 10% din totalul arborilor inventariaţi, arbori cu diametrul apropiat de
diametrul mediu al clasei Kraft respective. Din coroana arborilor aleşi se recoltează integral cantitatea
de fructe/conuri iar cantitatea se raportează la numărul arborilor luaţi în considerare pentru fiecare
clasă Kraft. Ulterior cantităţile pe clase Kraft se însumează şi se obţine producţia medie totală de
fructe/conuri de pe suprafaţa de probă (producţie ce se poate extrapola la hectar).
Varianta simplificată (pentru speciile de răşinoase) – în acest caz numărul de arbori de probă
se stabileşte în funcţie de mărimea sursei de seminţe. Se aleg 10 arbori de probă pentru suprafeţe de
maxim 4 ha şi 20 de arbori de probă pentru suprafeţe de peste 4 ha. Se stabileşte vizual numărul de
conuri pentru fiecare arbore de probă prin observaţii ale coroanei cu ajutorul unui binoclu. La pini,
duglas, larice rezultatele se înmulţesc cu 4 datorită conurilor plasate pe ramurile din interiorul coroanei
ce nu sunt vizibile. Se stabileşte numărul mediu de conuri pentru un arbore de probă. Numărul de
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conuri recoltabile la unitatea de suprafaţă este egal cu produsul dintre numărul mediu de seminceri cu
fructificaţie la hectar şi numărul mediu de conuri per arbore de probă. În final se determină producţia
de conuri în hectolitri/ha, fiind ştiut numărul de conuri la hectolitru: 1200 – molid, 700 – pin negru,
3500 – pin silvestru, 4000 – duglas, 13000 – larice)
c) Metoda suprafeţelor de probă
Este o metodă de estimare directă în unităţi de masă a capacităţii de producţie. Dezavantajul
metodei constă în faptul că informaţiile privitoare la amploarea fructificaţiei se obţin după încheierea
procesului de diseminare şi nu în timp util pentru organizarea operaţiei de recoltat în anul aplicării.
Sunt două variante de aplicare:
i) Varianta cu suprafeţe materializate direct sub coroana arborilor pentru speciile cu
seminţe/fructe mari şi grele. Se inventariază arboretul pe suprafeţe de probă şi se stratifică arborii pe
clase Kraft. Amplasarea suprafeţelor de probă se va face sub coroana arborilor de clasă Kraft
cunoscută, iar numărul suprafeţelor pe fiecare clasă se va pondera cu frecvenţa arborilor pe clase Kraft.
Suprafeţele de probă vor avea aria de 1-10 m2, în funcţie de mărimea fructelor, fiind materializate
direct pe suprafaţa terenului. Numărul acestora va fi invers proporţional cu aria adoptată. Suprafeţele
se pichetează şi se curăţă de ierburi, ramuri, frunze, ce se depozitează pe laturile din aval şi amonte.
Periodic se culeg fructele şi se cântăresc. Se însumează datele şi se raportează la numărul de suprafeţe
de probă. Rezultă cantitatea medie per suprafaţă de probă ce în final se extrapolează la hectar.
ii) Varianta suprafeţelor receptoare pe dispozitive este folosită pentru speciile cu fructe mici,
uşoare, aripate. Se folosesc dispozitive de colectare numite fructometre sau seminometre
(seminometre Oghievschi şi Orlov). Acestea sunt recipiente din lemn sau metal cu secţiune circulară
sau pătrată, cu suprafaţa receptoare de 1m2, protejate superior printr-o plasă de sârmă cu ochiuri de
mărime adecvată, care să permită intrarea seminţelor dar să împiedice consumul acestora de către
păsări. Trebuie acordată o atenţie sporită reprezentativităţii datelor, determinându-se numărul de
seminometre necesar şi modul de dispunere al lor în cuprinsul arboretului.
d) Metoda lujerilor de probă
Prin această metoda estimarea cantitativă a producţiei se face indirect prin intermediul unor
tabele, în funcţie de intensitatea fructificaţiei apreciată prin calificative. Calificativele se stabilesc în
funcţie de numărul mediu de fructe/conuri la metrul liniar de lujer. Trebuie însă să se asigure
reprezentativitatea acestui parametru. Pentru a realiza acest lucru, se recoltează cel puţin câte 3
ramuri din fiecare din cele 3 secţiuni ale coroanei (superioară, mijlocie, inferioară), din minim 3 arbori
pentru fiecare din primele 3 clase Kraft. Rezultă că trebuie recoltate cca. 80-100 de ramuri pentru
stabilirea numărul mediu de fructe la metrul liniar de lujer. Se numără toate fructele şi se măsoară
lungimea ramurilor. Cu rezultatul obţinut se intră în tabele date pe specii din care se vor extrage
calificativele fructificaţiei (foarte slabă, slabă, mijlocie, bună, foarte bună, excepţională).
e) Metoda organoleptică (vizuală)
Metoda e folosită atât pentru prognoză cât şi pentru evaluare şi presupune efectuarea de
observaţii directe sau cu binoclul în suprafeţe de probă cât mai reprezentative. Observaţiile se
efectuează primăvara la înflorire, vara după formarea fructelor şi toamna înainte de diseminare.
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Metoda e expeditivă şi relativ uşoară dar precizia e redusă şi e influenţată de experienţa
observatorului. La noi în ţară e folosită scara de evaluare cu patru trepte (ca şi la prognoză):
▪

0 – lipsa fructificaţiei; lipsesc fructele atât la arborii izolaţi cât şi la cei din masiv;

▪

1 – fructificaţie slabă – când există un număr satisfăcător de fructe (conuri) în coroana arborilor
izolaţi sau de la lizieră şi un număr redus la arborii din masiv;

▪

2 –fructificaţie bună - se observă o fructificaţie abundentă la arborii izolaţi şi cei din lizieră şi
bună la cei din masiv;

▪

3 – fructificaţie foarte bună (abundentă), observată la toate exemplarele, inclusiv cele din
masiv.
f) Metoda secţionării longitudinale a conurilor
Metoda este utilizată la unele specii de răşinoase pentru a stabili numărul de seminţe pline la

con. Pentru asigurarea reprezentativităţii se recomandă recoltarea din minim 10 seminceri a 90-100
de conuri după aceeaşi tehnică prezentată la metoda lujerilor de probă. Fiecare con se secţionează
după un plan longitudinal pe ax şi se numără seminţele pline care se văd pe secţiunea unei jumătăţi de
con. Se determină numărul mediu de seminţe pline la con. Cu acest parametru se intră într-un tabel
pentru a califica intensitatea fructificaţiei.

5. Recoltarea fructelor, conurilor şi seminţelor
5.1 Maturaţia seminţelor, coacerea fructelor, diseminarea, perioada de recoltare
Recoltarea fructelor, conurilor sau seminţelor se desfăşoară în diferite perioade ale anului, în
general în a patra fază a ciclului de formare a organelor de reproducere - faza de coacere a fructelor şi
maturaţie a seminţelor.
Coacerea fructelor reprezintă procesul fiziologic în urma căruia creşterea acestora încetează,
au loc transformări morfologice (culoare, consistenţă, mărime) şi acumulări ale substanţelor de rezervă
în endosperm şi/sau cotiledoane şi, în final, se întrerupe legătura fiziologică cu planta mamă,
pedunculul fructifer desprinzându-se de lujer, realizându-se astfel diseminarea naturală.
Perioada de coacere a fructelor şi maturaţie a seminţelor diferă de la specie la specie şi chiar
la aceeaşi specie apar diferenţe datorită factorilor meteorologici, expoziţiei, proprietăţilor fizicochimice ale solului etc. Coacerea fructelor se produce în următoarele perioade ale anului: mai-iunie
(plopi, ulmi), iunie-iulie (cireş păsăresc, corcoduş, caragană), august-septembrie (pin strob, duglas, tei,
arţar tătăresc, măceş, porumbar, alun, corn, sânger, soc, frasin), septembrie-octombrie (brad,
mesteacăn, anini, carpen, fag, stejar, gorun, cer, stejar roşu, paltin, jugastru, salcâm, castani, corn,
cătină de râu), octombrie-noiembrie (molid, larice, pin silvestru, pin negru).
Maturaţia seminţelor este procesul fiziologic în urma căruia seminţele, având condiţii
favorabile de căldură, aerisire, umiditate, sunt capabile să germineze.
Timpul trecut de la înflorire şi până la maturaţie diferă de la specie la specie: de la câteva
săptămâni după înflorire (plop, salcie, ulm); la 6 luni după înflorire (molid, brad, stejar, gorun, fag); în
al doilea an de la înflorire (stejar roşu, cer, pin strob, pin silvestru, pin negru) sau chiar în al treilea an
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de la înflorire (ienupăr). Chiar la aceeaşi specie maturaţia se poate realiza la date diferite, în funcţie de
condiţiile meteorologice, altitudine, expoziţie.
Maturaţia seminţelor se produce concomitent, precedând coacerea sau ulterior – în funcţie de
specie. La alte specii (tei, paltin, păducel, măceş, frasini) maturaţia are loc înaintea coacerii şi pentru
ca seminţele să nu treacă în repaus profund, fructele se recoltează în faza de „pârgă” (înainte de
coacere). Sunt şi specii la care embrionul este imatur la coacerea fructelor (fag, stejar, gorun, călin,
dârmox) şi pentru a ajunge la dimensiuni normale, apt de germinaţie, are nevoie de o perioadă post
maturaţie. Desigur sunt numeroase specii la care maturaţia seminţelor are loc aproximativ în aceeaşi
perioadă cu coacerea fructelor (plop, sălcii, salcâm, molid, pin silvestru). La aceste specii recoltarea se
face la coacere, iar seminţele acestor specii germinează imediat ce au condiţii favorabile germinării,
indiferent dacă se seamănă imediat sau după o perioadă de păstrare.
Diseminarea reprezintă fenomenul natural prin care fructele cad la pământ sau seminţele sunt
eliberate din organele fructifere şi împrăştiate. Acesta se produce la intervale diferite de la coacere: la
câteva zile (plopi, sălcii, ulmi, brad – la aceste specii trebuie surprins momentul optim de recoltare,
înainte de diseminare, altfel se compromite operaţia de recoltare), la altele (carpen, frasin, tei, arţari,
salcâm s.a.) deşi fructele se coc deodată, diseminarea se produce treptat - din toamnă imediat după
coacere până în primăvara următoare, iar la speciile cu înflorire continuă (cruşin, mur, zmeur) spre
toamna se remarcă pe acelaşi exemplar flori, fructe necoapte de culoare verde, fructe în diverse faze
de coacere având nuanţe de roşu şi fructe coapte de culoare neagră respectiv roşie.
Perioada de recoltare este determinată de maturaţia seminţelor şi începutul diseminării
fructelor, însuşiri determinate genetic pentru fiecare specie şi influenţate între limite variabile de: zona
fitogeografică - altitudine, expoziţie, unii factori meteorologici (căldura, precipitaţiile, mişcările
aerului), însuşirile fizice şi chimice ale solului. În funcţie de aceste particularităţi s-au întocmit tabele
cu termenele de recoltare pentru principalele specii forestiere.

Tema de control 5

1. Ce reprezintă plantajele sau livezile de seminţe?
2. Ce reprezintă coacerea fructelor?
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Lecţia 6
5.2 Metode de recoltare
Recoltarea fructelor, conurilor, seminţelor se poate face de pe suprafaţa solului, din coroana
arborilor (arbuştilor) nedoborâţi, din arbori doborâţi şi de la suprafaţa apei. Alegerea celei mai eficiente
metode este influenţată de intensitatea fructificaţiei, înălţimea arborilor seminceri, caracteristicile
fructelor şi seminţelor (mărime, formă, masă, consistenţa pericarpului ş.a.), intervalul de diseminare
naturală şi, bineînţeles, de cantitatea ce trebuie recoltată. Operaţia este dificilă, implică un randament
scăzut şi trebuie adesea efectuată într-o perioadă foarte scurtă.
a) Recoltarea de pe suprafaţa solului prezintă avantaje în cazul speciilor ce au fructe mari,
diseminează într-o perioadă scurtă, prin cădere nu se produc vătămări ale fructelor (seminţelor), cum
sunt: ghinda, jirul, castanele, nucile, perele şi merele pădureţe. Fructele (seminţele) fiind de dimensiuni
mai mari şi grele cad sub coroana arborilor, într-un interval relativ scurt. Metoda este folosită şi pentru
speciile cu fructe uşoare, aripate, care, sub influenţa curenţilor de aer deşi sunt purtate în afara
proiecţiei coroanei, se îngrămădesc adeseori în micro-depresiuni.
Metoda este puţin costisitoare, deoarece nu necesită utilaje şi dispozitive scumpe, iar
strângerea fructelor/seminţelor se face comod fără mari eforturi din partea muncitorilor şi cu
randament, dacă la colectare se folosesc lopeţi de lemn sau greble de lemn cu dinţi apropiaţi. Înainte
de începutul diseminării, se recomandă înlăturarea speciilor ierboase şi chiar a arbuştilor situaţi sub
coroana arborilor seminceri şi, de asemenea, este indicată curăţirea terenului de litieră, lujeri, ramuri
folosind mături de nuiele, greble cu dinţi deşi etc. Pentru a fi transportate, fructele/seminţele se
ambalează în coşuri de nuiele, saci de pânză, lădiţe tip navetă ş.a.
În ultimii ani au început să fie folosite chiar şi maşini de recoltat fructele, acolo unde condiţiile
terenului permit acest mod de recoltare.

Maşină de recoltat fructe de la nivelul solului
inele de frânghie (d)

44

Împăduriri

Aspiratoare de recoltat de la suprafaţa solului

b) Recoltarea fructelor şi conurilor din coroana arborilor este cea mai costisitoare, dificilă şi
riscantă metodă, mai ales dacă arborii seminceri au înălţimi apreciabile. Se recurge la această metodă
pentru recoltarea conurilor la răşinoase, dar şi la acele foioase la care fructele diseminează în proporţie
redusă şi într-un interval îndelungat (frasini, acerinee, salcâm, anini, tei ş.a.). Inconvenientul metodei
îl reprezintă urcarea în arbore până în partea superioară şi spre periferia coroanei unde se găsesc
cantităţi mai mari de fructe, iar seminţele au indici fizici şi fiziologici superiori (Damian ş.a., 1964).
Dispozitivele folosite în acest scop trebuie să fie uşor de transportat, să nu fie grele, să asigure
poziţii comode pentru culegător şi să elimine orice pericol de accidentare. Frecvent sunt folosite scările
din lemn cu unul sau două braţe, simple sau duble, dar mai ales din aluminiu, alcătuite din 3(4)
tronsoane, fiecare de 2,5 -3 m lungime, cu unul (scara daneză) sau două braţe/ montanţi (scara
suedeză), tronsonul fiecărui braţ având în partea superioară bucşe în care se introduce capătul inferior
al următorului tronson. În lipsa unor asemenea scări se poate confecţiona din in sau cânepă o scară
de frânghie cu o lungime cel puţin egală cu înălţimea elagată a arborilor seminceri. Între cele două
părţi se fixează la o distanţă de 40-50 cm trepte din lemn; în partea superioară cele două braţe se
împreunează şi se continuă cu o frânghie de ancorare. Datorită faptului că se rulează şi este relativ
uşoară, scara se poate transporta comod de culegător. Dificultatea constă în ridicarea şi ancorarea ei
de-a lungul tulpinii. În acest scop, se foloseşte un fir de nylon al cărui capăt se trece peste o ramură
suficient de rezistentă cu ajutorul unui proiectil dintr-un cartuş de vânătoare cu încărcătură mică sau
cu o săgeată lansată dintr-un arc. Cu ajutorul firului de nylon de care se prinde frânghia de ancorare,
aceasta trece peste ramura de susţinere şi ajunge cu capătul legat de nylon la sol unde se ancorează.
Pe cât posibil se va evita folosirea ghearelor metalice fixate de încălţăminte (deoarece acestea pot
provoca răni arborilor cu scoarţa subţire) sau a altor instrumente ce provoacă vătămări.
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Scara daneză (a); scara suedeză (b); scara de frânghie (c),
inele de frânghie (d)

Mai uşor se poate ajunge în coroană cu ajutorul inelelor de frânghie, confecţionate manual.
Ele constau din bucăţi aproximativ egale cu circumferinţa arborilor seminceri, prevăzute la un capăt cu
un inel din oţel în care se introduce cârligul tot din oţel fixat la capătul opus, după ce a fost înconjurată
tulpina. De aceste inele, se fixează vertical cârlige prevăzute la partea inferioară cu pedale pe care se
sprijină piciorul operatorului. Legat de trunchi, cu centura de siguranţă şi urcat pe primul inel,
culegătorul fixează la distanţă convenabilă al doilea inel, ajungând din aproape în aproape până la
coroană. Indiferent de dispozitivele folosite la recoltarea din arbori, culegătorul trebuie să fie protejat
cu centura de siguranţă sau cu alte legături prinse de ramuri rezistente.

Unelte manuale folosite la recoltare:
a – pentru apropiat ramurile; b – pentru desprinderea fructelor;
c – pentru retezarea pedunculilor sau ramurilor cu fructe

Fructele sau conurile se desprind cu mâna şi se strâng într-un sac fixat la mijlocul culegătorului.
Pentru a creşte randamentul recoltării se folosesc unelte tăietoare pentru retezarea pedunculilor
fructiferi, a ramurilor sau lujerilor de ordin inferior, ori pentru desprinderea fructelor sau apropierea
lujerilor fructiferi.
În ţările cu suprafeţe mari de păduri regenerate artificial, există utilaje şi dispozitive
performante ca de exemplu: dispozitivul elveţian tip “bicicletă”, agregate telescopice, platforme
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hidraulice, platforme simple sau duble pentru susţinerea culegătorului montate pe tractor, utilaje
concepute special pentru absorbţia fructelor/seminţelor chiar complet automatizate – roboţi ce
folosesc aspiraţia, dotaţi cu camere de luat vederi şi manşoane siliconice de protecţie a fructelor.

Dispozitivul de tip „bicicletă elveţiană” – componente si mod de folosire
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b

a

Platforme hidraulice de recoltare a fructelor

Braţul unui robot culegător, prevăzut cu manşon siliconic şi cameră de luat vederi (Baeten et al, 2007)

Deşi din punct de vedere silvicultural nu este indicat, se recurge, uneori, la scuturarea
ramurilor pentru a provoca diseminarea fructelor. Operaţia se realizează prin lovirea ramurilor cu
mături de nuiele sau folosind un agregat pneumatic vibrator a cărui parte activă funcţionează pe
principiul ciocanelor pneumatice cu aer comprimat. Dispozitivul vibrator, prevăzut la capăt cu o
brăţară, se prinde de tulpină, dar mai indicat de o ramură şi, datorită vibrării, pedunculul se desprinde
de lujer, iar fructele sunt reţinute pe platforma agregatului.Prin scuturare, fructele pot fi colectate întro “umbrelă” fixată pe un mic cărucior cu două roţi, uşor de deplasat manual.
Dispozitivele de scuturare pot fi de dimensiuni reduse astfel încât să poată fi folosite de către
un operator de la sol sau pot fi utilizate agregate pneumatice vibratoare de dimensiuni mari care
realizează scuturarea în urma ataşării părţii active direct de tulpina arborilor.
La speciile arbustive, fructele se pot culege direct din arbuşti de către muncitorul care stă pe
suprafaţa solului dacă aceştia au înălţimi de 1.8-2.0 m sau folosind scări duble (de obicei din lemn)
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pentru exemplarele mai înalte. Pentru eliminarea timpilor inutili, acesta poartă o mănuşă prevăzută cu
un mic săculeţ în care sunt colectate fructele (mănuşa Sonin).

Dizpozitiv de scuturare pe bază de vibraţii

Motoscuturător pe bază de vibraţii

Utilaje de recoltat bazate pe vibraţii
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Utilaj de scuturare cu plasă de recoltare

a

b
Cărucior receptor folosit la recoltarea seminţelor (a) şi mănuşa de recoltat fructe Sonin (b)

c) Recoltarea de pe suprafaţa apei se practică mai rar şi numai pentru anumite specii (rânzeleconuleţe de anin, conuri de chiparos de baltă etc.). Colectarea se face primăvara după căderea acestora
şi/sau diseminarea seminţelor, folosind site sau plase cu ochiuri foarte mici (2-3 mm) de nylon, pânză
ş.a. sau lopeţi speciale de lemn pe care se fixează plasa.
d) Recoltarea fructelor din arbori doborâţi se aplică, de asemenea, mai rar, la speciile şi
exemplarele doborâte cu prilejul exploatării lor sau al unor calamităţi (alunecări de teren, chiar
doborâturi de vânt etc.), atunci când procesul are loc concomitent cu perioada de recoltare a fructelor.
De reţinut că nu este permisă tăierea exemplarelor, inclusiv a arbuştilor pentru adunarea mai comodă
şi rapidă a fructelor.
(Negrutiu, F, Abrudan, I. – Împăduriri, Brasov, 2004)
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6. Procesarea conurilor, fructelor şi condiţionarea seminţelor
6.1 Procesarea conurilor şi fructelor
Procesarea fructelor, a conurilor şi condiţionarea seminţelor presupune una sau mai multe
operaţii prin intermediul cărora se extrag seminţele şi sunt pregătite pentru păstrare sau semănare.
Operaţiile şi tehnologiile la care sunt supuse fructele sunt determinate de consistenţa pericarpului
(fructe cărnoase, fructe uscate dehiscente sau indehiscente etc.) şi de cantitatea de fructe ce urmează
a fi procesată.
Extragerea seminţelor din conuri - la speciile la care solzii conurilor se dezarticulează la
temperaturi de 20-25 °C seminţele diseminează natural fără a fi necesară prelucrarea conurilor.
Conurile speciilor la care solzii se depărtează de ax se supun de regulă la temperaturi mai mari: 45 °C
la molid, larice; 50-55 °C la pin silvestru şi negru - valori ce se realizează în spaţii amenajate special
numite uscătorii.
În operaţia de uscare a conurilor, pentru prevenirea deprecierii capacităţii de germinaţie a
seminţelor şi pentru protejarea operatorilor, se recomandă respectarea următoarelor prescripţii:
▪

preuscarea conurilor, constând în menţinerea acestora 12-14 ore la temperaturi de 20-25
°C, înainte de expunerea lor la temperaturi de peste 40 °C;

▪

în perioada uscării, toate conurile din spaţiul de uscare să fie expuse la condiţii uniforme
de căldură, umiditate, aerisire;

▪

în spaţiul de uscare să se asigure o bună ventilaţie, care să favorizeze evacuarea rapidă a
aerului răcit şi încărcat cu vapori din apa rezultată din conuri;

▪

seminţele eliberate de solzii depărtaţi de ax sau dezarticulaţi să fie scoase cât mai repede
din spaţiul de uscare, pentru ca umiditatea ridicată şi căldura să nu afecteze calitatea;

▪

încărcarea, descărcarea, transportul conurilor să fie mecanizate;

▪

controlarea parametrilor din camera de uscare să nu solicite prea des personalul.

În silvicultură au fost realizate numeroase tipuri de uscătorii (de exemplu la noi în ţară cele
mai vechi uscătorii de conuri au fost realizate în anul 1893 la Frasin şi în 1894 la Bicaz). În funcţie de
sursa de căldură se deosebesc: uscătorii cu regim natural de căldură şi umiditate (uscătorii solare), şi
uscătorii cu temperatură şi umiditate reglabile.
Primele sunt indicate pentru cantităţi mici de conuri, la care solzii se dezarticulează sau se
depărtează de ax la temperaturi de 20-25 °C şi pot fi realizate uşor sub formă de vitrine sau morişti de
către personalul silvic. Se poate practica şi uscarea conurilor prin „balansare” sau „prin rotaţie în aer”
(Popescu, Popescu, 2002).
Uscătoriile cu sursă artificială de încălzire sunt fixe sau mobile (foarte rar) sursa de căldură
fiind: electrică, combustibil solid (conuri din care s-au extras seminţele) sau lichid, gaz metan etc. Ele
prezintă avantaje ca: timpul de uscare a conurilor se reduce considerabil, temperatura optimă ca şi
buna aerisire se menţin constante pe toată perioada uscării conurilor. La noi s-au construit diferite
tipuri de uscătorii, mai reuşită fiind tipul Valea Devei, iar la Sadova - Câmpulung Moldovenesc a fost
realizată în deceniul opt al secolului trecut o uscătorie modernă de conuri cu mare randament.
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Schema uscătoriei de tip Valea Devei (Abrudan, 2006)
(1- deschidere de alimentare, 2 – coş de alimentare a moriştii, 3- sertare pentru conuri,
4 – morişcă, 5- instalaţie de încălzire)

Schema uscătoriei mobile de tip Surovţev
(1 – sursă de încălzire; 2 – cameră de uscare; 3 – tobă din plasă de sârmă (cu manivelă); 4 – cameră de
preuscare; 5 – sertar de colectare a seminţelor protejat superior de o plasă de sârmă)

Procesarea fructelor cărnoase, suculente (baca, drupa, poama) se face imediat după recoltare
pentru că ele fermentează şi influenţează negativ viabilitatea embrionului. Organele active de zdrobire
a părţii cărnoase pentru eliberarea seminţelor sunt diferite, alegerea dispozitivului fiind influenţată de
consistenţa pericarpului, cantitatea de fructe etc. Se recomandă maşina de descărnat fructe MDF1 de
producţie românească, având capacitatea de lucru de 20-25 kg fructe/oră cu un consum de apă de
200-250l/oră. Cantităţile mai mici de fructe se zdrobesc în albii cu un tambur ce prezintă longitudinal
sau transversal caneluri cu adâncimea de 2-3 ori mai mare decât grosimea seminţelor, formându-se un
amestec de seminţe şi fructe zdrobite. Prin procedeul flotaţiei sau cu ajutorul unor site se separă
seminţele. Din 100 kg fructe se obţin, în medie, următoarele cantităţi de seminţe: măr, păr 0,9-1,1 kg;
cătină, călin 6-10 kg; cireş, corn, lemn câinesc -16 kg; măceş, păducel -20-40 kg; sălcioară 45 kg.
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Schema de funcţionare a maşinii de descărnat fructe MDF1
1 – cos de alimentare; 2 – ax elicoidal (melc);3 – rotor axial cu palete (ce realizează descărnarea);
4 – cilindru perforat în cea de a doua jumătate; 5, 6, 7 – vase de colectare a pastei fluide, mai puţin
fluide, respectiv a seminţelor

Procesarea fructelor uscate (păstaia cu una sau mai multe seminţe, drupa uscată indehiscentă,
folicula, capsula uscată). Fructele se supun în prealabil unei uscări suplimentare prin aşezarea lor în
locuri aerisite, cu temperatura de 30-35 °C în straturi subţiri, răvăşite zilnic de câteva ori, ţinute până
când prin îndoire ele se rup. Extragerea seminţelor se face apoi prin aşezarea fructelor în straturi de 810 cm sau introducerea lor într-un sac umplut cam 1/3 din volum, legat la gură şi baterea acestora cu
mănunchiuri de nuiele până se constată că seminţele s-au desprins de fruct. In cazul unor cantităţi mari
de fructe, extragerea seminţelor se realizează cu ajutorul batozelor folosite în agricultură pentru
speciile din familia Fabacee. Cantitatea medie de seminţe obţinute din 100 kg de fructe este de 10 kg
la caragană, 20 kg la salcâm, 25 kg la glădiţă.

6.2 Condiţionarea seminţelor
Condiţionarea seminţelor presupune una sau mai multe operaţii prin care acestea sunt aduse
la o anumită umiditate, nivel de curăţire etc., devenind apte de a fi semănate sau păstrate. După caz,
seminţele forestiere se supun următoarelor operaţii: dezaripare, curăţire, sortare, zvântare.
1. Dezariparea constă în îndepărtarea parţială sau totală a aripioarelor şi este obligatorie la
unele specii (brad, pini, larice, molid, duglas). La alte specii de răşinoase (tuia, chiparos ş.a.) seminţele
se seamănă aripate. La foioase (mesteacăn, ulmi, carpen, frasini, acerinee) semănatul se execută
manual cu fructe nedezaripate.
Atunci când este necesară dezariparea seminţelor, tehnologia utilizată se diferenţiază în
funcţie de specie, cantitatea de seminţe ş.a. Astfel, la seminţele de brad, tegumentul conţine pungi de
răşină care, vătămate în procesul de dezaripare, conduc la pierderea viabilităţii seminţelor şi, de aceea,
dezariparea se face manual prin frecarea uşoară între palme (cu sau fără mănuşi) a seminţelor, fără
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umezirea acestora. La molid, pini, larice, dacă seminţele sunt în cantităţi mici se recurge tot la
dezaripare manuală, după ce în prealabil seminţele aripate au fost umezite (1 litru apă la 5 kg seminţe),
acoperite cu saci şi păstrate 2-3 ore la temperaturi în jur de 40°C sau 8-10 ore la temperaturi de 2025°C.
Pentru cantităţi mari de seminţe se folosesc dezaripatoare acţionate manual sau mecanic. Fără
investiţii mari se poate realiza dezaripatorul manual după modelul dezaripatorului Surovţev. Acesta
constă dintr-un coş de alimentare (1) din care seminţele aripate trec într-un cilindru (2), confecţionat
din plasă de metal, prevăzut cu o fantă longitudinală, de aceeaşi lăţime cu a coşului de alimentare.
Cilindrul se umple la circa jumătate din volum cu seminţe. În cilindru, seminţele sunt preluate de un ax
cu perii (3) care prin rotire, cu ajutorul unei manivele (6), le freacă de pereţii cilindrului, provocând
dezariparea. Amestecul de seminţe şi fragmente de aripioare trece prin ochiurile sitei cilindrului şi,
condus de o pâlnie (4), ajunge în cutia receptoare (5), aşezată la baza cilindrului. În ţara noastră, a fost
proiectat şi construit de către Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice un dezaripator acţionat
mecanic. La foioase (acerinee, frasin ş.a.), în cazul semănării executate cu ajutorul semănătoarelor se
poate recurge la îndepărtarea parţială a aripioarelor. Fructele aripate, după o prealabilă umectare şi
zvântare, se aşează pe grătare metalice şi printr-o uşoară frecare manuală aripioarele se rup.

Schema dezaripatorului Surovţev (1 – coş de alimentare; 2 – tobă semicilindrică din plasă de sârmă; 3 – ax cu
perii; 4 – pâlnie; 5 – cutie receptoare; 6 – manivelă)

2. Curăţirea seminţelor constă în îndepărtarea componentelor străine (aşa numitele
impurităţi) din masa de seminţe. Această operaţie este necesară pentru că impurităţile limitează
mecanizarea semănării, iar în timpul păstrării pot favoriza unele fenomene – încingerea, apariţia
mucegaiului etc., compromiţând viabilitatea seminţelor şi în plus, volumul şi masa lotului de seminţe
şi impurităţi ocupă inutil o parte a spaţiului de conservare.
Pentru cantităţi mici de seminţe, curăţirea se face manual prin căderea liberă a masei de
seminţe şi impurităţi (în special fragmente de aripioare, de fructe) de la o anumită înălţime (1,50-1,70
m). Curentul de aer natural sau artificial produs de un ventilator va împinge componentele mai uşoare
la distanţe mai mari decât seminţele – în general mai grele – care vor avea o direcţie de cădere
apropiată de verticală.
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Alteori, curăţirea se realizează prin trecerea succesivă a amestecului de seminţe ş impurităţi
prin două site cu ochiuri de dimensiuni diferite: prima cu dimensiuni mai mari decât seminţele prin
care vor trece acestea şi micile impurităţi, fiind reţinute componentele mari, iar a doua sită, aşezată
sub prima cu ochiuri mai mici ca ale seminţelor, prin care vor trece impurităţile inferioare seminţelor.
Prin acţionare concomitentă a sitelor se realizează o curăţire mai rapidă a masei de seminţe. Amestecul
de fragmente ale fructelor cărnoase şi seminţe obţinut prin zdrobirea fructelor se poate supune
flotaţiei. Aceasta presupune introducerea amestecului într-un vas cu apă. Componentele mai grele (de
regulă seminţele) se vor aşeza la baza coloanei de apă, iar componentele mai uşoare vor pluti la
suprafaţa apei, de unde se îndepărtează cu ajutorul unor site. Pentru sporirea capacităţii de separare,
se solubilizează în apă anumite săruri care nu vatămă seminţele sau îngrăşăminte minerale. După
scoaterea seminţelor din apă acestea se seamănă imediat ori se supun zvântării dacă se păstrează chiar
şi o foarte scurtă perioadă (câteva ore).
În cazul unor cantităţi mari de seminţe, curăţarea se poate face cu ajutorul unor dispozitive
sau maşini construite special în acest scop. În funcţie de organele de lucru cu care sunt echipate,
dispozitivele şi maşinile se grupează după criterii dimensionale (site, trioare), aerodinamice (curenţi de
aer), asperitatea tegumentului seminţelor (cu benzi transportoare dispuse înclinat având unghiul
diferit în funcţie de corelaţia dintre rugozitatea materialului utilizat la bandă şi netezimea tegumentului
seminţelor). Frecvent sunt folosite dispozitivele şi maşinile echipate atât cu site cât şi cu curenţi de aer,
cunoscute sub denumirea de vânturătoare-sortatoare.
3. Sortarea presupune gruparea seminţelor aceleiaşi specii după unele caracteristici fizice
(lungime, grosime, masă etc.). Această operaţie urmăreşte îndepărtarea seminţelor seci şi a celor care
au dimensiuni foarte reduse.
Pentru seminţele mici şi mijlocii, operaţia se realizează, frecvent, concomitent cu curăţirea
acestora. Seminţele seci – având masa inferioară celor pline, ca şi cele anormal de mici (sub 1/3 din
cele considerate normale ca mărime pentru specie) sub influenţa curentului de aer, sunt îndepărtate
de seminţele pline, normal dezvoltate.
Seminţele mai mari – ghinde, castane, nuci se pot sorta trecându-le prin site ori grătare cu
ochiuri de forme şi mărimi diferite, cu ajutorul cărora, prin cernere, sunt separate seminţele cu
dimensiuni reduse. Seminţele speciilor menţionate anterior ca şi cele de acerinee, frasin, larice (la care
proporţia seminţelor seci este mare) ş.a. se mai pot sorta şi prin procedeul flotaţiei. Folosind dispozitive
şi maşini acţionate mecanic sortarea seminţelor se realizează concomitent cu operaţia de curăţire.

Site şi grătare din înpletitură de sârmă sau tablă perforată
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Scheme ale maşinilor de curăţat-sortat

Maşini de curăţat-sortat

Maşină de curăţat-sortat cu sistem optic şi caracteristicile de formă recunoscute de aceasta
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4. Zvântarea este procesul tehnologic la care sunt supuse seminţele cu un conţinut mai mare
de apă decât cel optim păstrării, ca urmare a extragerii din fructele cărnoase, a curăţirii şi sortării prin
procedeul flotaţiei, a dezaripării manuale (brad, molid etc.), ori a recoltării fructelor (acerinee, ghindă,
jir ş.a.) după o perioadă de precipitaţii îndelungată, cu o umiditate atmosferică foarte ridicată.
Zvântarea fructelor-seminţelor este obligatorie chiar în cazul unei păstrări de scurtă durată.
Rapiditatea zvântării este influenţată de mărimea seminţelor, natura tegumentului, umiditatea iniţială
şi cea optimă de realizat, temperatura şi umiditatea relativă a aerului ş.a.
Se deosebesc: seminţe a căror zvântare este rapidă - cele mici cu tegument subţire; seminţe
cu durata de zvântare moderată (seminţele fructelor uscate, cele cu un conţinut de apă în jur de 15 –
20 %, apropiat de umiditatea optimă de păstrare; seminţe la care zvântarea este lentă (înceată) –
seminţe mari cu tegument gros, uneori lemnos cu conţinut ridicat de apă – 70-80 % (ghinda, castanele,
nucile, bradul, jirul, sâmburoasele, păducelul, cireşul ş.a.).
Operaţia constă în aşezarea seminţelor într-un strat cu grosimea egală cu 3-5 seminţe pe
suprafeţe plane, situate în locuri aerisite, ferite de surse de căldură (inclusiv radiaţia solară), cu
temperaturi de 20-25°C. Periodic, stratul se răvăşeşte cu ajutorul unor lopeţi de lemn cu marginile
rotunjite pentru a nu fi vătămat tegumentul.
(Negrutiu, F, Abrudan, I. – Împăduriri, Brasov, 2004)

Tema de control 6

1. La ce categorii de specii se practică recoltarea fructelor, conurilor, seminţelor de la
suprafaţa solului?
2. Ce reprezintă condiţionarea seminţelor?
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Lecţia 7
7. Controlul calităţii seminţelor
7.1 Aspecte generale

Însuşirile ereditare au un rol determinant în stabilirea calităţii materialelor forestiere de
reproducere (seminţe, puieţi sau părţi de plante: lujeri, muguri etc.). În cazul seminţelor forestiere, pe
lângă cunoaşterea indicatorilor de calitate fizici (puritate, masă, mărime) şi biologici (procentul de
germinaţie), cunoaşterea identităţii genetice este un aspect esenţial în stabilirea calităţii lor.
Certificarea materialelor forestiere de reproducere reprezintă confirmarea originii sau a
provenienţei şi a calităţii acestora, atunci când sunt produse pentru comercializare sau utilizare în
scopuri forestiere. Această confirmare se face în conformitate cu cele patru categorii de materiale
forestiere de reproducere (din sursă identificată, selecţionate, calificate şi testate) adoptate în sistemul
naţional, care sunt similare celor din sistemul internaţional al Organizaţiei pentru Cooperare şi
Dezvoltare Economică (OCDE). Materialele de bază din care se obţin seminţele se înregistrează în
Catalogul naţional al materialelor de bază, fiecare având un număr/cod unic. Acest catalog naţional
se actualizează la intervale de 5 ani, fiind aprobat de conducătorul autorităţii publice centrale pentru
silvicultură, iar materialele de bază incluse în catalogul naţional poartă denumirea de materiale de
bază aprobate.
Pentru ţările membre ale Uniunii Europene producerea şi comercializarea materialelor
forestiere de reproducere este reglementată de directiva 1999/105/CE şi reglementările asociate
acesteia (CE) Nr. 1597/02, 1598/02, 1602/02 şi 2301/02. Acestea reglementează admiterea
materialului de bază, controlul şi documentaţia necesară materialelor forestiere de reproducere în
diferite faze de producere, recoltare, procesare, păstrare etc. Această directivă europeană a fost
transpusă în legislaţia românească prin OG nr. 11/2004 (aprobată prin Legea nr. 161/2004), HG
611/2005 şi 4 ordine ale ministrului autorităţii publice centrale pentru silvicultură (OM nr. 269/2002,
311/2002, 312/2002 şi 528/2004). Ultimele reglementări în vigoare sunt date de Legea 107/2011
privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere.
Controlul producerii şi utilizării materialelor forestiere de reproducere urmăreşte atingerea
următoarelor scopuri majore:
▪

cunoaşterea şi păstrarea identităţii genetice a materialelor forestiere de reproducere,
din momentul recoltării (când se întocmeşte certificatul de identitate) şi până la
utilizarea în lucrările de împădurire;

▪

utilizarea corectă a acestora în cultură, astfel încât să existe o deplină concordanţă
între exigenţele ecologice ale materialelor forestiere de reproducere şi condiţiile
staţionale ale locului de cultură;

▪

asigurarea utilizării în culturile silvice a unor materiale forestiere de reproducere cu
însuşiri silvoproductive superioare, obţinute ca rezultat al ameliorării genetice.
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Pentru a urmări identitatea genetică a seminţelor, unitatea producătoare constituie la
recoltare loturi de seminţe. Un lot de seminţe este definit ca o cantitate de sămânţă, fizic identificabilă,
omogenă din punct de vedere al identităţii botanice (specie, subspecie sau varietate) şi genetice,
aparţinând aceleiaşi recolte şi pentru care se poate elibera un document de calitate.
Pentru fiecare lot de seminţe, unitatea producătoare întocmeşte un certificat de identitate,
care însoţeşte lotul întreg sau lotul divizat de seminţe în tot procesul lor de procesare, păstrare,
semănare, respectiv de scoatere, livrare şi plantare a puieţilor. Pe lângă însuşirile ereditare, o altă
componentă relevantă pentru sistemului naţional de certificare a calităţii seminţelor o constituie
însuşirile lor fizice şi biologice (germinative). Însuşirile fizice ale lotului de seminţe sunt redate de
caracteristicile individuale pe care le au seminţele (forma, mărimea, masa, conţinutul în apă etc.) şi
materialele inerte ce se pot găsi dispersate în masa de seminţe. Frecvent în masa de seminţe rămân în
urma condiţionării şi corpuri străine, care, în funcţie de tip, formă, mărime şi masă, influenţează
calitatea lotului de seminţe. Însuşirile fizice ale seminţelor se analizează în laborator, exprimându-se
prin indici calitativi. Însuşirile germinative sunt cele mai importante însuşiri biologice ale seminţelor
folosite ca material forestier de reproducere. O sămânţă se consideră germinabilă dacă în ea pot avea
loc procese biochimice şi fiziologice care să determine creşterea embrionului în condiţii prielnice de
germinare şi formarea unei plantule. Capacitatea de germinare a seminţelor se determină în condiţii
standardizate, exprimându-se prin procentul de germinaţie.

7.2 Prelevarea eşantioanelor elementare şi constituirea eşantionului compus
Însuşirile fizice şi germinative ale seminţelor se testează direct prin analize de laborator pentru
fiecare lot în parte. Pe baza analizelor de laborator întreprinse se stabilesc indicii cantitativi ai loturilor
de seminţe, care se trec într-un buletin de analiză, conform reglementărilor în vigoare.
Pentru testarea calităţii seminţelor, din masa lotului constituit se extrage un eşantion
reprezentativ care formează eşantionul de laborator, ce va fi trimis la laboratorul de analiză a
seminţelor. În ţara noastră, procedurile şi metodele de eşantionare a loturilor de seminţe pentru
principalele specii de arbori şi arbuşti utilizate în culturi forestiere sunt stabilite prin Standardul SR
1808/2004, similar standardului ISTA 2004 (International Seed Testing Association Rules 2004).
În cazul în care lotul de seminţe depăşeşte cu mai mult de 5% cantitatea maximă prevăzută
pentru fiecare specie în SR 1808/2004, acesta va fi divizat şi fiecare fracţiune va fi identificată ca lot
distinct, necesitând analize separate. Înainte de eşantionare, seminţele din lot se amestecă
corespunzător, astfel încât lotul să fie cât mai uniform. Mărimea şi modul concret de constituire a
eşantionului de laborator pentru asigurarea reprezentativităţii acestuia sunt precizate în SR
1808/2004. Acest standard prevede pe specii atât masa maximă a lotului de seminţe din care se va
preleva eşantionul de laborator cât şi masa minimă a eşantionului.
Pentru constituirea eşantionului de laborator, din lotul de seminţe se prelevează eşantioane
elementare, care prin combinare şi amestecare formează un eşantion compus. Eşantioanele
elementare sunt luate cu mâna sau cu ajutorul unor instrumente speciale (sonde de prelevare), care
trebuie astfel alese încât să nu producă deprecierea seminţelor .
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Sonda de tip divizor canadian

Sonda de tip Nobbe

Numărul minim al eşantioanelor elementare şi modalitatea de prelevare este prevăzut în SR
1808/2004 în funcţie de modul în care se prezintă seminţele: în ambalaje sau în vrac. De exemplu, când
seminţele din lot sunt în ambalaje de aceeaşi mărime cu masa de 15-100kg, intensitatea de eşantioane
este de: 3 eşantioane elementare din fiecare ambalaj, dacă sunt 1-4 ambalaje; 2 eşantioane
elementare din fiecare ambalaj, dacă sunt 5-8 ambalaje; 1 eşantioan elementar din fiecare ambalaj,
dacă sunt 9-15 ambalaje; 15, 20, respectiv 30 de eşantioane elementare din lotul de seminţe dacă
numărul de ambalaje este de: 16-30, 31-59, respectiv peste 60 de ambalaje. Eşantioanele se iau de la
suprafaţa, mijlocul şi baza ambalajului, iar dacă seminţele sunt în vrac, eşantioanele elementare se
recolteaza din locuri stabilite la întâmplare şi de la adâncime.

7.3 Obţinerea eşantionului de laborator. Ambalare şi expediere
Reunite în eşantionul compus, eşantioanele elementare se amestecă şi omogenizează, iar din
acesta se obţine eşantionul de laborator fie prin înjumătăţiri repetate fie prin extragerea şi combinarea
unor cantităţi mici de seminţe luate la întâmplare, până când se ajunge la masa minimă prevăzută în
standard pentru seminţele speciei respective.
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Aparatura necesară şi metodele de eșantionare folosite sunt descrise în SR 1808/2004, cu
precizarea că dacă este dificil pentru producătorul lotului de seminţe să reducă eşantionul compus la
eşantionul de laborator, întregul eşantion compus se trimite la laborator pentru a fi redus. De exemplu,
la molid controlul calităţii seminţelor se face pentru un eşantion de laborator cu masa de minim 16g,
extrasă dintr-un lot de seminţe care poate avea masa de până la 1000 kg.
La laborator, pentru determinarea indicilor calitativi, din eşantionul de laborator se formează
eşantioane de analiză. În cazul determinării purităţii acestea pot avea o masă mai mică comparativ cu
cele necesare altor analize, iar pentru aprecierea capacităţii de germinare se utilizează 400 seminţe (4
repetiţii de câte 100 seminţe). Odată cu eşantionul de laborator, din eşantionul compus rezultă prin
divizare şi un eşantion martor, care se codifică, ambalează şi sigilează, ramânând la deţinătorul lotului
de seminţe. Eşantioanele suplimentare cerute de proprietarul lotului, nu mai târziu de momentul
eşantionării, trebuie prelevate la fel ca şi eşantioanele de laborator şi marcate cu „Duplicat”. Fiecare
eşantion de laborator trebuie marcat astfel încât să se stabilească legătura dintre acesta şi lotul de
seminţe. Pentru eliberarea buletinului de analiză, eşantionul trimis la laboratorul de analize trebuie să
fie sigilat şi ambalat astfel încât să se evite orice vătămare în timpul transportului. Ambalajele vor fi
etanşe numai în cazul eşantioanele de laborator destinate determinării umidităţii sau când seminţele
din lot au fost uscate până la un anumit nivel de umiditate. Eşantioanele de laborator se înaintează
imediat (cel mult 48 de ore) de către eşantionator la laboratorul de seminţe, iar ambalajul care conţine
eşantionul (de obicei un săculeţ de hârtie sau pânză) trebuie să poarte o etichetă ataşată pe ambalaj
şi alta în interiorul lui. Eticheta trebuie să cuprindă: denumirea şi adresa unităţii care trimite eşantionul,
numărul certificatului de identitate a seminţelor, specia, numărul şi masa lotului, numărul de ambalaje
ce constituie lotul, masa netă şi felul amabalajului sau specificaţia că sămânţa este în vrac şi analiza
solicitată. Eşantioanele expediate laboratorului de analiza seminţelor sunt însoţite de următoarele
documente: certificatul de identitate a seminţelor, procesul verbal de eşantionare şi procesul verbal
de recepţie.

7.4 Însuşirile fizice ale seminţelor şi determinarea lor
Calitatea loturilor de seminţe este dată de însuşirile fizice şi cele germinative ale seminţelor.
Unele însuşiri fizice cum ar fi puritatea, porozitatea, friabilitatea şi autosortarea, conductibilitatea
termică şi higroscopicitatea se referă la întregul lot de seminţe (seminţe şi impurităţi), în timp ce altele,
cum ar fi masa şi umiditatea, se rezumă numai la seminţe (pure).
Puritatea este însuşirea fizică a lotului de seminţe ce reflectă gradul de curăţire a lotului
rezultat în urma operaţiilor de condiţionare a seminţelor. Puritatea exprimă procentual cât reprezintă
masa seminţelor pure din masa totală a lotului.
Conform Standardului SR 1908/2004 privind metodele de analiză pentru seminţele speciilor
de arbori şi arbuşti utilizate în culturi forestiere, lotul de seminţe şi respectiv eşantionul de analiză
cuprinde trei categorii de componente: sămânţa pură, alte seminţe şi materii inerte, trebuind
determinat procentul de participare al fiecărei părţi componente pe baza masei. Sămânţa pură
include; (a) seminţe intacte, (b) fragmente de seminţe a căror mărime este mai mare de jumătate din
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mărimea iniţială şi care prezintă fragmente din învelişul exterior şi (c) seminţe ale speciei analizate, în
afara cazului în care este evident că sunt goale. Categoria alte seminţe include seminţe aparţinând
altor specii decât sămânţa pură. Materiile inerte includ unităţi de seminţe şi toate celelalte materiale
şi structuri neincluse în categoriile sămânţă pură sau alte seminţe: (a) unităţi de seminţe în care este
evident că nu este prezentă nici o sămânţă întreagă, (b) bucăţi de seminţe sparte sau vătămate a căror
mărime este egală sau mai mică de jumătate din mărimea iniţială, (c) resturi clasificate ca nefiind părţi
din sămânţa pură, conform definiţiei date acesteia, (d) seminţele de Leguminosae, Cupressaceae,
Pinaceae şi Taxodiaceae la care învelişul exterior este complet înlăturat şi (e) inflorescenţe sterile,
frunze, pedunculi, solzi de conuri, aripi, scoarţă, pământ, nisip, pietricele şi alte materii care nu sunt
seminţe.

Tipuri de dispozitive de amestecare şi divizare

Pentru determinarea purităţii se extrage un eşantion de analiză din eşantionul de laborator,
utilizându-se metoda înjumătăţirii manuale, metoda cu divizorul mecanic sau metoda cu lingura.
Masa minimă a eşantionului de analiză este indicată pentru fiecare specie în SR 1808/2004. Prin
înjumătăţirea eşantionului de analiză se obţin două subeşantioane care se cântăresc cu precizie, masa
acestora exprimându-se în grame cu un număr de zecimale cuprins între patru şi zero, după cum masa
subeşantionului de analiză este mai mică de un gram, respectiv mai mare de 1000 g.
După cântărire, subeşantioanele se separă în cele trei categorii de componente: sămânţă pură,
alte seminţe şi materii inerte. Acestea se cântăresc după separare, diferenţa dintre masă însumată a
celor trei categorii de componente şi masa iniţială a subeşantionului trebuind să fie mai mică de 5% (în
caz contrar analizele se refac). Pentru fiecare subeşantion se calculează puritatea ca procent (cu două
zecimale) al masei seminţelor pure din masa iniţială a subeşantionului. Ulterior se face media
procentelor obţinute pentru cele două subeşantioane, cu o zecimală. Valoarea respectivă se trece în
final în buletinul de analiză ca puritate pentru lotul de seminţe, dacă diferenţele valorilor obţinute
pentru cele două subeşantioane se încadrează în toleranţele prevăzute în SR 1908/2004 (în caz contrar
analizele se refac).
Similar se procedează şi la determinarea ponderii celorlate două categorii de componente: alte
seminţe şi materii inerte.
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Capacitatea de curgere (friabilitate) şi autosortare a componentelor masei de seminţe este
redată de forma, mărimea şi masa seminţelor pure, ca şi de proporţia şi natura celorlalte categorii de
componente ale lotului. Capacitatea de curgere se apreciază prin coeficientul de friabilitate care este
dat de unghiul taluzului natural format de o grămadă de seminţe, care se obţine lăsându-le să cadă
printr-o pâlnie pe o suprafaţă plană. În timpul cât curg are loc autosortarea componentelor, adică
separarea lor spontană după mărime, formă şi masă. Capacitatea de curgere este cu atât mai mică cu
cât forma seminţelor este mai depărtată de cea sferică, suprafaţa lor mai puţin netedă, umiditatea mai
ridicată şi proporţia impurităţilor mai mare.
Porozitatea reprezintă totalitatea spaţiilor dintre componentele solide (seminţe pure, alte
seminţe, materii inerte), ocupate cu aer şi se calculează ca raport procentual între volumul golurilor
intergranulare (v) şi volumul total al masei de seminţe (w). În vederea păstrării seminţelor este
deosebit de importantă cunoaşterea porozităţii, respectiv a gradului de afânare, de care depinde
posibilitatea de primenire a aerului din masa de seminţe.
Conductibilitatea termică reprezintă procesul de propagare a căldurii, din aproape în aproape,
prin masa de seminţe. Se exprimă prin coeficientul de conductibilitate termică, redat prin cantitatea
de căldură care trece în regim permanent printr-un cub de seminţe cu latura de un metru, în timp de
o oră, la diferenţa de temperatură între început şi sfârşit de 1°C (Kcal/ m.h.grd).
Masa de seminţe forestiere are în general un coeficient de conductibilitate termică redus,
deoarece proporţia golurilor intergranulare variază între 35 şi 80%, iar conductibilitatea termică a
aerului este de 0,02 Kcal/ m.h.grd. La seminţele forestiere, coeficientul de conductibilitate termică
variază între 0,12 şi 0,20 Kcal/ m.h.grd, fiind în corelaţie negativă cu porozitatea şi pozitivă cu gradul
de umiditate (apa având acest coeficient λ de aproximativ 0,58 W/mK, iar aerul de 0,025 W/mK.).
Higroscopicitatea seminţelor forestiere este redată de capacitatea acestora de absorbţie şi
desorbţie a vaporilor de apă din şi în mediul înconjurător. În aer liber, prin procese de absorbţie şi
desorbţie se ajunge după un timp la starea corespunzătoare echilibrului dinamic, în care umiditatea
seminţelor este echivalentă cu cea din atmosferă. Umiditatea pe care seminţele o au la atingerea
acestei stări se numeşte umiditate de echilibru.
Masa şi umiditatea sunt însuşiri fizice care se referă numai la seminţele pure.
Masa a 1000 seminţe (Mk) constituie un indicator fizic de calitate important la stabilirea
normei de semănat. Pentru determinarea masei a 1000 seminţe, din sămânţa pură obţinută în urma
analizei purităţii se iau la întâmplare 8 repetiţii a câte 100 seminţe, care se cântăresc separat, cu
aceeaşi precizie ca şi la determinarea purităţii. Media celor 8 valori înmulţită cu 10 reprezintă masa a
1000 de seminţe (Mk), dacă coeficientul de variaţie pentru cele 8 valori ale maselor nu depăşeşte
valoarea 4,0. Dacă coeficientul de variaţie este mai mare se numără şi se cântăresc alte 8 repetiţii şi se
calculează abaterea standard pentru cele 16 repetiţii. Se îndepărtează valorile care diferă de medie cu
mai mult de două abateri standard, iar cu valorile rămase se calculează masa a 1000 de seminţe.
Complementar indicelui Mk este numărul de seminţe la kilogram (Nk), cu care se găseşte în raport
invers proporţional şi care se calculează cu formula: Nk=106/Mk
Valoarea acestui indice este în corelaţie pozitivă cu proporţia seminţelor mici şi seci.
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Umiditatea sau conţinutul de apă al seminţelor se determină pentru seminţele anumitor
specii, în special pentru a se asigura condiţii corespunzătoare de păstrare. În acest scop, cu excepţia
seminţelor de Amorpha fruticosa, seminţele mici întregi, iar cele mari mărunţite sau măcinate sunt
introduse în fiole cu capac şi se supun uscării prin menţinere la temperatura de 103°C, timp de 17 ore.
La semintele de amorfă, temperatura de uscare este de 130-133°C, timp de o oră.
Se lucrează conform standardului SR 1908/2004 cu două eşantioane de analiză extrase din
eşantionul de laborator (trimis de către deţinătorul lotului într-un ambalaj etanş) prin metoda lingurii,
masa fiecărui eşantion de analiză fiind de 4-5 g dacă se utilizează fiole cu diametrul mai mic de 8cm
sau de 10g dacă diametrul fiolelor este mai mare de 8cm. Conţinutul de umiditate este calculat în
procente de masă, cu o zecimală, cu formula:

U=

M 2 −M 3
 100
M 2 − M1

în care: U este conţinutul de umiditate [%], M1 - masa fiolei cu capac [g], M2 - masa fiolei cu
capac şi seminţe înainte de uscare [g], M3 - masa fiolei cu capac şi seminţe după uscare [g].

Tema de control 7

1. Ce standard (STAS) prezintă metodologia de constituirea a eşantioanelor de laborator
destinate controlului calităţii seminţelor?
2. Câte repretiţii sunt folosite pentru determinarea masei a 1000 de seminţe şi care este
volumul fiecărei repetiţii?
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Lecţia 8
7.5 Însuşirile biologice ale seminţelor
În laborator, însuşirile germinative ale seminţelor dintr-un lot sunt stabilite prin analiza
capacităţii maxime de germinaţie a acestora. Prin germinaţia unei seminţe într-un test de laborator se
înţelege apariţia din aceasta a unei plantule şi dezvoltarea sa ulterioară până la stadiul la care aspectul
structurilor sale esenţiale indică însuşirea de a forma o plantă, în condiţii favorabile de mediu.
Structurile esenţiale ale unei plantule pentru ca aceasta să evolueze într-o plantă normală sunt:
radicela, tija aeriană şi cotiledoanele. Plantulele normale sunt cele care au capacitatea de a evolua
într-o plantă normală în condiţii favorabile de sol, umiditate, căldură şi lumină.
Sunt considerate normale următoarele trei categorii de plantule: 1) plantulele intacte –
acestea au toate structurile bine dezvoltate, complete, sănătoase şi proporţionate; 2) plantulele cu
defecte uşoare – prezintă câteva defecte uşoare ale structurilor esenţiale însă au o dezvoltare
satisfăcătoare şi echilibrată a acestora, comparativ cu plantulele intacte; 3) plantulele afectate de o
infecţie secundară – acestea s-ar încadra în una din categoriile de mai sus, dar au fost afectate de
ciuperci sau bacterii provenind din alte surse decât interiorul seminţei.
Însuşirile germinative ale seminţelor sunt exprimate prin procentul de germinaţie, care indică
proporţia, ca număr, a seminţelor care au produs plantule considerate normale, în condiţiile şi
perioada specificată în standardul SR 1908/2004.
Metoda de lucru: în conformitate cu prevederile standardului amintit, din categoria
seminţelor pure se iau la întâmplare 4 repetiţii a câte 100 seminţe. Seminţele din aceste repetiţii
(eşantioane de analiză) sunt aşezate în condiţii optime de germinare (umiditate, căldură şi aerisire),
evoluţia germinării acestora fiind urmărită o anumită perioadă, specifică fiecărei specii şi prevăzută în
SR 1908/2004 (de obicei, între 7 şi 28 de zile). Pentru determinarea procentului de germinaţie se
folosesc aparate speciale numite germinatoare sau vase Petri aşezate în etuve. Indiferent de tipul şi
construcţia acestora, fiecare trebuie să asigure condiţii de umiditate, căldură şi aerisire cât mai
favorabile desfăşurării procesului de germinare. Pe patul de germinaţie sterilizat, ce poate fi alcătuit
din hârtie de filtru, sugativă sau nisip, seminţele celor patru repetiţii se aşează în ordine cu penseta sau
cu aparate speciale.
Germinarea seminţelor din cele patru repetiţii se verifică la intervale de 4, 7, 10, 14, iar în
continuare la intervale de 7 zile, până la expirarea perioadei de germinaţie menţionată în SR
1908/2004. Se consideră seminţe germinate cele din care au rezultat plantule, iar lungimea radicelei
împreună cu a hipocotilului este de cel puţin patru ori mai mare decât lungimea iniţială a seminţei (SR
1908/2004). Cu ocazia verificărilor, seminţele germinate se înlătură de pe patul de germinare, iar
numărul lor se înregistrează într-o fişă de observaţie, separat pentru fiecare din cele patru repetiţii. De
asemenea, se înlătură şi se înregistrează seminţele infestate, pentru a evita infecţiile secundare ale
celorlalte seminţe sau plantule. La sfârşitul perioadei de testare se calculează procentul de germinaţie
pentru fiecare repetiţie, ca raport dintre numărul plantulelor normale şi numărul total de seminţe din
eşantionul de analiză. Media celor patru valori reprezintă procentul de germinaţie al lotului de seminţe
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(calculate cu o precizie de două zecimale), dacă diferenţele dintre valorile obţinute se înscriu în
toleranţele prevăzute în standard. În caz contrar, testul de germinaţie se repetă şi dacă nici aceste
valori nu se încadrează în toleranţele admise, se face media pentru 8 repetiţii. În mod similar se
calculează şi procentul de plantule anormale, negerminate sau moarte. Când la sfârşitul testului de
germinaţie au mai rămas negerminate peste 5% din numărul iniţial de seminţe din eşantion, care sunt
considerate a nu fi moarte, acestea trebuie tratate cu soluţie de tetrazoliu.

Germinatoare de tip Jacobsen

Germinatoare de tip vitrina

Pentru realizarea unei estimări rapide a viabilitătii eşantioanelor de seminţe, în special în cazul
speciilor care prezintă starea de dormanţă, dar şi în cazul eşantioanelor care la sfârşitul testului de
germinaţie prezintă un procent mare de seminţe negerminate, se recurge la testul cu tetrazoliu.
Speciile la care se aplică în mod curent acest test sunt prezentate în standardul SR 1908/2004.
Pentru determinarea viabilităţii seminţelor se lucrează tot cu 4 eşantioane de câte 100 de
seminţe pure. Înainte de a fi tratate cu soluţie de tetrazoliu seminţele se pregătesc prin înmuiere în
apă la temperatura de 20°C şi expunerea ţesuturilor de bază prin străpungerea învelişului, tăierea
acestuia (fie longitudinal fie transversal la capete) sau îndepărtarea totală a învelişului seminţei (cu
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acestă ocazie se notează în fişa de analiză numărul seminţelor seci sau stricate din fiecare eşantion).
Seminţele astfel pregătite se tratează cu soluţie apoasă de clorură sau bromură de tetrazoliu (clorură
sau bromură de 2,3,5 – trifenil-tetrazoliu) în concentraţie de 0,1-1%. Aceasta pătrunde în ţesuturi şi
împreună cu hidrogenul eliberat în procesele reducătoare din celulele vii formează o substanţă roşie
(trifenilformazana) care nu difuzează. În acest fel, se pot diferenţia uşor părţile vii (colorate în roşu)
de cele moarte ale embrionului. În timpul testului temperatura trebuie să fie de 20-30° C, iar seminţele
sunt ţinute în întuneric, perioada de testare fiind prevăzută pentru fiecare specie în SR 1908/2004 (de
obicei, între 18 şi 48 de ore). La sfârşitul perioadei de testare, se numără seminţele viabile din fiecare
eşantion de analiză, fiind considerate seminţe viabile cele la care embrionii sunt complet coloraţi, cele
ale căror embrioni prezintă puncte necolorate la extremitatea radicelei pe cel mult o treime din partea
vizibilă a acesteia şi cele la care embrionii prezintă pete mici necolorate, pe cel mult o treime, în partea
superioară a cotiledoanelor (opusă radicelei). Modul de calcul, procedurile urmate şi toleranţele
admise în cazul viabilităţii sunt similare celor utilizate la calculul procentului de germinaţie.

Aspectul seminţelor supuse tratamentului cu săruri de tetrazoliu

Embrioni ai seminţelor de paltin trataţi cu săruri de tetrazoliu

7.6 Buletinul de analiză
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În ţara noastră, controlul calităţii seminţelor este oficializat şi se face în laboratoare de
specialitate autorizate, care sunt dotate cu aparatură necesară şi au personal tehnic calificat. În acest
scop, în cadrul Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice (ICAS) s-a înfiinţat o reţea de laboratoare în
care se execută controlul calităţii seminţelor pentru întregul teritoriu al ţării. De asemenea, laboratorul
de seminţe al ICAS Bucureşti este certificat internaţional conform regulilor Asociaţiei Internaţionale
pentru Testarea Seminţelor (ISTA), eliberând buletine de analiză pentru loturile întregi sau divizate de
seminţe care se exportă.
Metodele de analiză a seminţelor forestiere în condiţii de laborator, sunt redate în standardul
SR 1908/2004. După efectuarea analizelor obligatorii prevăzute în acest standard şi determinarea
purităţii, a procentului de germinaţie/viabilităţii, masei a 1000 de seminţe şi numărului de seminţe la
kilogram, se calculează încă doi indici cu caracter de sinteză - valoarea culturală (V) şi numărul de
seminţe viabile la kilogram (Nkv), folosind formulele:
în care:

V=

PG
100

N KV =

N K  G G  10 4
=
100
Mk

V - valoarea culturală [%]; P - puritatea seminţelor[%];
G – procentul de germinaţie sau viabilitatea [%];
Nkv- numărul de seminţe germinabile/viabile la kg;
Nk - număr de seminţe la kg; Mk – masa a 1000 seminţe [g].
Toţi indicii se trec în buletinul de analiză eliberat de laboratorul autorizat care a făcut
analizele. Formatul buletinului de analiză este aprobat de către autoritatea centrală pentru silvicultură
şi se completează de către laborantul care face analizele.
Ultimul model de buletin de analiză a fost aprobat în anul 2012 prin Ordinul 1 al Ministerului
Mediului şi Pădurilor din 4 ianuarie 2012 (Ordinul 1/2012) pentru aprobarea modelului etichetei
lotului/lotului divizat de materiale forestiere de reproducere şi a modelului buletinului de analiza a
semintelor (publicat in Monitorul Oficial 40 din 17 ianuarie 2012).
Buletinul de analiză trebuie să cuprindă următoarele informaţii: numele laboratorului ce
elibereaza buletinul de analiză, data înregistrării eşantionului de laborator şi a eliberării buletinului,
numărul eşantionului de laborator, datele necesare identificarii lotului din care provine eşantionul,
metodele de analiză, rezultatele determinărilor, valabilitatea buletinului de analiză (conform SR
1908/2004), observaţii şi eventuale recomandări. Buletinul este în final semnat de către persoana care
a făcut analizele şi şeful de laborator, ştampilat şi transmis deţinătorului lotului de seminţe.
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Modelul buletinului de analiză a calităţii seminţelor forestiere aprobat prin Ordinul 1/2012
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8. Conservarea seminţelor forestiere
8.1 Necesitatea conservării seminţelor
Păstrarea seminţelor o perioadă mai scurtă sau mai lungă de timp este frecvent necesară la
majoritatea speciilor forestiere, datorită unor motive de ordin biologic, tehnic sau economic. În anii
cu fructificaţie slabă, recolta redusă conduce la creşterea exagerată a costurilor de recoltare, iar
calitatea seminţelor poate fi necorespunzătoare. Ca urmare, este recomandabil din punct de vedere
economic şi biologic ca în aceşti ani să fie utilizate seminţele recoltate din anii cu recoltă abundentă şi
păstrate. Păstrarea seminţelor este necesară în cazul speciilor ale căror seminţe au o maturaţie relativ
timpurie, recoltarea făcându-se înaintea epocii optime de semănat. De asemenea, la unele specii
recoltarea seminţelor este mult întârziată, astfel încât condiţiile meteorologice nefavorabile pot
împiedica semănarea impunându-se păstrarea până în primăvara următoare. Este necesară păstrarea
seminţelor şi în cazul speciilor la care se recurge la semănăturile de primăvară, datorită dezavantajelor
pe care le prezintă semănăturile de toamnă. Pe de altă parte, comerţul intern şi extern cu seminţe
forestiere presupune şi asigurarea păstrării viabilităţii iniţiale a seminţelor până la data livrării, conform
cerinţelor pieţei.

8.2 Longevitatea seminţelor
Ca orice organism viu, seminţele se caracterizează printr-o longevitate naturală, exprimată
prin perioada de la maturaţia lor până la pierderea vitalităţii, când embrionul nu mai germinează. Acest
interval de timp este diferit în funcţie de specie, calitatea seminţelor din punct de vedere a viabilităţii
imediat după condiţionarea lor şi condiţiile mai mult sau mai puţin favorabile în care sunt păstrate.
Seminţele forestiere se încadrează în următoarele categorii de longevitate (Vlase, 1982):
▪

seminţe cu longevitate foarte redusă, de la câteva zile până la o lună, sunt seminţele mici,
sărace în substanţe de rezervă, cu tegument subţire (ulm, salcie, plop ş.a.);

▪

seminţe cu longevitate redusă, până la aproximativ 6 luni, în general seminţele cu un conţinut
mai mare de apă, bogate în uleiuri şi răşină ce se alterează uşor (ghinda, nucile, seminţele de
brad ş.a.);

▪

seminţe destul de longevive, viabile până la un an (jir, castan porcesc);

▪

seminţe cu longevitate mijlocie, care germinează în intervalul de până la 3 ani de la maturaţie
(pin strob ş.a.);

▪

seminţe longevive, care îşi menţin viabilitatea 3-5 ani chiar până la 10 ani dacă sunt păstrate
în condiţii optime (molid, pin silvestru, larice, tei);

▪

seminţe foarte longevive, care, datorită mai ales tegumentului ceros, impermeabil pentru apă,
sunt viabile mai multe decenii (salcâm, glădiţă)
Longevitatea economică reprezintă perioada de la recoltare până când proporţia seminţelor

germinabile, deşi în scădere, nu ajunge sub nivelul valorilor germinaţiei tehnice sau potenţei
germinative, pentru calitatea a III-a, prevăzute în STAS 1808/2004.
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8.3 Factorii ce influenţează viabilitatea seminţelor în timpul păstrării
Factorii ce influenţează viabilitatea seminţelor în timpul păstrării sunt: umiditatea, căldura,
oxigenul şi calitatea iniţială a seminţelor.
▪

Umiditatea seminţelor şi a mediului de păstrare este foarte importantă. Prin procesele de
absorbţie, conţinutul în apă al seminţelor creşte, influenţând pozitiv unele procese vitale
(respiraţie, transformarea substanţelor nutritive din cotiledoane sau endosperm) nedorite în
timpul păstrării. În schimb, prezenţa apei în cantitate mai mică în seminţe diminuează mult
activitatea vitală a acestora. De aceea, prin zvântarea seminţelor trebuie să se realizeze o
umiditate optimă păstrării lor.

▪

Căldura influenţează negativ viabilitatea seminţelor în timpul păstrării, mai ales dacă valorile
ridicate de temperatură sunt secondate de o umiditate crescută a mediului de păstrare sau a
seminţelor. Valorile de temperatură negativă – sub temperatura critică – înregistrate în cazul
seminţelor cu conţinut sporit de apă sunt dăunătoare, pentru că ele conduc la degerarea şi
deci pierderea viabilităţii seminţelor.

▪

Oxigenul din aerul mediului de conservare determină intensitatea respiraţiei aerobe a
seminţelor. O cantitate mare de oxigen nu este dorită, determinând intensificarea respiraţiei.

▪

Calitatea iniţială a masei de seminţe contribuie la menţinerea viabilităţii acestora în timpul
păstrării. Se apreciază (Negruţiu, 1970, Vlase, 1982) că păstrarea de lungă durată a seminţelor
de calitate inferioară (clasa III chiar clasa II – STAS 1808/2004) este nerentabilă, mai ales când
nu pot fi asigurate condiţii optime de conservare.

8.4 Procese nedorite ce pot avea loc în masa de seminţe în timpul păstrării
În timpul păstrării în masa de seminţe se pot desfăşură procese cu influenţe negative asupra
viabilităţii seminţelor:
▪

intensificarea respiraţiei, care se produce în masa seminţelor cu porozitate ridicată, spaţiile
intergranulare fiind ocupate cu aer în compoziţia căruia participă oxigenul. În prezenţa
oxigenului are loc descompunerea substanţelor organice cu degajare de dioxid de carbon, apă
şi energie calorică (673 Kcal). Căldura rezultată se acumulează treptat în seminţe, care, în
corelaţie cu apa degajată în procesul de respiraţie intensifică şi mai mult respiraţia. În timpul
păstrării seminţele pot respira şi în lipsa oxigenului – respiraţia anaerobă, oxidarea având loc
pe seama oxigenului din molecula monoglucidelor cu cedare de alcool etilic, dioxid de carbon
şi o cantitate redusă de căldură (28 Kcal) faţă de respiraţia aerobă.

▪

uscarea seminţelor se produce prin desorbţie - pierderea apei din seminţe uneori până la apa
de constituţie, respiraţia încetând iar seminţele pierzându-şi viabilitatea (de exemplu ghinda
îşi pierde capacitatea de germinaţie dacă umiditatea scade sub 40%).

▪

germinaţia în timpul păstrării este un fenomen nedorit care se declanşează când căldura,
umiditatea şi oxigenul sunt favorabile acestui proces.

▪

degerarea seminţelor este procesul în urma căruia acestea îşi pierd facultatea de germinaţie
ca urmare a temperaturilor negative şi umidităţii crescute.
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▪

încingerea este procesul cel mai periculos în urma căruia seminţele îşi pierd viabilitatea.
Intensificarea respiraţiei aerobe conduce la creşterea umidităţii şi a căldurii, care favorizează
activarea şi înmulţirea microorganismelor în masa de seminţe; acestea, la rândul lor, prin
respiraţie contribuie la creşterea valorilor de temperatură şi umiditate. Iniţial, când
temperatura nu depăşeşte 30°C, seminţele nu suferă schimbări apreciabile vizual sau olfactiv.
Dacă în continuare temperatura creşte, apar semne evidente de depreciere: se simte un miros
puternic de mucegai sau de fermentaţie-putrefacţie; la început seminţele se brunifică apoi se
înnegresc, în final acestea pierzându-şi vitalitatea.

(Negrutiu, F, Abrudan, I. – Împăduriri, Brasov, 2004)

Tema de control 8
1. Ce reprezintă longevitatea economică a seminţelor?
2. Ce reprezintă încingerea seminţelor?
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Lecţia 9
8.5 Procedee de păstrare a seminţelor
În funcţie de longevitatea naturală şi a condiţiilor din timpul conservării, Vlase (1982) consideră
că seminţele forestiere se încadrează în una din cele trei grupe privind durata de păstrare şi anume:
▪

de scurtă durată, de la câteva zile la câteva săptămâni (maximum 6 luni), perioada de
conservare fiind mai mică sau cel mult egală cu longevitatea naturală;

▪

îndelungată, de la 3 până la 7 (10) ani când, în condiţii favorabile, realizate artificial,
viabilitatea seminţelor se menţine o perioadă aproape dublă faţă de longevitatea
naturală;

▪

foarte îndelungată (10-20 ani), egală cu longevitatea naturală a seminţelor unor specii
forestiere (salcâm, glădiţă) sau depăşind dublul longevităţii naturale pentru seminţele
altor specii (tei, ulm, cvercinee ş.a.).

Deoarece menţinerea unor valori optime de căldură şi umiditate pentru seminţele fiecărei
specii presupune cheltuieli foarte mari, cel mai adesea se recurge la păstrarea de scurtă durată.
Datorită importanţei conţinutului în apă al seminţelor în timpul păstrării, acestea se încadrează
în trei grupe.
▪

Seminţe a căror umiditate optimă de păstrare este mai mică decât umiditatea de
echilibru şi anume în jur de 6-7%. După ce prin zvântare s-a realizat această umiditate
seminţele se introduc în vase umplute la întreaga lor capacitate, se închid ermetic şi
se păstrează la temperaturi constante în jur de 0°C, atunci când păstrarea urmează să
fie de 4-5 ani (aici sunt incluse frecvent seminţele speciilor de răşinoase).

▪

Seminţe a căror umiditate în timpul păstrării este 7-15%, apropiată de umiditatea de
echilibru. Ele se conservă în spaţii ferite de umiditate ridicată şi temperaturi negative,
în ambalaje de preferinţă închise (cutii, lăzi de lemn sau metal, saci de iută).

▪

Seminţe cu un conţinut mare de apă (50-60%), ghinda, castanele ş.a. care se păstrează
în condiţii de umiditate superioară umidităţii lor normale (75-80, chiar 90%), la o
temperatură de -1 ... +2°C (care să nu provoace degerarea embrionilor) şi cu o bună
aerisire.

Seminţele cu un conţinut ridicat de apă, se pot păstra din toamnă până în primăvară în şanţuri,
în lădiţe sau în grămezi (vrac). La primele două procedee, stratul de seminţe alternează cu un strat de
nisip umezit în prealabil până la 60-70% din capacitatea de reţinere a apei.
Când se recurge la păstrarea în şanţ, pentru ca iarna temperatura să nu coboare sub -1...-2° C,
acestea se acoperă cu un strat gros de paie, frunze, muşchi peste care se aşează un strat de pământ
şi/sau zăpadă în iernile geroase. În lungul şanţului se introduc fascine (mănunchiuri de nuiele) pentru
a se asigura aerisirea. Păstrarea în grămezi la suprafaţa solului se realizează în mod asemănător.
Clasificarea internaţională a seminţelor în funcţie de condiţiile de păstrare
Roberts (1973) împarte seminţele în funcţie de cerinţele şi comportamentul acestora faţă de
condiţiile de păstrare în seminţe ortodoxe şi recalcitrante.
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Seminţele ortodoxe sunt acele seminţe a căror umiditate poate fi scăzută sub 10% şi pot fi
păstrate în acest fel la temperaturi reduse, chiar negative.
Seminţele recalcitrante au umiditate mare, iar umiditatea lor nu poate fi scăzută sub 25-40%
şi nu pot fi păstrate la temperaturi negative pentru ca şi-ar pierde viabilitatea.
Bonner (1973) împarte seminţele în ortodoxe, aproape-ortodoxe, temperat recalcitrante,
tropical recalcitrante, iar Ellis et al (1990) identifică o nouă clasă – seminţele intermediare.
Sem. ortodoxe cu o umiditate redusă la 5-10% pot fi păstrate perioade îndelungate la
temperaturi negative. În această categorie sunt încadrate majoritatea seminţelor din zona
temperată - brad, molid, duglas, larice, majoritatea speciilor de pini, anin, carpen, frasin, platan,
cireş. Păstrate în condiţii optime la temperaturi scăzute (nu neapărat negative) seminţele îşi
păstrează capacitatea de germinaţie chiar peste 4 decenii.
Seminţele aproape ortodoxe pot fi păstrate în aceleaşi condiţii ca seminţele ortodoxe, dar îşi
păstrează viabilitatea o perioadă mai scurtă, de regulă sub 10 ani – cazul speciilor de nuc, plopi,
salcii, unii pini, fag.
Seminţele temperat recalcitrante - umiditatea acestora nu poate fi scăzută, dar pot fi
păstrate la temperaturi scăzute (chiar uşor negative) – castan porcesc, castan bun, stejari. Seminţele
unor specii pot fi păstrate 3-5 ani, la o umiditate de 30-50% şi temperaturi de -3 +3 °C.
Seminţele tropical recalcitrante - nici umiditatea acestora nu poate fi scăzută dar nu suportă
expunerea nici măcar pentru perioade scurte la temperaturi mai mici de 10-15 °C (exemplu – unele
sp. de Araucaria). Longevitatea acestor seminţe este estimată în luni, nu ani.
Seminţele cu comportament intermediar - umiditatea acestoara poate fi scăzută la valori
apropiate de cele specifice seminţelor ortodoxe (12-15%) dar sunt sensibile la expunerea la
temperaturi scăzute. Acestea pot fi păstrate câţiva ani - în această categorie nu au fost incluse
deocamdată seminţele unor specii forestiere (doar arborele de cafea este inclus aici).
De remarcat este că sunt multe genuri cu specii care au un comportament diferit – genul
Pinus, Acer. De asemenea unele specii considerate recalcitrante anterior, au fost incluse în urma
descoperirii unor noi tehnici de uscare în categoria celor aproape ortodoxe (cazul fagului).

Tehnologiile de păstrare sunt diferite – de la cele mai simple adăposturi şi până la depozite
climatizate (Centrul de conservare a seminţelor de răşinoase din Braşov). În funcţie de caracterul de
permanenţă şi dotare pot fi întâlnite depozite temporare (ocazionale), permanente şi climatizate.
Depozitele temporare (ocazionale) sunt de obicei amenajate în cadrul construcţiilor existente
(la sediul ocoalelor, brigăzilor, cantoanelor sau în pepiniere), atunci când intervalul de păstrare este
scurt şi cantitatea de seminţe este mică. În aceste depozite se asigură în mod natural o temperatură
scăzută, cu amplitudini de variaţie reduse. Atunci când seminţele se păstrează în ambalaje deschise,
umiditatea relativă a aerului nu trebuie să depăşească 65% (cu excepţia ghindei).
Depozitele permanente neclimatizate sunt construcţii relativ simple, amplasate în locuri
umbrite, uscate şi accesibile mijloacelor de transport. Asemenea depozite se amenajează frecvent la
subsolul sau demisolul unor construcţii, unde se asigură temperaturi relativ constante, scăzute dar nu
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negative şi o atmosferă cu umiditate relativă a aerului redusă. Seminţele sunt păstrate pe loturi, fiind
introduse în ambalaje aşezate de obicei pe rafturi.
Depozitele permanente climatizate sunt construcţii special amenajate în care se reglează cel
puţin temperatura (uneori şi umiditatea), fiind destinate de regulă păstrării îndelungate a seminţelor.
Întrucât seminţele de răşinoase suportă o zvântare intensă şi se conservă în vase închise ermetic,
climatizarea vizează numai temperatura, controlul umidităţii fiind practic inutil.

Păstrarea seminţelor într-un depozit climatizat – banca de seminţe Kew Millenium

Complexul de depozitare a seminţelor - Svalbard Global (insula Spitsbergen - Norvegia)

8.6 Evidenţa şi controlul seminţelor depozitate. Transportul seminţelor
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Ambalarea se face în saci de hârtie sau textili, lăzi, coşuri de nuiele cu masa netă mai mică de
50 kg. Ambalajele vor fi curăţate, uscate, sigilate şi capsate. Loturile mari de seminţe de stejar, fag,
castan sau nuc nu se transportă în vrac.
Marcarea loturilor – se va pune o etichetă rezistentă pe exteriorul ambalajului şi alta în
interior. Pe etichete va fi marcat producătorul, specia, numărul certificatului de identitate, numărul şi
masa lotului, numărul de ambalaje din lot etc. Eticheta din interior va menţiona persoana care a
efectuat ambalarea şi care a sigilat ambalajul. Loturile ambalate şi depozitate vor fi controlate periodic.
Spaţiile de depozitare trebuie să fie acoperite, curate, uscate, bine aerisite, dezinfectate, deratizate.
Transportul seminţelor – transportul seminţelor se face pe loturi. Seminţele pot fi ambalate
sau transportate în vrac, în funcţie de specie, distanţa de transport şi starea de sănătate a seminţelor.
Se vor lua măsuri speciale pentru a nu amesteca seminţele dintr-un lot cu seminţele altui lot sau cu
impurităţi. Vehiculele trebuie să fie curate, dezinfectate şi să asigure un transport rapid. Fiecare lot va
fi însoţit de un certificat de provenienţă şi de un buletin de analiză.
(Negrutiu, F, Abrudan, I. – Împăduriri, Brasov, 2004)
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9. Pregătirea seminţelor pentru semănat
9.1 Procesul de germinaţie
Germinaţia este definită de Asociaţia Internaţională de Testare a Seminţelor ca „apariţia, apoi
dezvoltarea din embrionul seminţei a organelor esenţiale, care pentru tipul de seminţe analizat,
dovedesc aptitudinea de a produce o plantulă normală, în condiţii de mediu favorabile”, se desfăşoară
în patru faze: imbibiţia, mobilizarea (activarea substanţelor de rezervă), mereza (divizarea celulelor
meristematice), alungirea celulelor radicelare şi străpungerea de către radicelă a învelişurilor seminale
(tegument) prin micropil. De-a lungul acestor faze în sămânţă se produc schimbări radicale, ireversibile
şi în urma parcurgerii lor, sămânţa încolţeşte. Fazele procesului de germinaţie sunt condiţionate de
particularităţile morfologice, structurale şi metabolice ale seminţelor, factori interni şi externi.
Elementul principal al seminţei este embrionul, deoarece din acesta rezultă plantula. Cel mai
mare volum al seminţei este ocupat de substanţele nutritive de rezervă, din care se va hrăni şi va creşte
embrionul. Acestea sunt înmagazinate la unele specii în cotiledoane, iar la altele în endosperm, fiind
protejate de către învelişul seminal şi tegument.
Germinarea seminţelor are loc doar în prezenţa apei, oxigenului şi căldurii, care sunt factori
indispensabili procesului de germinare. Apa pătrunde în ţesuturile seminţei şi serveşte ca dizolvant şi
ca mijloc de transport al substanţelor solubile spre zonele de creştere. Oxigenul este necesar respiraţiei
şi oxidărilor care au loc în sămânţă. Germinarea se desfăşoară la o temperatură care se situează în
general între 20 şi 30°C, temperatura optimă variind de la o specie la alta (SR 1908/2004).
În procesul de germinare, celulele se alungesc şi pătrund în masa lichidă a substanţelor de
rezervă, de unde extrag hrana pentru embrion, prin creşterea căruia se ajunge ca radicela să străpungă
tegumentul şi să se fixeze în sol, având astfel loc încolţirea seminţei. Din momentul în care radicela
străpunge învelişul, embrionul devine practic o tânără plantulă. Între momentul în care sămânţa se
îmbibă cu apă şi cel în care radicela străpunge tegumentul, în sămânţă se produc schimbări radicale
ireversibile. În general, până la apariţia radicelei, sămânţa îmbibată poate pierde din apă fără să se
producă pagube. Atunci când deshidratarea survine după începutul creşterii radicelei are loc moartea
seminţei. În timpul germinării, embrionul se hrăneşte şi creşte exclusiv pe seama substanţelor de
rezervă din sămânţă. După ce embrionul s-a transformat într-o plantulă cu rădăcină, tulpiniţă şi frunze
verzi, începe faza clorofiliană, în care planta se hrăneşte şi se dezvoltă pe baza substanţelor preluate
din sol, folosind pentru sinteză energia solară.
Intervalul de timp de la declanşarea germinării şi până la apariţia plantulelor la suprafaţa
solului poartă denumirea de perioadă de răsărire.
Factorii endogeni (interni) care influenţează germinaţia sunt: auxinele, a căror acţiune este
deosebit de complexă, giberelinele, citochininele, complexul „bios”. Deşi nu se cunoaşte încă pe
deplin rolul fiziologic al substanţelor de creştere endogene, se consideră că germinaţia este în legătură
cu interacţiunea dintre stimulatorii creşterii şi inhibitori.
Factorii exogeni (externi) ce influenţează germinaţia sunt: apa, care participă la desfăşurarea
proceselor biochimice şi la mobilizarea substanţelor de rezervă prin procesul de hidroliză, seminţele
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germinând numai dacă dispun de o cantitate de apă numită „apa de germinare”; căldura - valorile de
temperatură influenţează capacitatea de germinaţie, dar mai ales dinamica de încolţire, procesul de
germinaţie declanşându-se la o anumită valoare de temperatura numită „prag biologic” sau „zero de
vegetaţie”. Pentru cele mai multe specii lemnoase, încolţirea şi răsărirea sunt nule ori sunt foarte
reduse (5-8%) la temperaturi sub 5 grade. La multe specii lemnoase, capacitatea de germinaţie nu
diferă semnificativ la valori ale temperaturii între 15-30°C (Negruţiu, 1970).
Alţi factori care influenţează de asemenea germinaţia seminţelor sunt oxigenul, lumina şi
concentraţia cationilor de hidrogen.

9.2 Starea de repaus a seminţelor
Seminţele, ca şi plantele perene, pot manifesta o scădere semnificativă a intensităţii
proceselor fiziologice datorită determinismului intern şi condiţiilor de mediu, înregistrând starea de
repaus. În stare de repaus, conţinutul în apă al celulelor este redus, iar procesele metabolice sunt
diminuate semnificativ (intensitatea respiraţiei este minimă, schimbul de substanţe cu mediul devine
aproape nul etc.).
La seminţele forestiere se deosebesc două tipuri de repaus: repaus forţat, provocat de factorii
externi (apa, temperatura, oxigenul etc.) şi repaus organic sau profund, determinat de anumite cauze
interne (ereditare). Seminţele care sunt în repaus forţat, dacă ajung în condiţii de mediu favorabile
germinaţiei trec rapid din starea de repaus în stare activă. Seminţele aflate în repaus profund nu
germinează chiar dacă sunt puse în condiţii optime de germinare. Starea de repaus profund este
determinată de factori care împiedică derularea normală a uneia din fazele germinaţiei: imbibiţia,
activarea proceselor metabolice, apariţia radicelei (Dobrescu, 1982).
Deşi repausul profund poate avea diverse cauze (Parascan şi Danciu, 1996), sunt de remarcat
în cazul seminţelor forestiere cel puţin patru tipuri de repaus organic: repausul tegumentar, repausul
embrionar, repausul hormonal şi cel compus (care combină celelalte tipuri de repaus).
Repausul tegumentar se datorează particularităţilor structurale şi chimice ale tegumentului
seminal sau pericarpului, care împiedică atât accesul apei cât şi al aerului sub limitele necesare
germinaţiei seminţelor. Această impermeabilitate se poate datora fie impregnării pereţilor celulari cu
substanţe insolubile, grăsimi etc., fie tegumentului propriu-zis al seminţelor, alcătuit dintr-un strat de
celule cornoase (ex. fabaceele), acoperit la exterior de o peliculă continuă de substanţe ceroase.
Repausul embrionar se poate datora incompletei dezvoltări a embrionului (embrioni imaturi)
sau incapacităţii fiziologice a embrionilor morfologic maturi de a folosi substanţele de rezervă.
Repausul hormonal este atribuit unor substanţe care inhibă creşterea (acizi organici etc.),
existente în ţesuturile tegumentului, endosperm sau embrion şi care, în anumite concentraţii, pot opri
sau întârzia mult germinaţia.
După modul cum se comportă în perioada de germinare şi după pregătirea specifică pe care o
reclamă în vederea semănării, seminţele forestiere pot fi grupate în trei categorii:
1. Seminţe cu perioadă scurtă de germinare care, dacă sunt puse în condiţii prielnice de
umiditate, căldură şi aerisire încolţesc şi răsar curând după semănare (câteva zile sau săptămâni), fără
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să necesite o pregătire prealabilă obligatorie în acest scop. Din această categorie fac parte seminţele
aflate iniţial în repaus forţat (exemplu: salcie, plop, cvercinee, molid, pin etc.).
2. Seminţe cu perioadă scurtă de germinare dar cu tegument impermeabil, alcătuit din celule
comprimate şi bogat impregnate cu substanţe ceroase, ce împiedică accesul apei şi aerului necesare
procesului de germinare. Asemenea seminţe se încadrează în categoria celor aflate în repaus profund
tegumentar (exemplu: salcâm, glădiţă etc.), La aceste seminţe, incapacitatea de germinaţie se
datorează şi faptului că bioxidul de carbon rezultat în procesul de respiraţie se acumulează în interiorul
seminţei şi acţionează ca inhibitor asupra embrionului. Pentru a permite declanşarea germinaţiei este
suficient să se permeabilizeze tegumentul prin vătămare, operaţie tehnică ce poartă denumirea de
forţare.
3. Seminţe cu perioadă lungă de germinare, care, chiar şi atunci când sunt puse în condiţii
favorabile de umiditate, căldură şi aerisire încolţesc şi răsar după un timp îndelungat (un an sau mai
mult). Asemenea seminţe se încadrează în categoria celor aflate în repaus profund embrionar sau
hormonal (exemplu: tei, paltin, cireş, carpen, măr, păr etc.). Cele mai multe seminţe din această
categorie, recoltate în stare de pârgă a fructelor şi semănate imediat încolţesc curând după ce au fost
puse în condiţii prielnice de germinare. Recoltate după coacerea completă, aceste seminţe necesită o
pregătire specială în vederea înlăturării dormanţei, scurtării perioadei de germinaţie şi încolţirii
normale curând după semănare, pregătire prealabilă ce poartă denumirea de stratificare.

Tema de control 9

1. Care sunt factorii exogeni care influenţează germinaţia seminţelor?
2. Ce reprezintă starea de repaus a seminţelor?
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Lecţia 10
9.3 Forţarea seminţelor
În funcţie de însuşirile morfologice şi structurale seminţele speciilor forestiere se încadrează,
convenţional, în trei grupe: seminţe cu perioada scurtă de germinare; seminţe cu perioadă scurtă de
germinare, dar, ca urmare a repausului tegumentar profund, acestea nu germinează; seminţe cu
perioadă lungă de germinare. Îndepărtarea repausului profund se realizează aplicând pretratamente
specifice seminţelor diferitelor specii precum: forţare, pretratramentul cu mediu şi fără mediu,
prerefrigerarea s.a.
Forţarea se aplică seminţelor cu repaus profund tegumentar (salcâm, glădiţă), în scopul
permeabilizării tegumentului.
Forţarea mecanică constă în zgârierea sau îndepărtarea manuală pe o porţiune foarte mică (12 mm) a tegumentului, folosind ace spatulate sau bisturie, sau cu ajutorul scarificatorului acţionat
manual sau electric, lucrarea fiind denumită „scarificare”. În acest caz se vor produce vătămări
tegumentului prin zgâriere sau rupere datorită frecării seminţelor de suprafeţe abrazive sau de muchii
tăietoare. Avantajul acestui procedeu constă în faptul că seminţele astfel pregătite se pot păstra câteva
luni, fără a se deprecia capacitatea de germinaţie.
Forţarea hidrotermică presupune scufundarea seminţelor în apă cu temperatura iniţială de
50-60°C (timp de 30 de minute) care se reduce treptat până la 20-25°C; durata pretratamentului este
de 12-24 ore, seminţele mărindu-şi volumul faţă de cel iniţial de două-trei ori ca urmare a imbibiţiei.
Mai rar aplicat şi cu rezultate nu întotdeauna satisfăcătoare este procedeul scufundării în apă fierbinte
(94-95°) timp de 3-5 minute. Dezavantajul pretratamentului este acela că seminţele astfel pregătite
trebuiesc încorporate imediat în sol.
Forţarea chimică presupune menţinerea seminţelor aproximativ 2 ore în diverşi solvenţi
(acetonă, xylen, eter) care dizolvă stratul de ceară ce acoperă tegumentul sau în soluţii de acid sulfuric
sau clorhidric, în concentraţii de 1:1, care corodează tegumentul. Procedeul oferă în general rezultate
mai slabe faţă de celelalte metode de forţare.

Scarificarea manuală a seminţelor
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Scarificator improvizat

Scarificator cu tobă abrazivă şi scarificator cu discuri abrazive

Seminţe de glădiţă înainte şi după forţarea hidrotermică
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9.4 Stratificarea seminţelor
Repausul embrionar poate fi înlăturat recurgând la stratificare, tratament prin care seminţele
sunt ţinute o perioadă diferită în anumite condiţii de umiditate, temperatură şi aerisire. Umiditatea în
timpul stratificării trebuie să fie favorabilă desfăşurării procesului de imbibiţie.
Temperatura şi perioada de stratificare variază de la o specie la alta dar, în general, seminţele
umectate sunt supuse la frig (temperaturi pozitive coborâte sau chiar negative). De exemplu, seminţele
de măr, păr etc., după o stratificare de 2-3 luni la temperatura de 0-5°C, germinează în câteva zile dacă
sunt puse în condiţii favorabile germinării (Florescu, 1996). Conţinutul de oxigen al atmosferei în timpul
stratificării trebuie să fie de 4-5%; în caz contrar seminţele germinează în număr redus şi rezultă
plantule anormale, iar în lipsa oxigenului germinarea nu mai are loc.
Pretratamentul seminţelor cu mediu (stratificare) presupune alternarea straturilor de
seminţe şi nisip sau turbă cu umiditate de cel puţin 28% (gradul de umezire U6-umed, ceea ce
reprezintă 60% din capacitatea de reţinere a apei în sol), alternare realizată în lădiţe sau şanţuri şi
menţinerea unei temperaturi de 0-3(5)°C, tratamentul considerându-se terminat când majoritatea sau
cel puţin 10-15% din seminţe la tei, frasin, cireş au încolţit (Fărcaş, 2000). Pretratamentul se aplică prin
diverse procedee: în lădiţe, în şanţuri de iarnă calde sau reci, din toamnă până în primăvară, şanţuri de
vară - pentru seminţele fructelor recoltate vara şi care se seamănă toamna; la suprafaţa solului –
pentru fructele uscate care se seamănă ca atare (acerinee, frasin, achene de tei). În timpul
pretratamentului se verifică aspectul seminţelor, se adaugă apa care este absorbită de acestea în
procesul de imbibiţie sau se evaporă. Aşezarea materialelor de stratificare în straturi alterne (de unde
a rezultat şi denumirea operaţiei de stratificare) cu seminţele ce se stratifică se face în lăzi sau şanţuri
special executate. Spre deosebire de seminţele mari, cele de dimensiuni mici se amestecă intim cu
nisip sau turbă şi nu în straturi alterne.
Lăzile pentru stratificare sunt de obicei confecţionate din scânduri şi au dimensiuni care să
permită manipularea lor uşoară când sunt încărcate (sub 50 kg). Lăzile încărcate cu amestecul umectat
de nisip sau turbă şi seminţe se cântăresc şi se aşează în încăperi la temperaturile de stratificare, iar la
intervale regulate (15 zile) se recântăresc, pentru a stabili deficitul de umiditate, care se completează
printr-o nouă udare. Stratificarea în lăzi permite astfel atât menţinerea nivelului dorit de umiditate cât
şi a temperaturii şi aerisirii optime.

Stratificarea seminţelor în ladă şi stratificarea la şanţ
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La stratificarea la şanţ se recurge în cazul unor cantităţi mari de seminţe sau când nu se dispune
de încăperi corespunzătoare pentru depozitarea lăzilor. Şanţurile se sapă pe terenuri cu solul bine
drenat, având de obicei lăţimea de 1 m, lungimea după nevoie şi adâncimea în funcţie de perioada de
stratificare. În cazul seminţelor care se stratifică un timp scurt (de vara până toamna), şanţul se sapă
la adâncimea de 30-40 cm (şanţ pentru stratificare de vară). Şanţul are adâncimi mai mari (80 cm) când
seminţele se stratifică de toamna până primăvara, la temperaturi de 3-5°C (şanţ pentru stratificarea
de iarnă). Principalul dezavantaj al stratificării la şanţ îl constitue faptul că reglarea şi controlul
factorilor de mediu (temperatură, umiditate şi aerisire) se face mai greu. Stratificarea se consideră
încheiată atunci când majoritatea seminţelor puse la stratificat au încolţit. Dacă se constată întârzierea
încolţirii seminţelor stratificate faţă de perioada optimă de semănare, acestea se scot din lăzi sau
depozite şi se aştern în straturi subţiri, de 15-20 cm, în spaţii încălzite, aerisite şi cu umiditate relativă
de 65-70%. Înainte de a fi semănate, seminţele mari se separă de nisip sau turbă prin spălare (nu prin
cernere pentru a evita vătămarea radicelei) pe site cu ochiuri care să permită reţinerea seminţelor şi
trecerea nisipului sau turbei. Seminţele mici nu se mai separă, fiind semănate împreună cu materialul
folosit la stratificare.
Pretratamentul seminţelor fără mediu se aplică de dată relativ recentă, adoptarea acestui
procedeu fiind posibilă prin folosirea pungilor de polietilenă cu grosimea de 0,1 mm, impermeabile
pentru apă dar relativ permeabile pentru oxigenul necesar respiraţiei seminţelor. Seminţele cu
umiditate iniţială de la 28 până la 70% în funcţie de specie, se introduc în pungi de polietilenă apoi se
trec la temperaturi de circa 3 °C câteva săptămâni, până când cel puţin 10-15% din ele au încolţit
(Fărcaş, 2000). În unele cazuri se poate realiza un amestec de seminţe şi mediu care se introduce în
pungile de polietilenă şi se păstrează la temperaturi scăzute.

Stratificarea seminţelor în ladă şi stratificarea la şanţ
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9.5 Tratarea seminţelor pentru stimularea germinaţiei
Pentru declanşarea mai rapidă şi uniformă a procesului de germinaţie se recomandă aplicarea
unor tratamente speciale seminţelor tuturor speciilor (chiar şi a celor cu germinare normală). Acestea
pot fi accesibile mai uşor (umectare, prerefrigerare, stratificare) sau mai greu (stimulenţi de creştere,
stimulenţi fizici etc.).
a) Umectarea seminţelor prin menţinerea lor în apă (de regulă la temperatura de 20-25°C,
timp de 24-72 ore) grăbeşte pătrunderea apei în sămânţă, realizându-se astfel mai degrabă imbibiţia
– prima fază a procesului de germinaţie (Negruţiu, 1970). Dacă în apă se solubilizează îngrăşăminte, în
special microelemente (bor, cobalt, mangan, cupru), acestea acţionează asupra creşterii plantulelor.
În cazul speciilor micotrofe (pini, larice, molid, brad, cvercinee, castan ş.a.), umectarea seminţelor se
recomandă să fie făcută în extract apos de humus obţinut prin recoltarea acestuia de sub arboretele
constituite din specia respectivă. Odată cu imbibiţia, se produce şi infestarea seminţelor cu ciuperci
simbiotice specifice speciei, îmbunătăţindu-se ulterior nutriţia minerală a plantulelor şi puieţilor.
b) Prerefrigerarea presupune expunerea o perioadă de timp diferită a seminţelor unor specii
(duglas, pin strob, ienupăr, anin negru ş.a.) la temperaturi scăzute (–3 la +3°C) şi umiditate ridicată (SR
1908/2004). Acest tratament influenţează pozitiv energia germinativă a seminţelor. Principiul se aplică
frecvent în practica silvică prin ţinerea seminţelor în zăpadă sau frigidere (dacă sunt în cantităţi mai
mici).
c) Stratificarea, lucrare necesară pentru seminţele caracterizate prin stare de repaus
(dormanţă), se poate extinde şi la seminţele păstrate sau la acele seminţe care germinează eşalonat,
într-un interval mai mare, în scopul grăbirii procesului de germinaţie şi a uniformizării încolţirii.
d) Tratarea seminţelor cu stimulenţi fizici (radiaţii ionizante – gama, beta, Röentgen, neutroni
termici, radiaţii electromagnetice, curent electric de 8-15 volţi, unde ultrasonore) în doze mici şi
umectate în prealabil, accelerează germinaţia, contribuind la grăbirea diviziunii celulare (Damian ş.a.,
1978; Negruţiu, 1968). În practica silvică, nu se folosesc stimulenţi fizici deoarece echipamentele sunt
necesare sunt costisitoare şi uneori dăunătoare pentru sănătatea operatorului. În ultimii ani au fost
puse la punct chiar agregate pentru tratarea unor cantităţi mari de seminţe cu radiaţii
electromagnetice.

Agregat de stimulare electro-magnetică a seminţelor
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e) Tratamentele cu stimulenţi de creştere (fitohormoni, biostimulatori naturali ori sintetici,
gibereline) ce acţionează asupra unor enzime, procese fiziologice, conduc la accelerarea procesului de
germinaţie, ca şi la întreruperea repausului seminal. Datorită costului ridicat în practica silvică
asemenea tratamente se aplică destul de rar, având mai mult caracter de cercetare.

9.6 Tratarea seminţelor pentru prevenirea sau/şi combaterea dăunătorilor biotici
La numeroase specii, înainte de semănare, seminţele se tratează cu diferite substanţe pentru
prevenirea atacurilor de bacterii, ciuperci, insecte dăunătoare. Tratamentul se face pe cale uscată sau
umedă, manual sau cu mijloace mecanice. Tratarea pe cale uscată constă în amestecarea seminţelor
având tegumentul umezit în prealabil, cu insecticid sau fungicid până când suprafaţa acestora se
acoperă cu un strat subţire şi continuu, lucrare cunoscută sub numele de “băiţuire” .
Tratarea seminţelor pe cale umedă constă în menţinerea seminţelor timp de 10-15 minute
într-o soluţie de formol diluat, în concentraţie de 1% (300 părţi apă la o parte formalină de 30-40%)
sau timp de două ore într-o soluţie de permanganat de potasiu cu concentraţia de 0,15%.

Utilaj de „băiţuire” a seminţelor – Turbină de drajare a seminţelor

La răsărirea plantulelor de răşinoase, cotiledoanele sunt acoperite parţial de tegumentul
seminţei. Pentru evitarea ciugulirii acestuia de către păsări se recomandă tratarea seminţelor înainte
de semănare cu miniu de plumb, care aderă de tegumentul umezit în prealabil, iar prin culoarea sa
roşie nu mai tentează păsările. (Negrutiu, F, Abrudan, I. – Împăduriri, Brasov, 2004)

Tema de control 10

1. În ce constă forţarea chimică a seminţelor?
2. Ce reprezintă prerefrigerarea seminţelor?
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Partea a II-a – Pepiniere
Lecţia 11

1. Alegerea terenului pentru pepinieră şi organizarea teritoriului
1.1 Condiţii generale
Pepiniera reprezintă un teritoriu cu anumite caracteristici, destinat culturii intensive de plante
tinere, transplantate ulterior pe diferite terenuri. În pepinierele silvice se produc puieţi destinaţi
împăduririlor, reîmpăduririlor, instalării în spaţii verzi urbane si periurbane, folosiţi ca port altoi pentru
specii lemnoase decorative (trandafirii, spre exemplu), pomicole (cireş, măr, păr ş.a.). În pepinierele
silvice se fac, de asemenea, culturi de plante “mamă” pentru obţinerea butaşilor de tulpină lignificaţi,
semilignificaţi, verzi, a butaşilor de rădăcină, a puieţilor din marcote etc.
Avantajele producerii puieţilor în pepiniere sunt numeroase:
▪

obţinerea unor puieţi cu însuşiri superioare într-o perioadă de timp mică;

▪

asigurarea la livrare de exemplare egale sau superioare standardelor privind
dimensiunile minime, sănătatea, autenticitatea şi puritatea lotului;

▪

obţinerea unui număr mare de puieţi pe unitatea de suprafaţă;

▪

uniformitatea lotului de puieţi, ca urmare a asigurării condiţiilor asemănătoare de
cultură;

▪

mecanizarea lucrărilor de pregătire a solului, de instalare a culturilor, de îngrijirea
solului, a plantulelor şi puieţilor;

▪

efectuarea permanentă a controlului fitosanitar preventiv şi/sau adoptarea unor
măsuri imediate de combatere a eventualelor daune provocate de dăunători biotici
sau abiotici;

▪

asigurarea personalului specializat pentru conducerea diferitelor tehnologii şi/sau
executarea efectivă a lucrărilor.

După durata de exploatare cele mai multe pepiniere silvice sunt permanente - destinate
producerii puieţilor pe o perioadă îndelungată (decenii). Ele sunt sistematizate în secţii de cultură, se
aplică rotaţia culturilor forestiere cu plante erbacee, beneficiază de spaţii amenajate pentru
procesarea fructelor, condiţionarea seminţelor, păstrarea acestora pe o perioadă scurtă şi pregătirea
pentru semănat, confecţionarea butaşilor, fiind dotate cu utilaje pentru lucrarea solului, îngrijirea
puieţilor, scosul acestora etc. Pentru producerea a două-trei generaţii de puieţi se pot înfiinţa
pepiniere volante sau provizorii, cu suprafeţe reduse, situate în apropierea terenurilor de împădurit.
Acestea sunt, în general, lipsite de dotările pepinierelor permanente. Convenţional, pepinierele silvice
se clasifică după suprafaţă în: pepiniere mici, mijlocii şi mari, în funcţie de preponderenţa speciilor de
răşinoase şi foioase cultivate.
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Aspect dinntr-o pepinieră
Clasificarea pepinierelor după suprafaţă
Categoria de
mărime

Specii cultivate
Răşinoase
+max 20% foioase

Răşinoase şi foioase

Foioase+max 20%
răşinoase

mici (ha)

<1

<3

<5

mijlocii (ha)

1-5

3-10

5-20

mari (ha)

>5

>10

>20

Sortimente de puieţi
Puiet este numele generic dat unei plante lemnoase tânără calendaristic şi stadial, odată cu
lignificarea tulpinii şi până la înălţimea de maximum 3 m (4 m la speciile repede crescătoare), apărută
spontan sau cultivată.
Plantula este un organism aparţinând speciilor lemnoase sau ierboase, foarte tânăr stadial şi
calendaristic – de la străpungerea tegumentului de către radicelă şi apariţia tulpiniţei deasupra
stratului de germinaţie (răsărire) până la lignificarea completă a tulpinii, ce are loc, de regulă, spre
sfârşitul primului sezon de vegetaţie. La plantule, nutriţia se realizează pe baza substanţelor de rezervă
când germinaţia este hipogee (cotiledoanele rămân în pământ) sau prin fotosinteză, în cazul
germinaţiei epigee (cotiledoanele de culoare verde apar la suprafaţa solului, împreună cu tulpiniţa).
Puieţii pot fi de sortimente diverse după natura materialului de reproducere, dimensiuni, mod
de prezentare.
a) După natura materialului de reproducere:
▪

puieţi proveniţi din sămânţă (sexuat sau generativ);

▪

puieţi obţinuţi pe cale vegetativă din butaşi, marcote, drajoni, lăstari.

b) După provenienţă:
▪

puieţi sălbatici, naturali, rezultaţi din sămânţă, lăstari, drajoni;

▪

puieţi cultivaţi, ca urmare a intervenţiei omului.
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c) După dimensiuni, puieţii se încadrează – conform STAS 1347/2004 – Puieţi forestieri cu talie
mică, semimijlocie şi mijlocie şi STAS 5971/2004 – Puieţi de talie mare de arbori şi arbuşti ornamentali,
în:
▪ puieţi de talie mică – de foioase şi răşinoase cu grosimea minimă la colet de la 4 mm până la
10 (15) mm, în funcţie de specie. Pentru cele mai multe specii, diametrul minim este de 5-6
mm, la vârsta de doi ani;
▪ puieţi de talie semimijlocie la răşinoase cu grosimea minimă la colet de 7-8 mm, cu vârsta
maxima admisă la plantare de 4 ani pentru cele mai multe specii;
▪ puieţi forestieri de talie mijlocie – repicaţi de răşinoase, cu grosimea minimă la colet de 20
mm, înălţimea minimă de 60 cm, cu vârsta maximă admisă la plantare de 4, 6, chiar 8 ani
pentru brad şi puieţi de foioase cu grosimea minimă la colet de la 12 până la 20 mm şi înălţimea
minimă 150 cm (180 cm la nuc), în vârstă de 3, 4 sau 5 ani;
▪ puieţi de talie mare cu înălţimi minime de la 80 cm (calitatea III) şi peste 200 cm (calitatea I) la
răşinoase şi de la minimum 125 cm (calitatea III) peste 300-400 cm (calitatea I) şi grosimi
minime de la 12 mm (calitatea III) la peste 40 mm (calitatea I) la foioase;
Arbuştii urcători/târâtori sunt de două calităţi: cei de calitatea a II-a au înălţimea minimă de la
40 cm până la 50 (60) cm, iar cei de calitatea I, peste 60 cm şi chiar 80 cm (iederă, loniceră).
d) După unele particularităţi tehnologice de producere:
▪

puieţi nerepicaţi produşi într-o unitate de cultură unică – de la apariţie până la
plantare în locul definitiv;

▪

puieţi repicaţi, produşi în câmp (teren) sau în spaţii adăpostite şi transplantaţi odată
sau de mai multe ori în alte unităţi de cultură (secţii de repicaj), înainte de a se planta
la locul definitiv.

a)

b)

c)

Tipuri de puieţi după modul de prezentare a rădăcinilor
a) puiet cu rădăcină nudă; b) puiet cu rădăcină protejată; c) puiet containerizat;
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e) După modul de protejare al rădăcinilor în urma recoltării până la plantare:
▪

puieţi cu rădăcini nude (neprotejate) la care materialul în care au vegetat rădăcinile
se îndepărtează în momentul extragerii acestora din sol;

▪

puieţi cu rădăcini protejate, la care atunci când se scot, rădăcinile rămân în balul
(balotul) de pământ de formă paralelipipedică sau în mediul nutritiv în care au crescut;

▪

puieţi containerizaţi, obţinuţi în recipiente de diferite forme şi mărimi, cu diverse
materiale specifice stratului de germinaţie în care se încorporează seminţele. Puieţii
se plantează, adeseori, cu recipientul, astfel că sistemul radicelar este foarte puţin
expus vătămărilor.

1.2 Alegerea terenului pentru pepinieră
Alegerea terenului pentru înfiinţarea unei pepiniere prezintă importanţă deosebită, acesta
trebuind să întrunească anumite valori ale factorilor ecologici pentru a oferi condiţii favorabile de
vegetaţie tuturor speciilor cultivate. La alegerea terenului se va acorda atenţie următoarelor aspecte:
▪

La munte, altitudinea pepinierei să nu depăşească limita mijlocie a arealului speciei ce se
cultivă şi să fie cu cel mult 300 m inferioară terenurilor unde se vor planta puieţii.

▪

Terenul să fie plan, uşor înclinat (1…3°) pentru asigurarea drenajului natural al apei în exces şi
mecanizarea unor lucrări.

▪

Nivelul apei freatice să se situeze la 1,5-2,0 m, să fie în apropiere o sursă permanentă de apă
necesară udatului artificial.

▪

Staţiunea să fie de bonitate cel puţin mijlocie, solul să fie profund (minimum 50 cm la câmpie,
30 cm la munte), cu textura mijlocie, reavăn, bogat în substanţe minerale; conţinutul în schelet
să nu depăşească 20%.

▪

Amplasarea pepinierei să fie în apropierea unei căi de circulaţie, a centrelor populate pentru
a nu fi necesară amenajarea de spaţii de cazare şi cât mai departe de surse de poluare, precum
şi de arborete constituite din specii cultivate în pepinieră, care pot fi atacate de dăunători spre
a se evita eventualele invazii ale acestora în pepinieră.

▪

Teritoriul să nu fie situat în văi, unde stagnează adesea aerul rece;

1.3 Spaţii adăpostite
În pepinieră se amenajează spaţii adăpostite pentru cultura cel puţin a plantulelor unor specii
sensibile. În asemenea spaţii culturile sunt de calitate superioară, deoarece beneficiază de numeroase
avantaje: sunt ferite de vicisitudinile mediului (precipitaţii îndelungate, cu caracter torenţial, geruri,
îngheţuri târzii şi timpurii ce prejudiciază plantulele şi seminţele în curs de germinare ş.a.). În
perioadele reci se menţin temperaturi cu 3-5°C mai ridicate decât în teren descoperit şi umiditate
favorabilă plantelor cultivate. Totodată se scurtează perioada de producere a materialului de plantat
şi se facilitează controlul producerii puieţilor, eliminându-se pierderile de material biologic. În spaţiile
adăpostite se lucrează cu volume nutritive limitate; suprafaţa este utilizată în totalitate deci indicii de
producţie sunt superiori, se economiseşte forţa de muncă.
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Sunt şi dezavantaje: riscul calamităţilor datorat densităţii mari a plantulelor în cazul unor
dăunători şi pericolul vătămării rădăcinilor cu prilejul transplantării.
În spaţiile adăpostite, stratul nutritiv constituie componenta principală de foarte mare
importanţă pentru reuşita culturilor. El are o grosime de 18-20 cm şi o anumită compoziţie chimică;
trebuie să fie lipsit de dăunători şi să favorizeze o activitate microbiană optimă. Se recomandă straturi
nutritive constituite din componente naturale sau artificiale, uşor de procurat din resurse locale, la
care se pot adăuga elemente nutritive specifice şi care prezintă unele avantaje precum: apariţia
sporadică a buruienilor, inexistenţa lucrării solului ş.a. Fiind mai calde şi mai bogate în elemente
nutritive, beneficiind de căldură, umiditate, aerisire, creşterea plantulelor se realizează mult mai
repede. La formarea de straturi nutritive, în special pentru răşinoase, se recomandă următoarele
reţete: 30% litieră de molid în curs de descompunere+50% humus de molid+20% humus de fag; 55%
litieră de molid+45% humus molid; 40% litieră de molid+60% humus de fag (tei, corn); turbă galbenă
de Sphagnum, cu pH=4-5, fertilizată în prealabil cu soluţie de 1 kg azotat de amoniu+0,5 kg
superfosfat/1 m³ turbă.
În pepinierele silvice se amenajează frecvent, ca spaţii adăpostite, solarii, care pot fi fixe sau
mobile şi mai rar răsadniţe şi sere reci (temperaturi de 5-6°C) ori temperate în care temperatura se
menţine, prin încălzire artificială, între 12-16°C.
Solariile sunt construcţii fixe sau mobile în care sursa de căldură şi lumină este energia solară
şi au rolul de a proteja plantulele. Cele mobile, în formă de tunel, au dimensiuni reduse (lăţime 1,10 –
1,20 m, înălţime 60-80 cm, lungime 6-15 m). Cele fixe sunt diferite ca formă şi mărime. La amplasarea
lor se recomandă respectarea următoarelor criterii:
▪

să fie situate cât mai aproape de suprafaţa pe care se vor repica puieţii;

▪

să fie aşezate cu lungimea pe direcţia nord-sud;

▪

terenul să fie uniform luminat; în vecinătate să nu fie construcţii sau arbori care să-l umbrească
parţial;

▪

să existe o sursă de alimentare cu apă;

▪

să fie cât mai departe de focare de contaminare de către dăunători animali (cârtiţe, cărăbuşi,
coropişniţe, şobolani ş.a.) sau vegetali (ciuperci ş.a.).
Ele sunt construite dintr-un schelet de metal, beton, lemn, având lăţimea de circa 3 m (2

straturi cu lăţimea de 1,10 m şi trei poteci – una între straturi şi două laterale) sau multiplu de trei şi
înălţimea de 2,5 m, cu acoperişul în două ape sau rotunjit. Acoperişul şi părţile laterale se
confecţionează din folie de polietilenă transparentă sau translucidă, fixată cât mai bine de schelet.
Pentru consolidarea foliilor, deasupra lor se întinde o plasă din relon sau alt material cu ochiuri mari
(30-60 cm). Aerisirea este indicat să se facă prin orificii practicate în acoperiş şi nu prin ridicarea foliei
de la suprafaţa solului, pentru că plantulele ar fi expuse la curenţi de aer rece. Este recomandată o
singură intrare, situată pe latura sudică a solarului. Culturile din solarii sunt protejate împotriva unor
factori climatici nefavorabili (îngheţuri, brume, geruri, grindină, ploi cu caracter torenţial, curenţi de
aer rece, arşiţe) sau a unor factori biotici (şoareci, coropişniţe, cărăbuşi ş.a.).
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Aspect dintr-un solar al unei pepiniere forestiere

Răsadniţele se folosesc în general pentru obţinerea puieţilor din butaşi.
Serele calde şi temperate (cu temperatura de 22-27°C) folosesc surse artificiale de căldură, au
o construcţie mai complicată şi sunt costisitoare. În solarii, substratul nutritiv este alcătuit, frecvent,
dintr-un amestec omogen de humus de molid (50%), ace de molid (20%) şi humus de fag (30%),
aşternut într-un strat de 18-20 cm. Pentru cultura răşinoaselor, în solarii ca strat nutritiv este indicată
şi turba, care are pH-ul acid (4-5), nu conţine seminţe de buruieni şi germeni de dăunători criptogamici,
are o bună porozitate, capacitate mare de reţinere a apei, dar este scumpă.

1.4 Suprafaţa şi forma pepinierei
Suprafaţa pepinierei se stabileşte însumând suprafaţa ocupată de spaţiile adăpostite,
suprafaţa secţiilor de cultură, a drumurilor, construcţiilor anexe, arie ce trebuie să se încadreze într-o
suprafaţă regulată de forma unui pătrat sau dreptunghi.
Suprafaţa efectivă a spaţiilor adăpostite se stabileşte cu formula:
Sef = N·v/n sau Sef = N·v/n’·m
în care:
N – necesarul de puieţi pe specii + 10%-15% pierderi;
v - numărul anilor cât stau plantulele şi/sau puieţii în solar (1-2 ani);
n - indicele de producţie la m2 - numărul minim de puieţi care trebuie obţinuţi la unitatea de
suprafaţa (900-1400 buc în funcţie de specie – răşinoase)
n’ - indicele de producţie la metrul liniar - în medie 60-70 puieţi răşinoase/m;
m - lungimea rândurilor/m2, calculată cu formula: m = 1m2/d
d - fiind distanţa (4-6cm) dintre rânduri.
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La suprafaţa efectivă se adaugă suprafaţa potecilor late de 30-40 cm ce delimitează straturile
cu culturi. Suprafaţa efectivă a pepinierei se calculează separat pentru fiecare secţie (semănături,
butaşiri, repicaje) şi pentru fiecare specie din secţia respectivă folosind formula:
Sef = N·v /n· (1 + a/c)
în care N,v,n au semnificaţiile de la spaţiile adăpostite; a – lungimea ciclului de ameliorare (de
regulă un an), iar c – ciclul de producţie (ani).
În secţia de semănături în câmp, indicele de producţie la răşinoase are valori cuprinse între
800.000 – 1.600.000 buc/ha în funcţie de specie şi vârsta cât stau puieţii în pepinieră; la foioase
valoarea acestui indice este de la 150.000-400.000 buc/ha. În secţia de butăşiri indicele de producţie
la plopii euroamericani este de 28.000 puieţi/ha, 34.000 buc/ha la salcia albă, iar pentru speciile de
foioase (arbuşti în special), indicele de producţie la hectar se stabileşte în funcţie de distanţele
adoptate între butaşii pe rând şi între rânduri. În secţia de repicaj, pentru puieţii de răşinoase repicaţi
din solar în câmp, indicele de producţie este de la 600.000-900.000 buc/ha în funcţie de specie şi
numărul de ani cât stau puieţii în secţia de repicaj, iar la foioase acest indice se stabileşte în raport de
distanţa adoptată pe rânduri şi între rânduri şi vârsta cât stau puieţii în aceeaşi secţie.
Suprafaţa drumurilor se stabileşte în funcţie de lăţimea şi lungimea acestora. Suprafaţa secţiei
de plante mamă pentru butaşi, a marcotierelor se stabileşte în funcţie de oportunităţi. Pepiniera se
împrejmuieşte cu gard din plasă de sârmă; la intrarea principală se montează firma care cuprinde
denumirea Ministerului, a direcţiei silvice, a ocolului, numele pepinierei şi suprafaţa.

1.5 Organizarea terenului din pepinieră
Terenul pepinierei se împarte în secţii de cultură: semănături în câmp, repicaje, butăşire, de
plante mamă (pentru obţinerea butaşilor şi a marcotelor etc). O anumită suprafaţă este destinată
amplasării solariilor, răsadniţelor, a unor construcţii pentru adăpostirea muncitorilor pe timp
nefavorabil, încăperi pentru prelucrarea fructelor, condiţionarea seminţelor, păstrarea şi pregătirea
pentru semănat, remiza pentru unelte, utilaje, depozit de carburanţi, gropi sau platforme pentru
pregătirea compostului, a materialelor ce constituie paturile nutritive, suprafeţe pentru depozitarea
puieţilor ş.a. Sistematizarea teritoriului are la bază anumite criterii: spaţiile adăpostite, secţia de
semănături se amplasează în apropierea clădirii administrative pentru supraveghere atentă şi
intervenţie rapidă în cazul unor pericole; secţiile de butăşiri şi de repicaje se situează în apropierea
intrării în pepinieră pentru ca puieţii adeseori, de dimensiuni mari să poată fi încărcaţi direct în mijlocul
de transport; clădirilor li se rezervă partea centrală a teritoriului.
Secţiile sunt porţiuni de teren destinate producerii puieţilor din acelaşi material de bază, după
aceeaşi tehnologie şi cărora li se aplică aceeaşi schemă de asolament (secţia de semănături în câmp,
repicaj, butăşiri, altoiri etc.). Secţiile sunt despărţite de drumuri principale cu lăţimea de 4-6 m, care să
permită trecerea concomitentă a două vehicule, drumuri secundare cu lăţimea de 2-4 m situate între
solele unei secţii şi drumuri perimetrale cu lăţimea de 3-5 m.
În secţiile de cultură se aplică un plan de asolament, care presupune ca pe aceeaşi suprafaţă,
culturile forestiere să alterneze cu culturi de plante ierbacee (graminee, care prin sistemul radicelar
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bogat fasciculat refac structura solului, asociate cu plante leguminoase, capabile să asimileze cu
ajutorul bacteriilor de nodozităţi azotul atmosferic, asociere cunoscută sub numele de borceag).
Asolamentul precizează numărul anilor în care sola este ocupată cu plante forestiere şi al
anilor destinaţi culturii plantelor ierbacee, care împreună formează ciclul de producţie (c)- ameliorare
(a). Frecvent se foloseşte planul de asolament cu ciclul de 3 ani, în care se cultivă puieţi până la vârsta
de doi ani (S1, S2) sau un an (S1, S1) şi anul al treilea îngrăşământ verde (Iv), după schema prezentată
mai jos. Suprafaţa destinată unei secţii se împarte într-un număr de sole egal cu numărul de ani dintrun ciclu de producţie–ameliorare, solele având suprafaţa egală.
Solele sunt subdiviziuni ale secţiei de cultură, egale între ele, concepute pentru a permite
rotaţia culturilor din cadrul asolamentului (suprafaţa unei sole rezultă din împărţirea suprafeţei secţiei
respective la numărul anilor din ciclul de producţie-ameliorare). Sola este unitatea de cultură pe care
se produc puieţii tuturor speciilor pentru care s-a adoptat aceeaşi tehnologie de lucru. Intrarea solelor
în producţie se face iniţial cu un decalaj de un an una faţă de cealaltă, fapt ce determină în primul ciclu
de producţie-ameliorare, pentru o parte din sole, o perioadă de tranziţie. Decalajul permite o
producţie anuală de puieţi şi un volum anual de lucrări constant.
Forma unei sole este dreptunghiulară, cu lungimea aproximativ dublă faţă de lăţime. Dacă
dimensiunile depăşesc 200 (250) m x 100 (125) m, sola se poate împărţi în tarlale, cu lungimea egală
cu lăţimea solei. Tarlaua este unitatea de cultură mai mică sau egală cu sola (în cazul pepinierelor mici
sola îndeplineşte rolul tarlalei) pe care speciile se cultivă pe toată întinderea, cu lăţimea jumătate din
lungime.
Când se optează pentru cultura unor specii mai pretenţioase la strat, acesta are lăţimea de
1,10 (1,20) m şi lungimea de 10-20 m egală cu lăţimea tarlalei. Dacă tarlaua are o lăţime de 40-50 m,
se poate divide în tăblii şi acestea în straturi. Tăblia este subunitatea de cultură cu lungimea egală cu
lăţimea solei sau tarlalei care se delimitează doar în cazul în care se adoptă tehnologia producerii
puieţilor la strat. Stratul este unitate elementară de cultură în cazul unor specii, cu lăţimea de 1,101,20 m şi lungimea egală cu lăţimea tăbliilor/tarlalelor. Între straturi se lasă poteci de 30-35 cm
(lungimea unei tălpi de picior), pentru ca muncitorul să le poată parcurge ori, stând pe potecă, să
efectueze manual unele lucrări: semănat, plivit, inventarierea puieţilor etc.
ani

sola 1

sola 2

sola 3

1

S1

T

T

2

S2

S1

T

3

Iv

S2

S1

4

S1

Iv

S2

5

S2

S1

Iv

6

Iv

S2

S1

Schema planului de asolament cu 3 sole
(S1 şi S2 – semănături de 1 şi 2 ani, Iv – îngrăşământ verde, T - tranziţie)
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Modul de împărţire a unei secţii decultură

Activitatea pepinierei se desfăşoară pe baza unui plan tehnico-organizatoric ce cuprinde:
situarea pepinierei; condiţiile staţionale; date fenologice; starea sanitară şi însuşirile solului; producţia
programată; planul de asolament; suprafaţa pepinierei pe secţii de cultură, specii, drumuri, spaţii
adăpostite, construcţii anexe; planul anual de cultură; planul topografic; fişe de observaţie.
Împrejmuirea pepinierei: pepiniera va fi împrejmuită cu un gard din plasă de sârmă zincată
(pentru a nu umbri culturile şi a nu împiedica circulaţia aerului), cu ochiuri de 5 x5 cm, cu stâlpi de
beton situaţi la 2,5 m unul de altul cu o înălţime de 2,42 m (40 cm îngropaţi în sol). Gardul de plasă de
sârmă va avea 1,8 m înălţime (1,20 m de plasă şi 60 cm concepuţi din trei rânduri de sârmă ghimpată).
Plasa de sârmă va fi îngropată 20 cm în sol şi bituminată pe această porţiune.
(Negrutiu, F, Abrudan, I. – Împăduriri, Brasov, 2004)

Tema de control 11
1. Ce reprezintă pepiniera?
2. Care sunt tipurile de spaţii adăpostite folosite în pepinierele silvice?
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Lecţia 12
2. Lucrarea solului în pepinieră
2.1 Scopul şi importanţa lucrării solului
Creşterea şi dezvoltarea puieţilor în pepinieră este semnificativ influenţată de caracteristicile
fizico-chimice ale solului, respectiv de fertilitatea acestuia. Fertilitatea reprezintă capacitatea solului
de a asigura elementele minerale necesare nutriţiei într-o formă accesibilă puieţilor (Târziu, 1997).
Fertilitatea solului poate fi naturală sau artificială. Fertilitatea naturală rezultă în urma
procesului natural de formare a solului şi depinde de toţi factorii care au condus la formarea lui (rocamamă, relief, climă, vegetaţie etc.). Fertilitatea artificială rezultă în urma intervenţiei antropice prin
aplicarea de măsuri agrotehnice (lucrarea solului) şi ameliorative (aplicarea de îngrăşăminte,
amendamente, irigare etc.).
Fertilitatea artificială contribuie la îmbunătăţirea fertilităţii naturale a solului, în vederea
creării unor condiţii optime de dezvoltare a puieţilor. Culturile de puieţi au un caracter intensiv, iar
fertilitatea naturală a solului se reduce continuu în timp dacă nu sunt luate măsuri de menţinere sau
îmbunătăţire a acesteia. Cele mai importante măsuri de ameliorare a fertilităţii solului constau în
lucrarea solului, aplicarea îngrăşămintelor şi a amendamentelor.
Lucrarea solului constă dintr-un complex de operaţii tehnice executate manual cu diferite
unelte sau mecanizat cu utilaje (agregate) cu scopul de afâna şi structura solul în vederea creşterii
corespunzătoare a puieţilor (Budoi şi Penescu, 1996; Gus ş.a., 1998). Prin lucrarea mecanică, solul este
dislocat, mobilizat, amestecat şi afânat pe adâncimea dorită. Prin afânarea, mărunţirea, inversarea şi
amestecarea straturilor de sol pe adâncimea lucrată se ameliorează unele însuşiri fizice, chimice şi
biologice ale solului.
Prin afânare creşte porozitatea solului şi se ameliorează regimurile factorilor eco-pedologici
(apă, aer, căldură). Afânarea determină creşterea volumului spaţiului poros (lacunar) şi a volumului
solului cu 25-50%, în funcţie de textura solului şi de adâncimea de lucru (Budoi şi Penescu, 1996).
Avantajele solului afânat constau în încălzirea mai rapidă, favorizarea pătrunderii şi acumulării apei şi
asigurarea unei mai bune primeniri a aerului, ceea ce conduce la intensificarea proceselor
microbiologice aerobe. În solul afânat, bacteriile heterotrofe de descompunere a humusului şi de fixare
a azotului atmosferic sunt mai active, sporind astfel rezerva solului în elemente nutritive. Afânarea
solului contribuie şi la intensificarea proceselor de dezagregare şi alterare a mineralelor din sol.
Dioxidul de carbon, degajat ca urmare a activităţii microorganismelor aerobe, dizolvat în apă,
facilitează solubilizarea unor compuşi cu fosfor, calciu, potasiu etc., care devin astfel accesibili
rădăcinilor puieţilor (Florescu, 1999).
Mărunţirea solului în macro şi microagregate reglează raportul dintre porozitatea capilară şi
necapilară, optimul aero-hidro-termic fiind considerat atunci când spaţiul poros reprezintă aproximativ
jumătate din volumul solului. Într-un sol mărunţit seminţele se încorporează la adâncimea optimă,
asigurându-se ulterior un contact strâns între sistemul radicelar al puieţilor şi particulele de sol, sporind
astfel capacitatea de nutriţie minerală. Pe de altă parte, mărunţirea excesivă poate conduce la
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distrugerea agregatelor structurale şi prăfuirea superficială a solului, fiind favorizată formarea crustei,
cu efecte negative asupra plantulelor sau puieţilor din pepinieră.
Inversarea straturilor de sol constă în încorporarea în adâncime a stratului superficial de sol şi
aducerea la suprafaţă a stratului mai profund. Prin inversare, stratul superficial de sol destructurat ca
urmare a mobilizărilor repetate şi bogat în buruieni este îngropat mai adânc, unde buruienile nu au
condiţii favorabile de regenerare, la suprafaţă fiind adus un strat de sol mai bine structurat şi mai bogat
în substanţe minerale nutritive acumulate prin levigare în profunzimea acestuia. Concomitent cu
inversarea straturilor de sol se realizează şi amestecarea acestora, contribuind la repartizarea uniformă
a materiei organice şi a microorganismelor pe toată adâncimea lucrată a solului.

2.2. Lucrarea solului
Operaţiile tehnice principale şi obligatorii de lucrare a solului (operaţiile tehnice de bază)
înainte de instalarea culturilor sunt desfundarea şi grăparea sau frezarea. Acestea pot fi precedate sau
urmate de operaţii cu caracter auxiliar, cum ar fi mărunţirea ţelinei, cultivaţia, nivelarea şi tăvălugirea.
În pepinierele forestiere, desfundarea este operaţia de bază cea mai importantă şi nelipsită în
lucrarea oricărui sol. Prin desfundare stratul de sol este dislocat, răsturnat, mărunţit şi afânat pe o
anumită adâncime, care este determinată de zona fito-climatică, starea iniţială a solului şi natura
culturilor care se instalează. Adâncimea de desfundare trebuie să depăşească lungimea rădăcinilor
puieţilor ce urmează a fi produşi în pepinieră (lungimea rădăcinii puieţilor de talie mică este de 20-25
cm şi a celor de talie mare de 40-50 cm).
În funcţie de adâncimea pe care se realizează, desfundarea poate fi:
▪

superficială, când se execută pe adâncimea de până la 10 - 25 cm,

▪

normală - de 20 – 40 (50) cm

▪

profundă - peste 40 (50) cm (Damian, 1978).

Desfundarea profundă este necesară în regiunile deficitare în umiditate (stepă şi silvostepă) şi
în secţiile de butăşiri şi repicaj. Ea este recomandată şi în celelalte secţii de cultură ale pepinierei, când
se constată înrăutăţirea condiţiilor din sol, îndeosebi prin formarea artificială sub adâncimea de
desfundare a unui strat puternic tasat, numit hardpan.
Desfundarea solului se execută, de regulă, toamna sau primăvara.
Desfundarea de toamnă este obligatorie când instalarea culturilor se face în acelaşi anotimp.
Desfundarea de toamnă prezintă unele avantaje evidente cum ar fi:
▪

permite pătrunderea apei şi înmagazinarea ei în cantităţi mari în sol până în primăvara anului
următor;

▪

din cauza îngheţului şi dezgheţului din timpul iernii, bulgării de pământ se mărunţesc, uşurând
astfel lucrările ulterioare de primăvară;

▪

primăvara, odată cu încălzirea solului încep intense procese biologice care duc la mineralizarea
resturilor organice şi acumularea de substanţe uşor solubile;

▪

conţinutul în nitraţi este de 2 – 3 ori mai mare decât în solurile desfundate primăvara.
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Principalele organe active ale plugului : 1-discul tăietor; 2-brăzdarul; 3-cormana; 4-antetrupiţa

Principalele organe active ale unui plug fără disc tăietor

Datorită multiplelor avantaje, desfundarea de toamnă se aplică deseori şi în cazul
semănăturilor de primăvară, urmând ca primăvara să se execute doar o grăpare a solului desfundat în
toamna precedentă. Indiferent de anotimp, se recomandă ca desfundarea solului să se facă atunci
când este reavăn, conţinutul de apă fiind de 15 - 20% din greutatea solului uscat.
Desfundarea solului se poate face manual cu cazmaua sau prin arătură cu pluguri
monobrăzdare sau polibrăzdare acţionate de tractor. Dintre componentele unui plug, organele active
principale sunt: discul tăietor (sau cuţitul disc), brăzdarul, cormana şi antetrupiţa.
Discul tăietor taie solul într-un plan vertical, iar brăzdarul în plan orizontal, rezultând astfel o
fâşie de pământ de formă paralelipipedică, numită brazdă. Prin înaintarea plugului, brazda este
răsucită, întoarsă, ruptă şi sfărâmată. Calitatea arăturii depinde de forma cormanelor. Cormanele de
formă elicoidală răsucesc brazda cu 180°, fiind recomandate la desfundarea solurilor înţelenite sau
argiloase. Cele semicilindrice nu răsucesc brazda, dar o fărâmiţează mai bine, fiind recomandate în
cazul solurilor cu textură mai uşoară. Antetrupiţa - recomandată în cazul solurilor puternic înţelenite
se ataşează în faţa cormanei. Plugul cu antetrupiţă îngroapă mai bine buruienile din stratul înţelenit de
la suprafaţa solului şi nivelează mai bine solul. Antetrupiţa desprinde stratul de sol înţelenit de la
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suprafaţă sub forma unei fâşii de circa 10 cm grosime şi de lăţime egală cu 2/3 din lăţimea brazdei
principale, pe care o răstoarnă pe fundul şanţului rămas după parcursul anterior al plugului. Peste
această fâşie este răsturnată brazda desprinsă de trupiţa plugului.
Pentru creşterea productivităţii muncii adesea sunt utilizate plugurile reversibile, care la
întoarcerea tractorului la marginea tarlalei schimbă partea de răsturnare a brazdei, astfel că şi în sensul
invers al operaţiei de desfundare, brazdele vor fi răsturnate în acceaşi direcţie.

Pluguri cu 2 şi 3 trupiţe

Plug reversibil cu 2 seturi de trupiţe

Plug reversibil cu cormane mobile
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Grăparea constă în lucrarea stratului superior al solului prin mărunţirea bulgărilor de pământ
rămaşi după desfundare, afânând şi nivelând solul la suprafaţă. Grăparea se execută cu grape de
diferite tipuri constructive, care pot avea cadrul rigid sau flexibil, iar organele active sub formă de dinţi
sau discuri. Cele cu cadrul flexibil sunt mai indicate deoarece permit organelor active să urmărească
neregularităţile terenului. Calitatea lucrării cu grapa depinde de adâncimea de acţiune a dinţilor, de
forma acestora şi de unghiul sub care sunt fixaţi pe cadru.

a – grapă cu discuri; b – grapă flexibilă cu dinţi; c - târşitoare-netezitoare

Grape cu dinţi – varianta rigidă şi varianta flexibilă

Grapă rigidă stelată

Grape cu disuri (polidiscuri)
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Grăparea excesivă trebuie evitată deoarece conduce la destructurarea solului În timpul
grăpării, solul trebuie să aibă o umiditate de 40 – 50% din capacitatea capilară. Adeseori, solul
desfundat toamna necesită primăvara devreme, înainte de instalarea culturilor, doar o simplă nivelare
sau netezire executată cu ajutorul târşitoarei, asemănătoare grapei, dar lipsită de dinţi.
Frezarea solului înlocuieşte grăparea în anumite situaţii. Se execută cu ajutorul frezelor de sol
de diferite tipuri. Prin frezare se mărunţeşte şi afânează stratul superficial de sol pe adâncimea de 10
– 12 cm, asigurând un regim aero-hidro-termic mai bun în patul germinativ. Frezarea poate fi aplicată
şi în cadrul lucrărilor de întreţinere a solului ulterioare răsăririi plantulelor, între rândurile de puieţi. Ea
nu este indicată în cazul solurilor mai uşoare deoarece distruge structura solului mai mult decât grapele
obişnuite.

Freze

În cazul terenurilor puternic înţelenite este necesară cojirea şi mărunţirea ţelinei anticipat
desfundării. Stratul de ţelină se cojeşte pe adâncimea de 7-10 cm cu ajutorul cultivatoarelor, apoi se
mărunţeşte cu grapa polidiscuri, iar după 2 – 3 săptămâni se îngroapă prin desfundare cu plugul.
Cultivaţia are ca scop afânarea solului pe adâncimea de 10-12 cm şi combaterea buruienilor, fiind o
operaţie de lucrare a solului cu efect intermediar între arat şi grăpat. Cultivaţia se execută cu ajutorul
cultivatoarelor ale căror organe active sunt cuţite de mărimi şi forme diferite. Prin cultivaţii aplicate
primăvara se pot pregăti pentru semănat arăturile de toamnă; după răsărirea plantulelor se efectuează
pentru întreţinerea solului între rândurile de puieţi şi menţinerea sa în stare afânată şi lipsit de
buruieni. Tăvălugirea presupune tasarea uşoară a solului pe o adâncime de 5-10 cm, după aplicarea
operaţiilor tehnice de bază (desfundare şi grăpare). Se execută cu ajutorul tăvălugului, fiind necesară
pentru înlăturarea afânării excesive sau pentru mărunţirea bulgărilor de pământ şi nivelarea solului.
Aplicată după semănare, asigură un contact mai bun între seminţe şi pământ.

Cultivatoare
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2.3 Sisteme de pregătire a solului în pepiniere
Ca succesiune, număr şi mod de execuţie, operaţiile tehnice de lucrare sau pregătire a solului
se aplică diferenţiat în funcţie de zona fitoclimatică, starea solului şi natura culturilor instalate.
Ansamblul şi ordinea de executare a acestor operaţii alcătuiesc sistemul de pregătire a solului.
În pepinierele forestiere sistemul de pregătire a solului poate fi cu sau fără ogor. Ogorul
reprezintă suprafaţa de teren pe care timp de cel puţin un an nu sunt cultivaţi puieţi, în scopul realizării
unor lucrări de ameliorare a solului. Sistemul de pregătire a solului cu ogor se aplică în pepinierele cu
caracter permanent şi stă la baza elaborării planului de asolament din pepiniere. Ogorul permite ca pe
parcursul unui an să se ia măsurile cele mai eficiente de combatere a buruienilor şi îmbogăţire a solului
în substanţe minerale uşor accesibile puieţilor. Ogorul poate fi ocupat sau cultivat cu diferite plante
amelioratoare de sol sau negru, lipsit complet de orice cultură.
În cazul ogorului negru, toamna solul este desfundat adânc şi lăsat negrăpat, pentru reţinerea
apei din topirea zăpezii. Primăvara se nivelează şi, prin cultivaţii sistematice (minim 5-6 într-o perioadă
de vegetaţie), se menţine într-o stare bună de afânare şi lipsit de buruieni. Adâncimea de lucru a
cultivatoarelor creşte treptat, de de la 5-6 cm primăvara până la 12-15 cm toamna. Buruienile
fragmentate repetat prin cultivaţii se regenerează vegetativ pe baza substanţelor nutritive de rezervă,
care treptat sunt epuizate, realizându-se astfel combaterea buruienilor prin epuizare. În solul ogorului
negru se înmagazinează rezerve importante de apă şi se realizează un mediu aerat, umed şi cald,
favorabil proceselor microbiologice, prin care solul se îmbogăţeşte în elemente minerale uşor
accesibile puieţilor. Aplicarea sistemului cu ogor negru este recomandată în pepinierele situate în
regiuni deficitare în umiditate şi în care terenul este puternic năpădit de pir.
Sistemul de lucrare a solului cu ogor cultivat prezintă o serie de avantaje faţa de cel cu ogor
negru, chiar dacă nu contribuie în aceeaşi măsură la combaterea buruienilor. Prin cultivarea ogorului
cu leguminoase şi graminee (“îngrăşământ verde”) solul îşi îmbunătăţeşte structura şi se îmbogăţeşte
cu humus şi azot.
Efectele favorabile ale ogorului cultivat sunt:
▪

restructurarea solului şi îmbogăţirea în nutrienţi;

▪

mai bună alcătuire granulometrică şi structurală a solului;

▪

masa vegetală produsă, încorporată în sol îl îmbogăţeşte în humus;

▪

rădăcinile plantelor din sola în ameliorare aduc din straturile inferioare către suprafaţa solului
elemente nutritive levigate;

▪

leguminoasele îmbogăţesc solul în azot atmosferic, acumulat prin intermediul bacteriilor
simbiotice de nodozităţi, realizându-se o mai bună activare a microorganismelor.
De asemenea, prin cultura “îngrăşământului verde” se ajunge la sporirea unor constituenţi

bazici şi nutrienţi în forme uşor asimilabile, la crearea şi/sau menţinerea unor însuşiri fizice şi chimice
ale solului, favorabile plantelor cultivate şi se combat eficient buruienele. În timpul sezonului de
vegetaţie, plantele din sola în ameliorare se cosesc de două-trei ori în perioada de maximă înflorire;
masa verde rezultată din prima şi eventual a doua cosire se poate composta, iar cea provenită din
ultima cosire se încorporează în sol, odată cu arătura de toamnă.

101

Împăduriri

2.4 Asolamente
Asolamentul redă succesiunea în timp şi spaţiu a culturilor de puieţi în secţiile de culturi din
pepinieră, precum şi ansamblul operaţiilor de ameliorare a însuşirilor fizico-chimice şi biologice ale
solului. Asolamentele în pepiniere, reprezintă tehnologia bazată pe o anumită rotaţie a culturilor de
specii lemnoase cu specii ierboase (fabacee şi graminee) în scopul refacerii fertilităţii şi structurii
solului. Asolamentul precizează ciclul de producţie-ameliorare care presupune ca pe o solă,
reprezentând o anumită suprafaţă, să se cultive una-două generaţii succesive de puieţi timp de 2-4 ani,
în condiţii de fertilitate cel puţin mijlocie a solului, după care sola să fie supusă unor lucrări de
ameliorare a solului.
Pentru stabilirea concretă a sistemului de asolament în cazul fiecărei tehnologii de producere
a puieţilor (pentru care se înfiinţează o secţie de cultură separată), trebuie cunoscuţi următorii
parametri culturali:
•

vârsta de recoltare a puieţilor,

•

ciclul de producţie,

•

ciclul de ameliorare.

De exemplu, vârsta de recoltare (v) pentru puieţii de talie mică cu rădăcini nude produşi prin
tehnologia semănăturilor în câmp este de 1 – 2 ani la specii foioase, respectiv de 3 – 4(6) ani la specii
de răşinoase. Datorită diferenţei în ceea ce priveşte vârsta puieţilor pentru cele două categorii de
specii, în câmpul pepinierei se înfiinţează secţii separate, de foioase, respectiv, răşinoase, chiar dacă
producerea puieţilor se realizează prin aceeaşi tehnologie a semănăturilor în câmp.
Ciclul de producţie (c) este cel mai mic multiplu comun al vârstei puieţilor produşi prin aceeaşi
tehnologie în aceeaşi secţie de cultură. Ca urmare, într-un ciclu de producţie se pot obţine de pe
aceeaşi solă (unitate de cultură) una, două sau chiar trei recolte de puieţi aparţinând unei anumite
specii, în funcţie de vârsta lor de recoltare. În practica culturilor de pepinieră din ţara noastră se
adoptă, în general, sisteme de asolament cu ciclu de ameliorare (a) de un an.
Intrarea solelor în producţie se face cu un decalaj de un an una faţă de cealaltă, fapt ce
determină în primul ciclu de producţie-ameliorare, pentru parte din sole, o perioadă de tranziţie.
Decalajul permite o producţie anuală de puieţi şi un volum anual de lucrări constant. Abia la intrarea
în al doilea ciclu, toate solele secţiei sunt în producţie potrivit sistemului de asolament adoptat.
La adoptarea sistemului de asolament se recomandă ca suprafaţa în ameliorare să reprezinte
cel mult 33%, iar solele în cultură 67% din suprafaţa ciclului de producţie-ameliorare, cel mai răspândit
în pepinierele silvice, fiind de trei ani, cu trei sole, după schema: semănături de un an (S1), semănături
de doi ani (S2) sau tot de un an (S1), îngrăşământ verde (Iv).
Dacă fertilitatea solului este cel puţin mijlocie, se poate adopta asolamentul cu ciclul de
producţie-ameliorare de 5 ani, după schema S1 S2 S1 S2 Iv, suprafaţa în cultură fiind de 80%, iar cea
în ameliorare 20%. În cazul cultivării în aceeaşi secţie a unei specii cu vărsta de recoltare de 2 ani şi a
alteia cu 3 ani, ciclul de producţie va fi de 6 ani, caz în care se poate opta pentru un ciclu de ameliorare
de 1 sau chiar 2 ani.
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Schema planului de asolament cu 3 sole
(S1 şi S2 – semănături de 1 şi 2 ani,
Iv – îngrăşământ verde, T - tranziţie)

Schema planului de asolament cu 5 sole
(S1 şi S2 – semănături de 1 şi 2 ani,
Iv – îngrăşământ verde, T - tranziţie)

(Negrutiu, F, Abrudan, I. – Împăduriri, Brasov, 2004)

Tema de control 12
1. Ce reprezintă desfundarea solului?
2. Ce reprezintă asolamentul?
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Lecţia 13
3. Înmulţirea generativă
3.1 Metode de semănare
Semănatul este lucrarea de încorporare a seminţelor plantelor de cultură în sol sau stratul
nutritiv de germinaţie din solarii ori de împrăştiere a acestora la suprafaţa solului sau a stratului
nutritiv, asigurând condiţii necesare germinării şi răsăririi plantulelor.
Semănarea în câmpul pepinierei prezintă unele avantaje, precum: nu se deranjează repetat
sistemul radicelar ca în tehnologia solar-repicaj; puieţii se adaptează la condiţiile mediului natural întro perioadă mai mare 1(2) ani-2(4) ani de la răsărirea plantulelor până când devin apţi de plantat; se
elimină cheltuielile de realizare a spaţiilor adăpostite, procurare a materialelor şi pregătire a stratului
de germinaţie.
1. În teren neprotejat şi în spaţii adăpostite încorporarea seminţelor în stratul nutritiv se face
în rânduri (rigole), orientate frecvent perpendicular pe lungimea stratului din solar şi paralel cu
lungimea solei sau a tarlalei în câmp.
Rigolele sunt mici şănţuleţe cu adâncimi diferite în funcţie de mărimea seminţelor şi perioada
de semănat, situate la distanţe egale între ele când semănatul se face manual (4-6 cm în spaţii
adăpostite, 18-20 cm pentru cultura răşinoaselor, 30-33 cm pentru cultura foioaselor în câmp deschis)
sau în rânduri grupate în benzi (mai des câte două sau trei rânduri cu distanţa între ele de 14-25 cm);
între benzi, distanţa este mai mare (40-60) cm, pentru a permite trecerea organelor de rulare când
lucrările se execută mecanizat.
Trasarea rigolelor, atunci când semănatul se execută manual, se face cu ajutorul unor
marcatoare de rigole. La trasarea lor trebuiesc respectate următoarele criterii:
▪

distanţa constantă între rigole, stabilită iniţial;

▪

rectitudinea rigolelor;

▪

paralelismul între rigole;

▪

forma rigolelor în secţiune (triunghiulară pentru seminţele foarte mici,
dreptunghiulară sau pătrată pentru seminţele mijlocii şi mari);

▪

adâncimea constantă a rigolelor.
Lungimea totală a rigolelor pe unitatea de suprafaţă (hectar) se calculează cu formula
Lm =

Lm =

10.000
d

10.000  n
a + (n− 1) b

pentru rânduri echidistante, respectiv
pentru rânduri grupate, în care:

L – lungimea totală a rândurilor – [m/ha];
d – intervalul între rândurile echidistante – [m];
n – numărul rândurilor grupate;
a – distanţa între benzi – [m]; b – distanţa dintre rândurile unei benzi– [m].
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În spaţii adăpostite, rigolele sunt echidistante între ele: 4 cm pentru brad, molid (plantulele
cresc mai încet), şi 6 cm la duglas, pini, larice.
Când semănatul se face cu maşina, marcarea şi trasarea rigolelor anticipează încorporarea,
aceasta fiind urmată de acoperirea seminţelor, inclusiv o uşoară tasare a stratului acoperitor. Maşinile
de semănat au ca organe active: brăzdarul care deschide rigola, distribuitorul de seminţe reglabil după
mărimea, forma şi norma de semănat, două organe laterale ce acoperă seminţele şi un tăvălug ce
tasează uşor solul deasupra rigolei.
Indiferent de metoda şi modul de executare a semănăturii trebuie să se respecte următoarele
reguli, pe lângă cele menţionate la trasarea rigolelor: distribuirea uniformă a seminţelor de-a lungul
rigolelor; respectarea normei de semănat; acoperirea uniformă a seminţelor după semănare şi uşoara
trasare a stratului ce le acoperă.
2. Semănatul prin împrăştiere presupune distribuirea seminţelor mai mult sau mai puţin
uniform pe suprafaţa unităţii de cultură. Se practică rar, de obicei în cazul seminţelor foarte mici, care
se acoperă ulterior cu un strat subţire (sub 1 cm) de mraniţă sau humus.

3.2 Norma de semănat, perioada şi adâncime de semănare
Norma de semănat reprezintă cantitatea optimă, exprimată în grame sau număr de seminţe,
ce se seamănă la unitatea de lungime (metru) sau suprafaţă (m2) pentru a obţine la răsărire desimea
optimă de plantule, care prin dispariţia normală a unor exemplare să conducă, după scoaterea şi
sortarea puieţilor la un număr de exemplare apte de plantat egal sau superior indicilor de producţie.
Indicele de producţie reprezintă numărul minim de puieţi care trebuie obţinuţi la unitatea de
suprafaţă efectiv cultivată din pepinieră cu specia respectivă, pentru ca respectiva cultură să fie
rentabilă. Acesta este influenţat de desimea optimă a puieţilor, diferită în funcţie de specie, vârsta la
care se scot puieţii de pe suprafaţa ocupată şi de condiţiile staţionale (valoarea unor factori climatici,
aprovizionarea solului în nutrienţi, însuşirile sale fizice).
Pentru stabilirea desimii optime se porneşte de la spaţiul minim de nutriţie necesar fiecărui
puiet, aparţinând unei anumite specii, în diferite perioade de creştere. În practică, spaţiul de nutriţie
se asimilează convenţional cu suprafaţa de nutriţie necesară unui puiet, având valori diferite, ca de
exemplu: la stejar pedunculat – 225 cm2 în stepă şi 110-150 cm2 în zona forestieră, ceea ce conduce la
o desime optimă de 15-20, respectiv 22-30 puieţi/m rigolă; la salcâm, suprafaţa de nutriţie este de 145225 cm2, desimea optimă fiind de 15-23 puieţi/m rând. Răşinoasele fiind mai puţin pretenţioase se
cultivă la o desime mai mare –70-80 puieţi/m rând, molidul şi pinul mulţumindu-se cu o suprafaţă de
nutriţie de numai 20 cm2 (molid) şi 11 cm2 (pin). În practica silvică s-au stabilit pe baza cercetărilor şi
a experienţei valori medii ale indicilor de producţie (Pepiniere. Recomandări tehnice, 1994).
În solarii, indicii de producţie au valori mai mari ca urmare a stratului bogat în substanţe
nutritive, vârstei mai mici cât sunt menţinuţi şi, bineînţeles, a factorilor de mediu mai favorabili
procesului de creştere.
Cantitatea de seminţe ce se seamănă la unitatea de lungime depinde de specie, calitatea
seminţelor, exprimată prin indicii calitativi standardizaţi, anotimpul în care se execută semănăturile,
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conţinutul în apă al seminţelor în momentul cântăririi pentru stabilirea normei etalon, aplicarea unor
procedee (umectare) de stimulare a germinaţiei ş.a. (Pepiniere. Recomandări tehnice, 1994). De
menţionat că valorile normelor de semănat sunt valorile pentru seminţele de calitatea I – conform
STAS 1808/2004. Pentru seminţele de calitatea II, normele redate se majorează cu 40 % la răşinoase şi
30 % la foioase.
Norma de semănat se poate calcula luând în considerare indicii calitativi ai seminţelor şi
numărul optim de plantule la răsărire, folosind formula:
q(g) =

M 1000  n 
100 − V 
1 +

1.000 
V 

în care:
q - norma de semănat (g);
M1000 - masa a 1000 seminţe (g);
n - numărul optim de plantule la răsărire la metru de rigolă sau m2
V - valoarea culturală (%)
Înlocuind în formula iniţială, valoarea culturală cu puritatea – P(%) şi germinaţia tehnică – Gt
(%), în final norma de semănat se calculează cu formula:

qg =

10n M1000
P G t

Perioada de semănare se referă la intervalul de timp în cursul căruia seminţele se încorporează
în sol sau în stratul nutritiv. În câmpul pepinierei, deci în condiţii naturale de mediu, seminţele
forestiere se seamănă primăvara şi toamna – în perioade diferite, în funcţie de maturaţia acestora,
longevitatea naturală, condiţiile de păstrare, starea de repaus; sunt specii la care semănăturile se pot
face în timpul verii sau chiar iarna.
În climatul ţării noastre, par mai indicate semănăturile de primăvară, deoarece prezintă
următoarele avantaje:
▪

semănate în perioada optimă, socotită atunci când temperatura solului la adâncimea
de aproximativ 5 cm are valoarea, la ora 8 dimineaţa, de 8-10°C pentru molid, pin
negru, pin silvestru şi peste 10°C pentru brad, larice, salcâm; seminţele acestor specii
germinează într-o perioadă scurtă, iar plantulele răsar uniform;

▪

seminţele pot beneficia de un sol reavăn, ca urmare a topirii zăpezii şi a perioadei de
precipitaţii de la începutul primăverii;

▪

se evită răsărirea plantulelor înaintea ultimelor îngheţuri târzii (în jur de 20 mai), dacă
semănarea se face cu 10-15 zile înainte de data medie a acestora;

▪

sezonul de vegetaţie de la răsărirea plantulelor este suficient de lung pentru ca acestea
să se lignifice până la apariţia temperaturilor negative în toamnă;

▪

se elimină pericolul consumării seminţelor de către şoareci sau a plantulelor cu
germinaţie epigee;

▪

se poate aplica stratificarea ori prerefrigerarea – ca mijloace de stimulare a
germinaţiei.
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Ca dezavantaj se menţionează dificultăţile de conservare a seminţelor care pretind condiţii
speciale în timpul păstrării (cele cu conţinut mare de apă de exemplu).
Semănăturile executate toamna prezintă şi ele unele avantaje:
▪

seminţele care ajung la maturaţie în faza de “pârgă” a fructelor, semănate imediat
după recoltarea şi prelucrarea fructelor germinează fără a mai fi necesară stratificarea
pentru eliminarea stării de dormanţă;

▪

conservarea peste iarnă a seminţelor încorporate în sol are loc în condiţii naturale;

▪

se elimină păstrarea relativ dificilă peste iarnă a seminţelor unor specii;

▪

se conservă mai bine apa acumulată în sol în timpul iernii, care, în cazul semănăturilor
de primăvară se poate pierde parţial, ca urmare a lucrărilor de pregătire a solului.

Semănăturile de toamnă prezintă însă şi o serie de dezavantaje:
▪

poate fi depăşit momentul recoltării fructelor în stare de “pârgă” - seminţele semănate
intră în repaus profund astfel că în anul următor terenul va fi ocupat de culturi
“moarte”;

▪

seminţele încorporate în lungul rigolelor pot fi depistate uşor şi consumate de
rozătoare;

▪

seminţele pot degera, ca urmare a gerurilor din timpul iernii dacă lipseşte stratul de
zăpadă, solul fiind îngheţat până la o adâncime superioară celei de semănare;

▪

în toamnele lungi şi calde, plantulele pot răsări şi, în consecinţă, sunt compromise de
temperaturile negative foarte scăzute din timpul iernii;

▪

apare riscul ca plantulele răsărite primăvara devreme (când temperaturile uneori
ridicate în această perioadă favorizează procesul de germinaţie), să fie vătămate de
îngheţurile târzii.

Semănături în timpul verii se fac mai rar şi pentru puţine specii. Astfel, se seamănă la
începutul verii seminţele de: plop, salcie, ulm.
Vara târziu, se încorporează în sol seminţele cu tegumentul lemnos (“sâmburoase”) ale căror
fructe se coc la începutul verii – cireş, vişin, corcoduş, cais – după o prealabilă stratificare de 50-60 zile
la şanţ de vară. Tot spre sfârşitul verii se seamănă achenele de tei recoltate în “pârgă”.
În mod excepţional, seminţele se pot distribui pe terenul destinat producerii puieţilor şi iarna.
Astfel, la mesteacăn, lujerii purtători de amenţi fructiferi se înfig în zăpadă în timpul iernii. Prin topirea
treptată a zăpezii, seminţele aderă la solul reavăn şi germinează.
În spaţiile adăpostite (solarii) semănăturile se fac spre sfârşitul iernii – începutul primăverii,
deoarece temperaturile sunt mai ridicate decât în condiţii naturale.
Adâncimea de semănare este determinată de mărimea seminţelor, perioada de semănare,
textura solului. În general, seminţele se încorporează la o adâncime de 2-3 ori mai mare decât grosimea
lor. Adâncimea este mai mare cu 1-2 cm la semănăturile făcute toamna comparativ cu cele de
primăvară şi în cazul solurilor cu textură uşoară.
Seminţele foarte mici (plop, anin, mesteacăn, ulm, tuia) se seamănă la 0,2 – 0,6 cm; practic, în
rigolele marcate, uşor tasate, se împrăştie seminţele, acoperindu-se cu un strat de mraniţă cu grosimea
menţionată mai sus.
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Pentru seminţele mici (molid, larice, pin, duglas, măceş ş.a.), adâncimea rigolelor este de 1,0 –
1,5 cm pentru semănăturile de primăvară şi în soluri cu textura mijlocie – grea şi poate ajunge până la
2,0 cm în soluri cu textură uşoară sau dacă semănăturile se fac toamna. Seminţele de mărime mijlocie
(acerinee, tei, frasin, fag, salcâm, corn, cireş şi altele asemănătoare) se încorporează primăvara şi în
soluri cu textura grea la 2-3 cm şi la 3-4 cm – toamna şi pe soluri cu textura uşoară. Seminţele mari
(ghinda, castanele) se împrăştie de-a lungul rigolelor adânci de 6-8 cm.
Excepţii fac seminţele de chiparos de baltă care, deşi au 5-7 mm (mărime mijlocie), sunt
semănate la 5 cm adâncime, ca urmare a preferinţei lor în perioada de germinaţie faţă de soluri revene
– umede, ca şi seminţele de dud, care deşi sunt foarte mici (în jur de 2 mm), semănate la adâncimea
de 2 cm, germinează într-o perioadă scurtă.

3.3 Producerea puieţilor în recipiente
În ultimele decenii, folosirea puieţilor cu rădăcini protejate este tot mai frecventă, mai ales în
ţările cu climă mai aspră. Spre exemplu, în pepinierele forestiere din Peninsula Scandinavică şi nordul
continentului american, peste 60% din producţia de puieţi o reprezintă puieţii cu rădăcini protejate
(Negruţiu ş.a., 1993).
Producerea puieţilor cu rădăcini protejate prezintă numeroase avantaje:
▪

sistemul radicelar nu este deranjat cu prilejul plantării la locul definitiv şi, ca atare, se
evită vătămările mecanice şi fiziologice produse rădăcinilor nude;

▪

se pot planta la perioade diferite de la răsărire (2-3 luni până la 2-3 ani);

▪

perioada de plantare poate fi mai lungă;

▪

dimensiunile şi forma recipientului sau a containerului facilitează transportul puieţilor
cu prilejul transplantării;

▪

puieţii cu rădăcini protejate se adaptează mai repede noilor condiţii, scurtându-se
“perioada de adaptare” şi, în continuare, aceştia au o creştere mai susţinută;

▪

utilizarea puieţilor cu rădăcini protejate sporeşte reuşita plantaţiilor în staţiuni cu
condiţii grele de vegetaţie (staţiuni extreme), fiind uneori singura modalitate de
instalarea vegetaţiei în astfel de situaţii (Damian, 1978);

▪

uniformitatea balului sau a recipientelor în care se află sistemul radicelar permite
mecanizarea parţială sau totală a operaţiei de plantare.

Un dezavantaj evident îl reprezintă costul mai ridicat al producerii puieţilor, datorită:
▪

procesului mai laborios şi costului materialelor, recipientelor, mediului nutritiv;

▪

folosirea chiar pentru o scurtă perioadă a spaţiilor adăpostite;

▪

volumul sporit la depozitarea şi transportul puieţilor cu rădăcini protejate, comparativ
cu mănunchiurile de puieţi cu rădăcini nude.

Având în vedere posibilitatea executării mecanizate a plantării, frecvenţa şi durata mai mică a
lucrărilor de îngrijire, ca urmare a vigorii de creştere a puieţilor şi, în consecinţă, a atingerii rapide a
stării de masiv, adeseori folosirea puieţilor cu rădăcini protejate este justificată şi economic.
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În pepinierele forestiere, procedeele de producere a puieţilor cu rădăcini protejate sunt
diferite în funcţie de: a) materialul din care se confecţionează recipientele; b) dimensiunile şi forma
acestora; c) mediul nutritiv folosit.
a1. Ca materiale de confecţionare a recipientelor sunt preferate cele biodegradabile după 5-7
luni de la plantare, ca de exemplu: hârtia, cartonul, celuloza; turba+fibra lemnoasă; muşchi
Sphagmun+celuloză; argilă+pleavă; argilă+paie tăiate; lut nears; tulpinile unor plante şi chiar frunzele
mai mari ale unor plante. Recipientele confecţionate din astfel de materiale se plantează împreună cu
puietul şi pot face corp comun cu mediul nutritiv sau pot fi recipiente biodegradabile expandabile sub
formă de pastile. Exemple - recipientele Jiffy, Paperpot, Ontario, Walter. După plantare, recipiente se
pot descompune (recipientele Paperpot) ori rădăcinile, datorită presiunii exercitate, le străpung
înainte de degradare (recipientele Ontario sau Walter). Recipientele prezintă dezavantajul că nu
întotdeauna se desfac ori se descompun şi în acest caz rădăcinile nu se mai dezvoltă normal.
a2. Recipientele se pot confecţiona şi din materiale recuperabile (material plastic, lemn, metal,
lut ars, sticlă incasabilă etc.), din care puieţii se extrag înainte de plantare. După modul de prezentare
pot fi: recipiente individuale (vase, celule, tuburi, ghivece); recipiente bloc, compartimentate prin
pereţi mobili; recipiente tip “copertă”; recipiente sub forma de tăvi sau cutii în care se cultivă mai
mulţi puieţi (Florescu, 1996).
Recipientele individuale se pot aşeza separat (ghivece din plastic, din lut ars) sau pe un cadru
care permite manipularea simultană a mai multor bucăţi (recipientele Ray Leach Single Cell)

a) pastilă Jiffy

b) tuburi Ontario

d) recipient Ray Leach Single Cell

c) cartuşe Walter

e) recipiente Styrofoam

d) recipiente Paperpot

f) recipiente Hiko

Tipuri de recipiente utilizate pentru producerea puieţilor forestieri containerizaţi
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Sistemul Hiko

Plantulă crescută în recipient Hiko

Sistemul Ray Leach

Sistemul Jiffy

Principalele sisteme utilizate pentru producerea puieţilor forestieri containerizaţi
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Recipientele bloc sunt constituite din plastic rigid sau polistiren şi au mai multe unităţi (celule,
cavităţi) de formă tronconică sau trunchi de piramidă, o astfel de formă înlesnind extragerea puieţilor
cu balul de material în care sunt răspândite rădăcinile. Pentru a stimula formarea rădăcinilor şi a se
evita spiralarea lor, fiecare cavitate prezintă nervuri longitudinale (recipientele Hiko) sau fante laterale
(recipientele Plant system 80).
Recipientele tip “copertă” sunt alcătuite din folii de plastic profilat prin turnare care, prin
suprapunere asemenea închiderii coperţilor unei cărţi, formează un set de cavităţi individuale de forma
unui trunchi de piramidă, fiecare cavitate prezentând nervuri longitudinale. Mai multe asemenea
seturi sunt aşezate într-un cadru de plastic dur, care permite manipularea uşoară a mai multor
recipiente (recipientele S/L Rootrainer).
Recipientele sub forma unor tăvi sau cutii sunt construite de regulă din plastic şi permit
creşterea în acelaşi recipient a mai multor puieţi (recipientele Vapo) care se extrag cu un bal de formă
paralelipipedică. Avantajul constă în faptul că rădăcinile se dezvoltă asemănător celor din condiţiile
mediului natural.
Mini-recipientele sunt de dimensiuni mici, realizate din materiale plastice având forma
tronconică sau trunchi de piramidă. După răsărire, plantulele sunt ţinute o perioadă scurtă (câteva luni)
după care se transplantează cu bal în recipiente mai mari sau în câmpul pepinierei. Indiferent de
materialul folosit la confecţionare, acesta trebuie să fie suficient de solid şi durabil, pentru ca
producerea şi transportul puieţilor să nu fie afectate.
Recipientele recuperabile se realizează mai frecvent din plastic dur, care prelungeşte perioada
de utilizare până la 10 şi chiar 20 ani.
b. Dimensiunile şi forma recipientelor depinde de sortimentul de puieţi ce urmează a se
produce, de perioada cât sunt menţinuţi şi de mărimea seminţelor. Pentru puieţii de talie mică,
volumul recipientelor variază între 40-500 cm3. Valorile diametrului sau ale laturii în partea superioară
sunt de la 2 până la 14 cm, iar ale înălţimii de la 5 până la 30 (40) cm. Mărimea şi masa recipientelor se
corelează cu mijloacele de manipulare şi transport (manual sau mecanizat). În general, masa
containerelor cu recipiente este de 30-40 kg.
Forma recipientului se recomandă să fie tronconică sau trunchi de piramidă. În secţiune
orizontală poate fi: circulară, pătrată, dreptunghiulară, hexagonală etc. Foarte importantă este forma
pereţilor interiori ai recipientelor. Deşi rădăcinile puieţilor au creşterea geotropică, ele tind să se
dispună lateral în jurul pereţilor recipientelor (aşa numitul fenomen de spiralare) dacă nu întâlnesc un
obstacol. Acest fenomen nu afectează creşterea puieţilor în recipiente, dar poate avea efecte extrem
de negative asupra stabilităţii şi creşterii după plantarea puieţilor în terenul de împădurit.
Pentru eliminarea fenomenului, pe pereţii interiori la unele tipuri de recipiente s-au prevăzut
nervuri longitudinale de circa 2 mm înălţime, care opresc spiralarea, obligând rădăcinile să crească în
jos, iar la alte tipuri s-au realizat fante longitudinale, astfel că rădăcinile ce trec prin ele, îşi încetează
creşterea laterală când vin în contact cu aerul.
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c. Mediul nutritiv folosit este diferit, fiind constituit în general din amestecuri speciale: o parte
turbă fin măcinată + o parte nisip de mărime mijlocie; nisip + mraniţă + compost + pământ de ţelină +
humus de pădure + vermiculit, perlit ş.a.
Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească mediul nutritiv sunt: să se menţină permanent
umed; să aibă un grad mare de afânare; să conţină nutrienţii necesari creşterii plantulelor şi puieţilor;
să fie dezinfectat.
Fazele de lucru ale procesului de producere a puieţilor cu rădăcini protejate sunt:
▪

umplerea recipientelor cu mediul nutritiv;

▪

încorporarea seminţelor;

▪

aşezarea recipientelor în spaţii adăpostite cu posibilitatea reglării temperaturii;

▪

îngrijirea plantulelor şi puieţilor: administrarea de substanţe nutritive, udat artificial,
plivirea prin smulgerea buruienilor;

▪

fortificarea puieţilor prin transferarea recipientelor din spaţiile adăpostite în câmpul
pepinierei;

▪

scosul puieţilor din recipiente; în cazul celor refolosibile operaţia poate fi făcută atât
în pepinieră, puieţii fiind ambalaţi în baxuri de carton spre a fi transportaţi, cât şi în
terenul de împădurit.

La majoritatea procedeelor fazele tehnologice sunt mecanizate sau chiar automatizate. Dintre
procedeele frecvent practicate sunt: procedeul Paperpot, procedeul Jiffy, procedeul Vapo folosite în
Finlanda, procedeul Hiko conceput în Suedia şi folosit în numeroase ţări.
În ţara noastră, datorită costurilor de producţie mai ridicate, puieţi cu rădăcini protejate
crescuţi în pungi de plastic perforate au fost utilizaţi numai la împădurirea unor terenuri degradate. O
linie de producţie Paperpot şi una Jiffy importate au servit la experimentări privind producerea
puieţilor cu rădăcini protejate.
(Negrutiu, F, Abrudan, I. – Împăduriri, Brasov, 2004)

Tema de control 13

1. Ce reprezintă norma de semănat?
2. Ce factori determină stabilirea adâncimii de semănare?
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Lecţia 14
4. Înmulţirea vegetativă
4.1 Importanţa şi avantajele înmulţirii vegetative (asexuate)
Plantele lemnoase se pot înmulţi pe cale vegetativă din butaşi, marcote, drajoni, inclusiv
multiplicarea clonală “in vitro”. Reproducerea sau înmulţirea asexuată (vegetativă, restituţia) se
realizează prin diviziunea celulelor somatice şi constă în reproducerea unor părţi vegetative de plantă
fiind posibilă datorită capacităţii de regenerare a organelor vegetative.
Avantajele sunt multiple:
▪

exemplarele obţinute asexuat, în majoritatea cazurilor înfloresc şi fructifică mai
devreme comparativ cu cele provenite din sămânţă;
▪ înmulţirea nu este legată de formarea unor organe speciale de reproducere şi, ca
atare, se poate recurge la aceasta din primele etape de dezvoltare (faza juvenilă);
▪ înmulţirea vegetativă are capacitatea de transmitere a însuşirilor morfologice şi a
caracterelor stadiale pe care le are planta donor;
▪ noile exemplare moştenesc mai fidel însuşirile individuale ale exemplarelor donor;
▪ ontogenetic, noile exemplare preiau şi continuă dezvoltarea organelor vegetative din
care s-au regenerat, deci nu se obţine o nouă generaţie de plante;
▪ pentru unele specii dioice (plopi euramericani) sau care fructifică rar, înmulţirea
vegetativă este singura sau cea mai indicată metodă de obţinere a noilor exemplare;
▪ de regulă, puieţii obţinuţi prin restituţie cresc mai repede şi la vârste egale sunt mai
viguroşi comparativ cu puieţii aceleiaşi specii, proveniţi din seminţe.
Înmulţirea vegetativă prezintă şi unele dezavantaje:
▪ clonele regenerate repetat din butaşi pierd vigoarea de creştere;
▪ datorită uniformităţii excesive (provenind de la aceeaşi clonă) noile exemplare sunt
mai expuse atacurilor diverşilor dăunători;
▪ la multe specii, înrădăcinarea butaşilor este posibilă numai în spaţii adăpostite, ceea
ce conduce la un cost mai mare al producerii puieţilor.

4.2 Butăşirea cu butaşi de tulpină
Butaşii reprezintă fragmente de organe vegetative detaşate de plantele mamă, care, în
prezenţa unor factori exogeni (căldură, umiditate, oxigen), formează rădăcini şi tulpini, generând noi
exemplare. Tehnologia adoptată în pregătirea butaşilor trebuie să valorifice optim capacitatea
plantelor de a se înrădăcina şi de a produce noi indivizi. Fenofaza în care se recoltează este corelată cu
disponibilitatea genetică şi starea fiziologică optimă. În prezent, pentru favorizarea rizogenezei se pot
folosi substanţe stimulatoare (AIA acidul beta indolil acetic, ANA acidul alfa naftil acetic, AIB acidul
beta indolil butiric sau RADI-STIM un biostimulator rizogen).
Mărimea butaşilor (lungimea, diametrul) trebuie să asigure rezervele de substanţe nutritive
pentru menţinerea viabilităţii şi pentru rizogeneză până la formarea noilor plante capabile să se
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hrănească prin procesul de fotosinteză. Dimensiunile minime sunt precizate în STAS 2104/2004 Butaşi de arbori şi arbuşti. Confecţionarea butaşilor se bazează pe organizarea morfologică şi
anatomică a organelor plantei. Executarea secţiunii butaşului în preajma mugurilor, puncte de maximă
activitate biologică, asigură menţinerea circulaţiei interne a apei, concentrarea auxinelor în zona
rănită, stimularea meristemelor şi a altor ţesuturi capabile să producă meristeme rizogene.
Exemplarele din care se recoltează butaşii trebuie să fie tinere, viguroase, în perfectă stare de
sănătate. În pepinierele mari producătoare de puieţi din butaşi, plantele mamă sunt conduse sub
formă de tufe, fiind supuse tăierilor de juvenilizare.
După organul din care sunt confecţionaţi butaşii la speciile lemnoase se deosebesc butaşi de
ramură (sau de tulpină) şi de rădăcină.
Butaşii de ramură (sau tulpină) sunt categoria cea mai folosită în pepiniere. După modul de
recoltare şi confecţionare se disting: butaşi simpli, cu călcâi, cu inel, cu cârlig, cu un mugure.
Butaşii simpli se confecţionează din lujeri drepţi, neramificaţi, în vârstă de un an, care se
secţionează în fragmente de 15-18 cm în cazul arbuştilor şi 20-25 cm la plop, salcie, eliminându-se
vârfurile prea subţiri (sub 0,5 cm la butăşirile în spaţiile adăpostite şi sub 1,0 cm la cele în câmp) – STAS
2104. La butaşii lignificaţi tăietura inferioară se face perpendicular pe ax cu 2-3 cm sub un mugure sau
chiar prin nod dacă lujerul este fistulos (Forsythia, Deutzia ş.a.), iar la butaşii nelignificaţi se face oblic
la baza internodului. Tăietura superioară se face la circa 1 cm deasupra unui mugure, tot perpendicular
sau oblic pentru ca apa să nu stagneze pe tăietură şi să pătrundă în exces în butaş.
Butaşii cu călcâi se obţin prin desprinderea bruscă a lujerului de pe ramura de inserţie, de 2-3
ani. La baza butaşului rezultă o mică porţiune de scoarţă şi cambiu de pe ramura mamă, care, la unele
specii, asigură o înrădăcinare mai bună faţă de butaşii simpli. Butaşii cu inel reprezintă o variantă a
butaşilor cu călcâi. Ei se detaşează de ramura mamă cu ajutorul unui briceag; în momentul detaşării
lujerului de ramura purtătoare se ia şi un mic scut din scoarţa şi cambiul acesteia.
Butaşii cu cârlig se confecţionează numai din partea bazală a lujerului anual, tăiat cu un mic
fragment din ramura mamă, în vârstă de doi ani. Asemenea butaşi se utilizează la înmulţirea dudului,
platanului, plopului alb ş.a.

Butaşi de tulpină lignificaţi: a-simplu; b-cu călcâi; c-cu cârlig; d-mod de butăşire

Butaşii cu un mugure, mai rar folosiţi la unele specii la care materialul maternal este limitat,
sunt porţiuni de lujer lignificat (pregătit de regulă în repausul vegetativ) cu un singur mugure.
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După gradul de maturare al ţesuturilor butaşii pot fi lignificaţi, semilignificaţi, verzi.
Butaşii lignificaţi, folosiţi cel ma frecvent, aparţin speciilor foioase. Ei provin din lujeri anuali
intraţi în repaus vegetativ, de vigoare cel puţin medie şi sănătoşi.
Butaşii semilignificaţi se recoltează în cea de a treia fenofază de creştere (iulie-august). În
funcţie de lungimea lujerului anual, ei pot fi fragmente de lujer sau lujerul în totalitate (inclusiv vârful),
cu sau fără călcâi, având o lungime de 10-15 cm.
Butaşii verzi provin de la exemplare care vegetează activ, din lujeri încă nelignificaţi. În
condiţiile naturale din ţara noastră, perioada optimă de recoltare este luna iunie, spre mijlocul
fenofazei a treia de creştere vegetativă (încetinirea şi încetarea alungirii lujerului).

Butaşi de tulpină nelignificaţi: a-de foioase; b-de răşinoase; c-mod de butăşire în răsadniţe

La majoritatea speciilor, butaşii verzi sunt fragmente de lujeri înfrunziţi, lungi de 10-12 cm, cu
unul sau mai multe internoduri. Se recomandă ca secţiunea inferioară să fie oblică, pentru formarea
unei suprafeţe cât mai mari de calus, deoarece mugurii adventivi (singurii generatori de rădăcini) se
formează în acest ţesut parenchimatic nediferenţiat la început, din care ulterior se separă treptat
elemente de conducere, cambiu propriu şi mugurii de creştere. Frunzele din partea inferioară a
lujerului se elimină pe o porţiune de 2-3 cm. Celelalte frunze se păstrează în întregime ori limbul se
scurtează cu o treime sau chiar jumătate pentru eliminarea pericolului de deshidratare a butaşului. La
conifere se confecţionează frecvent butaşi semilignificaţi (în luna august) şi lignificaţi cu călcâi sau cu
inel, în perioada repausului vegetativ şi mai rar butaşi verzi.
Perioada de recoltare şi confecţionare a butaşilor este în corelaţie cu creşterea promotorilor
şi descreşterea inhibitorilor procesului de înrădăcinare, respectiv cu balanţa nutriţională.
Perioada de butăşire corespunde celei de recoltare a butaşilor, adică este bine ca imediat după
recoltarea şi pregătirea butaşilor să se execute lucrarea de butăşire. Excepţie fac butaşii lignificaţi care
se pot recolta de la începutul repausului vegetativ până la sfârşitul acestuia, evitându-se recoltarea lor
în perioadele geroase. Butaşii confecţionaţi toamna se pot stratifica în spaţii adăpostite. Până în
primăvară, în momentul butăşirii în câmp, la unele specii se pot forma rădăcini.
Metodele convenţionale de butăşire pot fi: în teren deschis, în paturi de înrădăcinare
neprotejate, în răsadniţe, în sere.
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Butăşirea în teren deschis (câmpul pepinierei) se practică cel mai des pentru butaşii lignificaţi
ai speciilor lemnoase arbustive şi arborescente. Se preferă ca perioadă primăvara.
În secţia de butăşiri, unitatea de cultură, este sola atunci când cel puţin unele lucrări se fac
mecanizat. Arătura de bază are adâncimea normală de 40-50 cm. Se pot efectua lucrări suplimentare
care preced ori succed arătura ca şi în secţia de semănături.
În soluri cu textură uşoară, bine afânate, butaşii se pot introduce prin înfigere, având grijă să
nu se zdrelească scoarţa ori să fie desprinşi (rupţi) mugurii. De aceea, se recomandă folosirea
plantatoarelor de diverse tipuri. Butaşii simpli, dar mai ales cei cu cârlig se pot planta şi în fanta
realizată de hârleţ, sapă forestieră, în şanţ îngust, săpat cu cazmaua, în brazde înguste şi adânci, trasate
cu plugul acţionat mecanic. Maşinile speciale de butăşit au productivitate mare, fiind indicate atunci
când suprafeţele sunt apreciabile. Distanţele dintre rândurile de butaşi sunt diferite în funcţie de
rapiditatea de creştere a puieţilor speciilor butăşite, de vârsta la care puieţii devin apţi de plantat, de
mijloacele de întreţinere a culturilor şi indicii minimi de producţie. Ele pot fi de la 25 până la 100-140
cm (în cazul plopilor); frecvent distanţele sunt de 60-70 cm, când întreţinerea se face mecanizat şi de
40-50 cm, dacă lucrările se execută manual.
Între butaşi pe rând distanţele sunt mai mici, de la 10-15 cm până la 40, chiar 70 cm (plopi). Se
poate folosi mulci din folie neagră de polietilenă, cu perforaţii la distanţele de plantare, care să permită
accesul apei de udare. Se asigură astfel o încălzire mai rapidă a solului în perioada de rizogeneză, apa
se păstrează mai mult în sol, fiind redusă suprafaţa de evaporare şi se împiedică răsărirea şi creşterea
plantulelor de buruieni. Butaşii se introduc în sol pe cel puţin 2/3 din lungime sau chiar în întregime
cu 1-2 cm sub nivelul solului.

Amplasarea de mulci sub forma foliei Sovitex

Butăşirea în paturi de înrădăcinare. Paturile sunt constituite dintr-un substrat mobilizat, cu
textură uşoară, aşezat în şanţuri cu lăţime de 1,20 m şi adâncimea de 0,30 m sau în tocuri confecţionate
din metal sau beton, acoperite cu mediul de înrădăcinare (nisip grosier sau nisip în amestec cu
mraniţă). Distanţele de butăşire sunt mici (8-10 cm/2-4 cm), iar butaşul se introduce în mediul de
înrădăcinat pe cel puţin 2/3 din lungimea sa. Acest sistem de cultură intensivă asigură un randament
bun, procentul de înrădăcinare fiind superior butăşirilor efectuate în solul pepinierei. Puieţii se scot în
toamna primului sezon de vegetaţie.
Butăşirea în răsadniţe şi sere se practică pentru răşinoase şi butaşii verzi.
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Răsadniţele sunt spaţii adăpostite, încălzite de obicei cu biocombustibil. Ele se amenajează la
suprafaţa solului sau pot fi îngropate în întregime ori numai pe jumătate în sol. Pentru a evita pagubele
provocate de cârtiţe şi alţi dăunători animali, în partea inferioară a răsadniţei se aşează plăci de beton
perforate sau plasă de sârmă. În răsadniţe, butăşirile se fac primăvara devreme până la mijlocul verii
şi anume:
▪

în martie, pentru butăşiri cu butaşi lignificaţi ai speciilor de foioase sensibile;

▪

iunie-iulie, pentru butăşiri cu butaşi verzi la foioase;

▪

iunie, pentru butăşiri cu butaşi verzi la răşinoase (foarte rar);

▪

iulie-august, pentru butăşiri cu butaşi semilignificaţi de foioase şi răşinoase.

Baza butaşului se introduce în mediul de cultură 2-3 cm la foioase şi până la 5 cm la răşinoase,
iar distanţa între rândurile de butaşi şi butaşii pe rând este de la 1x1 cm până la 5x5 cm.
În prezent, folosirea răsadniţelor este tot mai limitată pentru că necesită faze laborioase,
solicitând un consum mare de forţă de muncă (ridicarea şi lăsarea ramelor acoperişului pentru aerisire,
reglarea căldurii, udare, combaterea buruienilor ş.a.).
Butăşirea în seră asigură dirijarea optimă a factorilor de mediu şi, ca atare, perioada de
butăşire este mai mare. Astfel, în martie sau în septembrie-octombrie se butăşesc speciile de
răşinoase, folosind butaşi lignificaţi sau semilignificaţi. În noiembrie-martie se fac butăşiri cu butaşi
lignificaţi aparţinând speciilor de foioase mai pretenţioase faţă de condiţiile de mediu, iar în februariemartie se execută butăşiri cu butaşi verzi, obţinuţi prin forţarea plantelor mamă. În iunie se fac butăşiri
cu butaşi verzi la speciile de foioase.

Tema de control 14

1. Ce sunt butaşii?
2. Ce sunt butaşii verzi?
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Lecţia 15
4.3 Butăşirea cu butaşi de rădăcină
Butaşii de rădăcină sunt fragmente de rădăcini secundare, situate cât mai aproape de
suprafaţa solului, aparţinând plantelor mamă tinere calendaristic şi stadial. Ei au lungimi de 5-10 cm şi
grosimi de 1-2 cm. Se practică la speciile care drajonează uşor. Dezgroparea rădăcinilor începe cât mai
aproape de colet, unde se manifestă juvenilitatea maximă.

Butaşi de rădăcină: a-butaşi; b-mod de butăşire

La detaşarea rădăcinilor de planta mamă se vopsesc capetele dinspre tulpină, pentru a şti care
este partea morfologic superioară, deoarece şi la butaşii de rădăcină se manifestă polaritatea, de care
trebuie să se ţină seama când butaşii se introduc în mediu în poziţie verticală sau oblică.
Perioada de confecţionare a butaşilor de rădăcină este toamna târziu, după încetarea creşterii,
care, la rădăcină durează mai mult decât la tulpină sau primăvara devreme. Dacă este necesară
păstrarea, aceasta se realizează prin stratificarea în nisip reavăn la temperaturi de 3…5°C.
Încorporarea în întregime în sol se face în poziţie verticală, oblică sau orizontală în acest ultim
caz la adâncimea de 5-6 cm. La butaşii de rădăcină restituţia se obţine mai uşor în răsadniţe, folosind
ca mediu un strat de nisip.

4.4 Înmulţirea vegetativă prin marcote
Marcotele sunt lujeri, lăstari sau ramuri care, spre deosebire de butaşi, nu se detaşează de
planta mamă în perioada de înrădăcinare. Pentru unele specii de arbuşti (călin, lemn câinesc, scumpie
ş.a.), această metodă conduce la formarea unui sistem radicelar bogat, puieţii devenind apţi de plantat
după un sezon de vegetaţie. Marcotarea presupune îngroparea într-un sol uşor, bine aerisit, reavăn, la
adâncimea de 15-18 cm a marcotelor în vârstă de 1-2 ani, aparţinând unui exemplar tânăr, sănătos, cu
numeroşi lujeri (lăstari) porniţi prin receparea repetată a plantei mamă. Stimularea formării calusului
şi a mugurilor adventivi se poate realiza prin rănirea şi inelarea unei porţiuni din lujer în zona care se
introduce în sol. Ca metode de marcotare frecvent folosite sunt: muşuroirea şi aplecarea simplă şi mai
rar se foloseşte marcotajul prin aplecare şerpuitor şi chinezesc.
Marcotajul prin muşuroire se execută în câmpul pepinierei în secţia de marcotiere (plante
mamă) sau în afara acesteia, acolo unde există exemplare din specia ce interesează. Planta-mamă se
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recepează primăvara în apropiere de colet şi se acoperă cu pământ pentru a favoriza formarea
rădăcinilor. În timpul verii, pe măsură ce lujerii cresc, se muşuroiesc treptat până la înălţimea de 20-30
cm. Până toamna, în porţiunea bazală a lujerilor acoperită cu pământ se formează rădăcini. La sfârşitul
sezonului de vegetaţie, muşuroiul se îndepărtează şi marcotele se taie cât mai aproape de planta
mamă, fiind apte de plantat.
Marcotajul prin aplecare se foloseşte la speciile cu ramuri flexibile şi lungi. Lujerii de un an se
aşează în poziţie orizontală şi se acoperă cu pământ, pentru a înlesni procesele de rizogeneză. În funcţie
de lungimea lujerilor, marcotajul prin aplecare poate fi: simplu, şerpuitor şi chinezesc.
Marcotajul prin aplecare simplă presupune îngroparea lujerului pe o treime din lungime.
Vârful rămas neîngropat se palisează cu ajutorul unui tutore în poziţie verticală. Stimularea rizogenezei
se face prin inelare sau îndepărtarea unei fâşii din scoarţa porţiunii acoperite cu pământ.

Metode de marcotare: a-prin muşuroire; b-prin aplecare simplă; c-şerpuitor; d-chinezesc

Marcotajul şerpuitor se aplică la plantele cu ramuri foarte lungi. Acesta se realizează prin
îndoirea repetată a ramurii, obţinându-se o succesiune de porţiuni îngropate şi neîngropate ale
lujerului. La sfârşitul sezonului de vegetaţie, prin secţionarea dublă a ramurii (în zona de formare a
rădăcinilor şi în partea superioară) se obţin mai mulţi puieţi de la o singură marcotă.
Marcotajul chinezesc presupune îngroparea lujerilor pe toată lungimea lor. În apropierea
mugurilor se declanşează procesul de rizogeneză şi apoi cel de caulogeneză – de formare a tulpinilor
din mugurii viabili, astfel că de pe o ramură se obţine, de asemenea, un număr mare de puieţi.

4.5 Altoirea
Metodele de altoire folosite pentru înmulţirea speciilor forestiere sunt adaptări ale metodelor
aplicate în pomicultură, în lume fiind aplicate în prezent peste 200 de metode de altoire (Enescu ş.a.,
1994). Cele mai utilizate metode de altoire la speciile forestiere pot fi grupate în trei categorii: altoirea
prin apropiere (alipire), altoirea cu lujeri detaşaţi şi altoirea cu mugur detaşat.
Altoirea prin apropiere (alipire) presupune alipirea a două ramuri sau tulpini de puieţi după
ce la ambii parteneri s-a înlăturat scoarţa şi un strat de lemn pe porţiunea de sudură. Altoiul trebuie să
aibă un mugur axilar pe partea opusă tăieturii. După prindere, altoiul se detaşează de planta mamă
sub locul de sudură. Această metodă de altoire poate fi aplicată primăvara, înainte sau după pornirea
vegetaţiei.
Altoirea cu ramură detaşată are numeroase procedee şi variante de aplicare (în copulaţie, în
despicătură, în triangulaţie, în placaj lateral etc.)
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Altoirea în copulaţie presupune secţionarea portaltoiului printr-o tăietură oblică la nivelul
unui mugur, în partea opusă acestuia. Secţionarea bazei altoiului se face în mod similar după care cele
două secţiuni se suprapun pentru sudură. Se aplică la portaltoi tineri, cu diametrul de cel mult 8-15
mm, similar altoiului. Varianta perfecţionată a altoirii în copulaţie se caracterizează prin aceea că pe
suprafaţa secţiunii oblice se execută în plus o limbă (la altoi) şi un lăcaş (la portaltoi), care permite atât
o suprapunere cât şi o stabilitate mai bună a altoiului.
Altoirea în despicătură este un procedeu simplu însă cu rezultate mai slabe. Se recomandă
atunci când grosimea portaltoiului nu depăşeşte 7-8 cm. Portaltoiul se secţionează în plan orizontal
după care se despică diametral pe ax până la o adâncime de 4-5 cm. În despicătură se introduc la
extremităţile axului două altoaie-butaşi fasonate la bază sub formă de pană. Altoirea în despicătură se
execută cu puţin înainte de pornirea vegetaţiei.
Altoirea sub coajă se aplică în cazul unor portaltoi mai vârstnici şi cu grosimea mult mai mare
decât a altoiului. Portaltoiul se secţionează perpendicular pe ax la înălţimea dorită. Se face o incizie
longitudinală, iar coaja portaltoiului de sub secţiune se desprinde cu o pană de lemn, formând un lăcaş
în care să poată fi introdus altoiul. Acesta se confecţionează dintr-o ramură de un an, sub formă de
butaş cu 2-3 muguri. La bază, sub un mugure şi în partea opusă a acestuia, altoiul se secţionează oblic,
pe o lungime de 4-5 ori mai mare decât grosimea altoiului. Se introduce apoi pana altoiului în lăcaşul
făcut sub coaja portaltoiului, se leagă şi se unge cu ceară de altoit. Acest procedeu de altoire se execută
primăvara, când seva circulă şi permite îndepărtarea cojii.
Altoirea în triangulaţie este, de asemenea, un procedeu potrivit pentru portaltoii mai groşi.
Portaltoiul se secţionează transversal şi de la secţiune în jos se face longitudinal o tăietură triedrică de
2-5 cm lungime. Baza lujerului -altoi se taie sub formă piramidal-triunghiulară asfel încât să se
încadreze perfect în scobitura portaltoiului. După îmbinare, se leagă strâns cu rafie şi se unge cu mastic
atât la locul altoirii cât şi secţiunile altoiului şi portaltoiului. Altoirea în triangulaţie se execută
primăvara înainte de pornirea vegetaţiei.
Altoirea laterală în placaj este indicată pentru speciile de răşinoase. La locul de altoire (pe
lujerul terminal al portaltoiului sau la circa 10 cm deasupra coletului acestuia) se practică o tăietură
longitudinală de 4-5 cm prin care coaja se desprinde de liber (în partea inferioară şi cu un strat de
lemn), formându-se un pinten pe care se va sprijini capătul inferior al altoiului. Din partea superioară
a unui lujer se confecţionează altoiul, fasonat la bază în formă de pană care se suprapune peste tăietura
de pe portaltoi. După îmbinare, se leagă cu bumbac parafinat sau rafie şi se unge cu mastic.
Altoirea în fantă laterală se aplică frecvent la răşinoasele cultivate în câmp. Pe tulpina
portaltoiului, la circa 10 cm deasupra coletului se execută o incizie longitudinală, uşor curbată la partea
superioară. Pe linia tăieturii, coaja împreună cu liberul se desprinde de lemn şi sub ea se introduce
baza altoiului, fasonată în formă de pană.
Altoirea cu mugur detaşat (în ochi sau în oculaţie) presupune folosirea unui mugur (ochi) ca
altoi. Acesta se detaşează de lujer cu o porţiune de coajă şi puţin lemn. Pe tulpina portaltoiului se fac
două incizii sub forma literei T, cea longitudinală de 2-3 cm şi cea perpendiculară pe ax de 0,5-1 cm.
Tăietura longitudinală trebuie să treacă puţin deasupra celei transversale pentru a uşura dezlipirea
cojii şi introducerea ochiului. Atunci când altoaiele sunt muguri de dimensiuni mari se recomandă ca
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tăietura să se facă în cruce pentru a se putea aşeza bine ochiul la intersecţia inciziilor. După
introducerea mugurului (ochiului), locul de altoire se leagă şi se unge cu ceară de altoit. După perioada
în care se execută, oculaţia poate fi de primăvară sau în ochi crescând şi de vară sau în ochi dormind.
Altoirea în ochi crescând se execută după ce seva a început să circule, când coaja portaltoiului
se desprinde uşor. Altoaiele (mugurii) se recoltează de pe lujerii crescuţi în anul precedent. Deşi acest
procedeu poate fi aplicat cu succes la specii forestiere repede crescătoare (plop, salcie, salcâm etc.), în
cazul altor specii lăstarii porniţi din mugurii altoiţi nu ajung să se lignifice suficient până la venirea
sezonului rece. Altoirea în ochi dormind se face frecvent în luna august, folosindu-se ca altoi mugurii
formaţi în cursul aceluiaşi sezon de vegetaţie, din care lăstarii pornesc abia în primăvara anului
următor. Ramurile de pe care se desprind mugurii se recoltează în ziua altoirii.
Indiferent de metodele şi procedeele de altoire folosite secţiunile altoiului şi portaltoiului
trebuie să se suprapună cât mai bine şi mai strâns. Locul de altoire se leagă cu rafie sau alte materiale
din bumbac sau plastic şi se unge cu ceară de altoit în vederea impermeabilizării. După prinderea
altoiului legătura de rafie se slăbeşte şi, în final, se desface, iar lujerii şi frunzele portaltoiului se înlătură,
urmând ca noua coroană a plantei să fie generată de altoi.
(Negrutiu, F, Abrudan, I. – Împăduriri, Brasov, 2004)
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1. Ce sunt marcotele?
2. În ce constă marcotajul chinezesc?
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Lecţia 16
5. Îngrijirea culturilor în pepinieră
5.1 Consideraţii generale
Îngrijirea plantulelor şi puieţilor reprezintă ansamblul de lucrări executate pentru prevenirea
şi înlăturarea influenţelor negative asupra acestora, în scopul asigurării unor condiţii favorabile de
dezvoltare. Factorii ce acţionează negativ în perioadele de creştere a puieţilor pot fi abiotici (căldura,
umiditatea, nutrienţii, aerisirea solului) sau biotici (bacterii, ciuperci, buruieni, insecte, păsări, animale
mici sau mari - cârtiţe, şobolani, mistreţi, iepuri, cervide.). În spaţiile adăpostite, influenţa factorilor
dăunători este redusă, dar în teren deschis pericolele la care sunt expuşi puieţii pot compromite parţial
ori total cultura, dacă nu se execută lucrări de îngrijire specifice.

5.2 Îngrijirea plantulelor şi puieţilor în spaţiile adăpostite
În funcţie de complexitatea acestora, factorii de mediu pot fi menţinuţi la valorile optime
scopului urmărit. Căldura poate fi reglată şi menţinută uşor în serele încălzite artificial. În răsadniţe,
solarii, atunci când temperaturile depăşesc 30 (35°C) se recurge la aerisirea acestora şi umbrirea
geamurilor de la răsadniţe. Umiditatea atmosferică şi în stratul nutritiv se menţine practicând udatul
prin aspersiune, sau prin ceaţă artificială. Se va urmări ca picăturile de apă dispersate să fie cât mai
mici pentru a nu disloca seminţele sau plantulele. În perioadele de germinare şi răsărire udatul se face
zilnic, apoi la 2 zile. Apa va avea temperatura apropiată de a mediului şi, dacă e necesar, se pot
solubiliza îngrăşăminte complexe N.P.K. Combaterea buruienilor care pot apare dacă substratul
nutritiv are în componenţă mraniţă, pământ de frunze etc. se face numai manual prin plivit (smulgerea
cu mâna a buruienilor, având grijă să nu fie deranjate plantulele sau puieţii).
În cazul culturilor de răşinoase, un pericol mare în constituie fuzarioza, produsă de ciuperca
Fusarium. Prevenirea şi combaterea se poate face cu diverse substanţe Fusaliin (extract de usturoi),
Micodifil 0,2%, Benlate 0,06 – 0,1% etc. (***, 1994).

5.3 Lucrări de îngrijire a culturilor în teren deschis
5.3.1. Mulcirea
Căldura influenţează procesele vitale ale puieţilor, în funcţie de specie şi faza de creştere a
puieţilor, existând un interval minim, optim şi maxim de temperatură la care acestea se desfăşoară.
Îngheţurile timpurii de toamnă sau cele târzii (primăvara) pot surprinde puieţii nelignificaţi sau
plantulele răsărite, provocând moartea acestora. Gerurile din timpul iernii pot conduce la deşosarea
(descălţarea) puieţilor după primul an de vegetaţie, datorită alternanţei între îngheţ – dezgheţ puieţii
rămânând cu o parte din rădăcini deasupra solului. Astfel, înainte de începerea sezonului de vegetaţie
se execută operaţia de “încălţare a puieţilor” - acoperirea tuturor rădăcinilor cu pământ.
Împotriva vătămării de către temperaturi scăzute a seminţelor încorporate în sol toamna şi a
plantulelor (puieţilor) se recomandă acoperirea solului cu un strat protector, operaţie numită mulcire,
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iar materialele folosite poartă numele de mulci. Materialele indicate sunt diferite: muşchi, turbă,
litieră, paie de cereale sau păstăi de leguminoase, gunoi de fermă semifermentat, rumeguş – rezultat
la prelucrarea lemnului (acesta însă prin udarea repetată se îndeasă, devenind greu permeabil pentru
aerisirea solului şi constituind un bun adăpost pentru rozătoare).
Tehnologia de lucru: mulciul se aşează pe întreaga suprafaţă ori numai între rândurile de puieţi
(seminţe), într-un strat de 6-8 cm; peste mulci se pun ramuri uscate sau coceni pentru a nu fi împrăştiat
de vânt.
Scopul mulcirii este multiplu. Administrat toamna, înainte de apariţia îngheţurilor, mulciul
preîntâmpină îngheţarea timpurie şi adâncă a solului, preîntâmpină degerarea seminţelor introduse în
sol, întârzie topirea zăpezii, întârzie sau împiedică răsărirea timpurie a plantulelor, înlătură pericolul
deşosării. Se recomandă în zonele unde zăpada se depune iarna într-un strat subţire sau unde aceasta
este spulberată frecvent. Aplicarea mulciului primăvara târziu previne formarea crustei solului în
perioada de răsărire a plantulelor şi reduce parţial evapotranspiraţia.
Mulcirea culturilor se poate practica şi vara; este însă o lucrare facultativă. Ca materiale, pe
lângă cele recomandate pentru mulcirea de toamnă-primăvara se pot utiliza şi buruienile rezultate din
pliviri sau cetina de brad, acestea îmbogăţind prin descompunere solul în humus şi substanţe nutritive,
împletituri din nuiele ca panouri, carton gudronat sau folii de material plastic perforate, panouriumbrare, aşezate pe suprafaţa solului şi menţinute până la răsărirea în masă a plantulelor. Tehnologia
de lucru presupune aşezarea mulciului între rânduri, în grosime de numai 2-3 cm.
Influenţele pozitive ale mulcirii de vară:
▪

contribuie la menţinerea structurii solului, protejând particulele de sol împotriva
acţiunii mecanice a picăturilor de ploaie, grindină;

▪

împiedică încălzirea puternică a solului în zilele foarte călduroase;

▪

reduce pierderea apei din sol prin evaporare directă;

▪

asigură pătrunderea treptată în sol a apei din precipitaţii şi/sau irigaţii;

▪

acţionează favorabil asupra schimbului de gaze din sol;

▪

evită înnămolirea solului şi/sau formarea crustei;

▪

asigură activitatea mai bună a microorganismelor;

▪

împiedică instalarea în masă a buruienilor (de exemplu, pirul dispare în 40-50 zile);

Mulcirea de vară are şi unele dezavantaje: împiedică întreţinerea solului prin prăşit, iar sub
stratul de mulci, temperatura solului este vara mai coborâtă cu câteva grade, ceea ce nu este indicat
pentru zonele cu climat mai rece.
Protecţia puieţilor împotriva temperaturilor scăzute din primăvară (îngheţuri târzii) se face şi
prin alte metode: perdele de fum prin arderea mocnită a grămezilor fumigene, constituite din băligar
nefermentat, paie, frunze, rumeguş toate umezite sau lumânări fumigene care se găsesc în comerţ.
Pentru evitarea efectelor negative produse de brumă se recomandă udarea culturilor prin
aspersiune, folosind orificii foarte mici, cu intensitate de 2-3 m3/oră, la presiunea de 3-5 atmosfere.
Udatul se face în perioadele cu temperaturi scăzute până când temperatura aerului depăşeşte 0°C.

5.3.2. Umbrirea plantulelor şi puieţilor
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Scopul principal al lucrării este de protejare a culturilor împotriva efectelor dăunătoare ale
radiaţiilor solare puternice. În acelaşi timp, prin umbrire se realizează diminuarea intensităţii
transpiraţiei, reducerea evaporării apei din sol, evitarea arsurii la colet, protejarea culturilor de
acţiunea negativă a ploii, grindinii, deflaţiei.
Umbrirea culturilor poate avea şi efecte negative prin etiolarea puieţilor şi mai ales a
plantulelor şi întârzierea lignificării acestora, dacă umbrarele se menţin prea mult.
Plantele, inclusiv cele lemnoase manifestă exigenţă şi toleranţă diferită faţă de lumină.
Heliofitele (specii heliofile, fotofile) sunt plantele care cresc în plină lumină şi nu suportă
umbrirea (salcâmul).
Sciadofitele (specii sciadofile, heliofobe, fotofobe, plante de umbră) sunt speciile care suportă
umbrirea şi nu cresc în plină lumină, fiind adaptate la o intensitate redusă a acesteia (fagul, bradul, tisa
ş.a.).
Heliosciadofitele (plante de semiumbră) reprezintă o grupă de specii intermediară, între
primele două; ele cresc în plină lumină, dar suportă şi umbrirea (carpenul, jugastrul ş.a.).
Eurihele (eurofotofite) sunt grupa de plante cu exigenţe largi faţă de lumină, fiind tolerante
atât faţă de lumina intensă, cât şi faţă de umbrire.
Speciile sciadofite, heliosciadofite şi chiar unele heliofite au nevoie de o umbrire cel puţin în
primele 2-3 săptămâni de la răsărire, iar puieţii aparţinând speciilor sciadofite trebuie umbriţi chiar
mai mulţi ani. De aceea, culturile cu asemenea specii se fac sub masiv (semănături directe) sau în
pepiniere provizorii, înfiinţate în arboretele rărite de fag, brad etc.

Modul de construcţie şi amplasare a umbrarelor (umbrare cu schelet de lemn, acoperite cu cetină)

Pentru umbrirea culturilor se folosesc materiale mai ieftine sau uşor de procurat ori dispozitive
mai pretenţioase. Din prima grupă se menţionează: ramuri cu cetină, frunzare (ramuri cu lujeri şi
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frunze), aşezate vertical în partea sudică a rândurilor de puieţi sau orizontal pe suporţi cu înălţimea în
jur de 40 cm, plante agricole repede crescătoare (cânepa de exemplu) semănate de-a lungul rigolelor
etc. Acestea prezintă dezavantajele că efectul este limitat, iar umbrirea culturilor este inegală.
Mai eficientă şi deci mai indicată se consideră umbrirea culturilor cu umbrare din panouri de
lemn, special confecţionate sau cele folosite iarna ca parazăpezi sau grătare realizate din şipci, trestie,
nuiele, vergele de material plastic, fixate la capete cu sârmă lisă pentru a fi rulate.
Reglarea intensităţii luminii la nivelul culturilor se face prin distanţele (rosturile) dintre
materialele folosite la confecţionarea umbrarelor. Pentru reducerea intensităţii luminii la jumătate se
lasă spaţii libere de lăţime egală cu a materialului utilizat. Lăţimea umbrarelor este în jur de 1,50 m,
pentru a fi uşor manipulate. Ele se pot aşeza vertical, oblic (prezintă dezavantajul că umbresc intens
suprafaţa de lângă baza lor şi mai puţin sau deloc pe cea opusă) sau orizontal (mai indicat).
Umbrirea nu trebuie să depăşească începutul toamnei la câmpie şi coline, luna august – la
dealuri, iar la altitudini de peste 1.000 m nu este necesară. La sfârşitul perioadei de umbrire, culturile
se expun treptat la lumină şi căldură prin slăbirea intensităţii de umbrire (mai dificil de realizat la
umbrarele fixe) sau menţinerea umbrarelor numai în perioada din zi când insolaţia este mai puternică.
În perioadele cu nebulozitate ridicată sau cu temperaturi mai scăzute vara (în jur de 20-25°C) este bine
ca umbrarele să fie înlăturate, dacă operaţia nu este prea dificilă.

5.3.3. Irigarea culturilor
Apa din sol şi umiditatea atmosferică reprezintă factori importanţi de creştere şi dezvoltare a
puieţilor. Solul este principala sursă de apă pentru plante. Rolul apei din sol este multiplu:
▪

apa absorbită prin rădăcini participă la desfăşurarea proceselor vitale ale plantei;

▪

contribuie la dislocarea şi disocierea compuşilor din sol şi la absorbţia acestora;

▪

asigură transportul nutrienţilor în sol şi în plantă:

▪

intervine în formarea humusului şi poate stimula activitatea microorganismelor;

▪

influenţează regimul termic şi de aerisire în sol;

Scăderea umidităţii solului sub 30% din capacitatea maximă de reţinere a apei devine
dăunătoare. Procesul de transpiraţie este mai intens la puieţi comparativ cu exemplarele mature. De
exemplu, intensitatea transpiraţiei [mg apă/g. subst. uscată/h] este de 244 la puieţii în vârstă de 1-2
ani la fag şi de numai 133 la arbori, în timp ce capacitatea de absorbţie a apei este mai redusă la puieţi,
datorită sistemului radicelar relativ slab dezvoltat.
Pierderea apei sub o anumită limită din organele puieţilor conduce la fenomenul de ofilire,
care poate fi temporară în timpul amiezii, limitată numai la aparatul foliar, frunzele refăcându-şi
turgescenţa spre seară sau permanentă, când turgescenţa se reduce la celulele din toate organele
puieţilor, ceea ce conduce la uscarea exemplarelor dacă nu se intervine cu udatul artificial.
Deficitul de apă din sol se previne în cea mai mare măsură prin irigare, dar şi prin alte lucrări
şi anume: mobilizarea solului toamna pentru a reţine apa din topirea zăpezii, dar şi ca urmare a faptului
că solul structurat, afânat, împiedică pierderea apei prin evaporare directă şi contribuie la formarea de
rouă subterană; mulcirea de vară; combaterea buruienilor, mari consumatoare de apă.
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În zona montană evapotranspiraţia potenţială este de 5.000 m3/ha. Din această cantitate de
apă pierdută, 3.0-3.5 mii m3/ha provin din precipitaţiile căzute în sezonul de vegetaţie; restul de 2.0 1.5 mii m3/ha reprezintă deficitul de apă al solului ce trebuie asigurat prin irigare. La câmpie, unde
precipitaţiile anuale sunt sub 500 mm/an, este obligatorie udarea culturilor. În zonele cu precipitaţii
între 500-700 mm/an, udatul este uneori necesar ca şi în teritoriile cu precipitaţii de peste 700 mm/an,
dar cu o distribuţie neuniformă mai ales în sezonul de vegetaţie.
Udarea este oportună în perioadele de secetă (conform criteriului Hellman, aplicat pentru
România) - 10 zile consecutive în sezonul de vegetaţie (aprilie-septembrie) sau 14 zile în afara sezonului
de vegetaţie (octombrie-martie), cu precipitaţii sub 0,1 mm.
Tehnologia irigării culturilor trebuie să îndeplinească unele condiţii: mecanizarea lucrării;
udarea uniformă; menţinerea structurii solului; evitarea levigării elementelor minerale din orizonturile
superioare ale solului; temperatura apei de udat să fie de 15-20°C (apropiată de cea a aerului); apa să
conţină mai puţin de 1 g săruri/l apă; să nu conţină reziduuri nocive pentru culturi.
Tehnologia de udare cea mai indicată este cea prin aspersiune (ploaie artificială). Deşi este mai
costisitoare, prezintă următoarele avantaje: se umezeşte şi aerul din preajma puieţilor; picăturile de
apă absorb dioxid de carbon din aer; se pot solubiliza îngrăşăminte etc. De altfel, s-a constatat că
stropirea periodică cu apă a organelor aeriene ale plantelor conduce la sporuri de creştere a ramurilor,
iar frunzele realizează dimensiuni mai mari şi se înmulţesc numeric (Zamfirescu, 1931, citat de Damian,
1978).
Udarea poate fi localizată (prin picurare), picurătorul fiind constituit din tuburi sau site cu
diametrul mai mic de 1 mm, presupunând o tehnologie laborioasă. Atunci când se dispune de o sursă
de apă naturală şi terenul de cultură are o înclinare de cel puţin 1-2°C se poate practica udatul prin
revărsare (de suprafaţă) pe întreaga suprafaţă de cultură sau numai între rândurile de puieţi, ceea ce
conduce la o udare neuniformă. Foarte rar, ca urmare a inconvenientelor, se aplică udatul prin
submersiune (irigare subterană), apa fiind condusă prin tuburi de ceramică, lut, plastic, prevăzute cu
orificii în partea lor superioară. Tuburile, aşezate la o adâncime de 25-30 cm incomodează lucrarea
solului şi se pot deteriora, apa nemaifiind accesibilă în totalitate rădăcinilor puieţilor.
Udatul artificial eficient, presupune cunoaşterea unor indicatori:
Norma de irigaţie – cantitatea de apă administrată suplimentar la unitatea de suprafaţă
3

(m /ha), într-un sezon de vegetaţie.
Norma de udare – cantitatea administrată într-o repriză la unitatea de suprafaţă (m3/ha)
Intensitatea orară de irigare - depinde de textura solului (intensitatea scade în cazul texturilor
grele). Valorile recomandate sunt: 20 mm/h – soluri nisipoase; 15 mm/h – soluri nisipo-lutoase; 12
mm/h – soluri luto-nisipoase; 10 mm/h – soluri lutoase.
Pentru culturile forestiere, pe baza experienţei acumulate de-a lungul deceniilor se fac
următoarele recomandări (Ciortuz, 1981, ***, 1994 ş.a.):
▪

în zona de câmpie: norma de irigaţie: 3.000-4.000 m3/ha; udările se fac bilunar, din
aprilie (mai) până la 15 august, folosindu-se ca normă de udare 300-400 m3/ha.

▪

în zona de dealuri: norma de irigaţie: 2.000-3000 m3/ha, 6-8 udări în perioada aprilie
(mai) – 15 august, iar norma de udare, de asemenea, de 300-400 m3/ha.
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▪

în zona montană: norma de irigaţie: 1.500-2.000 m3/ha. În perioada de la semănare
până la răsărire, intervalul între două udări este de 3-5 zile, folosindu-se 200-300
m3/ha (aproximativ 4 udări în mai), 400-500 m3/ha (2-4 udări), în lunile iunie şi august
şi 500-700 m3/ha în luna iulie (Ciortuz, 1981, ***, 1994).

Tema de control 16

1. Care este scopul operaţiei de mulcire?
2. Ce reprezintă norma de irigaţie?
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Lecţia 17
5.3.4. Fertilizarea solului
Fertilitatea este dată de însuşirile chimice şi fizice ale solului şi prezintă capacitatea acestuia
de a asigura plantelor nutrienţi (macro- şi microelemente) în forme accesibile. În funcţie de conţinutul
solului în humus, azot total, pentaoxid de fosfor (P2O5) şi oxid de potasiu (K2O) se stabileşte starea de
fertilitate a solului care poate fi bună, mijlocie sau scăzută.
Prin culturi repetate, solul sărăceşte în constituenţi minerali şi chiar dacă fertilitatea iniţială a
fost bună, aceasta se reduce. Alteori, solurile au fertilitate iniţială scăzută şi pentru a obţine culturi cu
bună stare de vegetaţie sunt necesare intervenţii pentru ridicarea fertilităţii. Aceasta se realizează prin
aplicarea îngrăşămintelor. Trebuie reţinut faptul că folosirea unor îngrăşăminte în exces conduce la
fenomenul de poluare, de degradare a mediului. De aceea, va fi stabilită anterior aplicării lor
oportunitatea folosirii îngrăşămintelor prin analiza chimică a solului, efectuată în laboratoare de
specialitate pe baza probelor de sol prelevate de beneficiar de la două adâncimi (0-20 cm şi 20-40 cm).
Aceasta se face înainte de executarea semănăturilor şi se repetă după scosul puieţilor. Diferenţa între
rezultatele celor două analize indică natura şi cantitatea substanţelor consumate.
Oportunitatea administrării îngrăşămintelor se poate stabili în laboratoare specializate şi prin:
diagnoză foliară (analiza chimică a frunzelor), analiză chimică a seminţelor, analiză chimică a puieţilor
cultivaţi. Local, se pot face aprecieri, recurgând la metoda culturilor comparative. Adeseori, în practică
se recurge la analiza simptomele carenţelor nutritive. De exemplu, acele de pin ale puieţilor capătă
nuanţe (culori) diferite la insuficienţa anumitor elemente şi anume: culoarea galbenă – insuficienţa
azotului; albastră-roşiatică – a fosforului; verde deschis – a potasiului; galbenă-roşiatică – a
magneziului, iar insuficienţa calciului reduce creşterea în lungime a acelor. Această metodă este puţin
precisă şi, uneori, poate fi derutantă, pentru că nu întotdeauna şi nu toate speciile se comportă similar
la insuficienţa unui element nutritiv, iar coloraţiile diferite pot avea şi alte cauze.
În concluzie, administrarea dozelor de îngrăşăminte trebuie făcută cu prudenţă, preferânduse, ca nefiind dăunătoare, îngrăşămintele verzi, din suprafeţele în ameliorare, îngrăşămintele organice
sau aplicarea lucrărilor de mobilizare şi afânare a solului.
Clasificarea îngrăşămintelor
Îngrăşămintele sunt produse de natură organică, biologică şi minerală, care conţin elemente
nutritive necesare plantelor sau contribuie indirect la îmbunătăţirea condiţiilor de nutriţie a acestora.
Ele se pot grupa după mai multe criterii.
După provenienţă (natură) pot fi: organice, chimice, biologice.
După numărul elementelor minerale conţinute: simple, binare, ternare, complexe sau
complete (când conţin un număr mai mare de macro- sau microelemente necesare nutriţiei plantelor)
şi mixte (obţinute prin amestecarea mai multor elemente, fără ca prin această amalgamare să rezulte
noi compuşi chimici).
După rapiditatea de acţiune: îngrăşăminte cu acţiune lentă (administrate, de regulă odată cu
desfundarea solului: eficienţa este pe o perioadă mai lungă, fiind cunoscute şi sub numele de
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îngrăşăminte de bază). Altele, aşa numitele îngrăşăminte stadiale au acţiune imediată, şi, de aceea, se
folosesc frecvent în perioada de vegetaţie ca elemente nutritive extraradiculare.
Ca prezentare, îngrăşămintele pot fi amorfe (stare brută), granulate şi sub formă de pulberi.
Îngrăşămintele organice sunt îngrăşăminte complexe, conţinând substanţe organice mai mult
sau mai puţin humificate şi aproape toate macro şi microelementele necesare nutriţiei plantelor.
Recomandate şi frecvent folosite sunt îngrăşămintele prezentate în continuare.
Gunoiul de fermă (grajd) conţine 64-79% apă, 14-32% materie organică, 2,2-6,5% elemente
minerale din care: azot – 0,6%, oxid de potasiu – 0,6%, pentaoxid de fosfor – 0,4%, oxid de calciu –
0,6%. Doza de 20 t/ha, se încorporează în sol la adâncimea de 10-20 cm prin arătură superficială. Are
o acţiune lentă, eficienţa resimţindu-se 4-5 ani pe solurile mai grele şi 3-4 ani pe cele uşoare.
Compostul se obţine în urma descompunerii materialelor organice, rezultate ca deşeuri de pe
terenul de cultură (frunze, buruieni ş.a.). Compostarea durează de la 5-6 luni până la 2-3 ani. Pentru a
grăbi procesul de fermentare şi a-l îmbogăţi în elemente nutritive se adaugă îngrăşăminte chimice
minerale, folosind la 1 m3 substanţă organică (material compostat) următoarele cantităţi: 5 kg azotat
de amoniu; 10 kg superfosfat; 10 kg var nestins. După fermentarea completă, compostul, având aspect
pământos şi culoare închisă se cerne. Ideal ar fi să se utilizeze 20 t/ha, pe întreaga suprafaţă. Frecvent
însă este intră în compoziţia stratului nutritiv din spaţiile adăpostite. Îngrăşământul verde rezultat din
sola în ameliorare după prima şi a doua cosire poate fi compostat. În sola în ameliorare, tehnologia de
cultură a îngrăşămintelor verzi este următoarea:
▪

pentru borceag - 300 kg sămânţă de mazăre (180-200 kg sămânţă de măzăriche) + 40
kg sămânţă de ovăz/hectar;

▪

pe terenurile puternic împirate din regiunea de dealuri: trifoi roşu – 15 kg sămânţă/ha
+ timoftică – 7 kg sămânţă/ha.

▪

trifoiul şi mazărea se seamănă primăvara devreme după topirea zăpezii. Ovăzul se
seamănă la mijlocul lunii martie, când temperatura medie este de 4-5°C.

Mraniţa provine din descompunerea avansată a gunoiului de fermă fiind ca atare mai bogată
în substanţe nutritive. Frecvent se distribuie în rigolele ce urmează a primi seminţele.
Mustul de bălegar este lichidul colectat, scurs din gunoiul de fermă, fiind foarte bogat în azot
şi potasiu. În amestec cu 2-3 părţi apă se poate folosi ca îngrăşământ stadial.
Turba, humusul de pădure, gunoiul de târlă se folosesc mai rar, fiind relativ greu de procurat
(turba) sau degradând mediul forestier (humusul de pădure) ori solul (înfiinţarea târlei pe teren
cultivabil de exemplu).
Îngrăşămintele chimice sunt cele bogate în azot - sub forma nitrică (azotatul de potasiu ş.a.),
amoniacală (sulfatul de amoniu), nitrică şi amoniacală (azotatul de amoniu) şi amidică (cianamida de
calciu, compuşii ureei); îngrăşămintele cu fosfor conţin ioni de fosfor foarte puţin solubili, cu acţiune
lentă – superfosfat, superfosfatul concentrat, fosfatul bicalcic, făina de fosfaţi; îngrăşăminte cu potasiu
obţinute din săruri potasice naturale întâlnite sub formă de cloruri şi/ sau sulfaţi - carbonatul de
potasiu, clorura de potasiu, sarea potasică, sulfatul de potasiu, sulfat de potasiu şi magneziu.
Administrarea îngrăşămintelor chimice - în terenurile cultivate apare necesară adăugarea
suplimentară a nutrienţilor sub formă de îngrăşăminte suplimentare, datorită reducerii fertilităţi
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naturale. Folosirea corectă a îngrăşămintelor, şi a dozelor optime se pot realiza numai prin analize de
laborator. În urma cercetărilor şi rezultatelor obţinute, se pot face unele recomandări privind dozele şi
natura îngrăşămintelor chimice aplicate în zone şi soluri cu însuşiri diferite pentru puieţi de o anumită
vârstă. Dacă nu se pot efectua analize precise referitoare la fertilitatea solului, dozele aplicate vor fi
cele indicate de normele tehnice.
Astfel, îngrăşămintele azotate se administrează anual în două reprize egale, pe timp uscat
pentru evitarea aderării lor pe frunze. Împrăştierea se execută manual sau mecanizat, după care se
încorporează în sol prin mobilizare şi apoi se irigă. Îndrumările tehnice (Pepiniere, 1994) prevăd ca pe
solurile grele, dozele recomandate să se majoreze cu 15-20%.
Îngrăşămintele microbiologice sunt culturi de microorganisme (bacterii, ciuperci de micoriză
etc.) ce se administrează în sol pentru sporirea capacităţii de producţie. Folosirea acestora se bazează
pe legătura dintre intensitatea activităţii biologice a microorganismelor din sol şi fertilitatea acestuia.

5.3.5. Amendamentarea solului
Amendamentarea este lucrarea prin care se realizează corectarea reacţiei acide a solului,
folosind substanţe chimice naturale sau industriale, numite amendamente (Pepiniere, 1994).
Amendamentele contribuie nu numai la creşterea valorii pH-ului, ci şi la îmbunătăţirea însuşirilor fizice,
chimice şi biologice. Pentru corectarea acidităţii se folosesc roci calcaroase sau dolomitice (calcare
compacte, tufuri calcaroase, creta, marna, etc). Ele se prezintă ca piatră de var măcinată, var ars, var
stins. Capacitatea de neutralizare a substanţelor folosite pentru corectarea reacţiei acide a solurilor
este diferită, fiind comparată cu cea a carbonatului de calciu, considerată egală cu 100 %.

5.3.6. Combaterea crustei şi mobilizarea solului
Crusta este stratul de sol care, în urma umidităţii excesive rezultată din topirea zăpezii,
precipitaţii abundente, irigat abundent, se fluidizează şi după uscare formează o pojghiţă tare. O
contribuţie evidentă la formarea crustei o are prezenţa în cantitate mare a fracţiunilor argiloase foarte
fine. Crusta se formează prin bătătorirea suprafeţei solului sub acţiunea mecanică a apei.
Efectele negative ale acesteia sunt:
▪

răsărirea întârziată, ca urmare a străbaterii dificile de către plantule a crustei;

▪

prin contractare, pojghiţa exercită presiuni mari asupra plantulelor, provocându-le
leziuni sau chiar retezarea tulpiniţei de la colet;

▪

întreruperea porozităţii necapilare a solului, contribuind la pierderea apei prin
evaporare;

▪

limitarea schimbului de gaze aer  sol;

▪

diminuarea activităţii microorganismelor aerobe din sol;

▪

desfăşurarea anormală sau limitată a reacţiilor biochimice din sol.

Lucrarea de “spargere” a crustei se execută până la răsărirea plantulelor cu tăvălugul stelat,
acţionat manual sau hipo ori cu grebla, pe dinţii căreia se împletesc nuiele, lăsându-se lungimea dinţilor
de 2-3 cm.
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Pe suprafeţele ocupate cu culturi în curs de răsărire nu se execută spargerea crustei pe rigole,
datorită pericolului de vătămare a plantulelor. Se recomandă irigarea culturilor cu 100-200 m3 apă/ha,
folosind duze care să elibereze apa sub formă de particule foarte fine. După răsărire, crusta poate fi
spartă cu mijloace mecanizate: cultivatoare tip “labă de gâscă”, moto-prăşitoare ş.a., iar pe suprafeţe
mici cu cultivatoare manuale purtate pe roţi, prăşitori manuale ş.a.
Mobilizarea solului se face prin prăşit.
Prăşitul sau praşila este procesul mecanic prin care stratul de 2(4)cm până la 5(10)cm de la
suprafaţa solului este mobilizat şi afânat, iar buruienile sunt tăiate, fragmentate, deci distruse.
Scopul este multiplu: afânarea solului pentru a reduce evaporarea apei din sol; tăierea
buruienilor pentru a elimina concurenţa acestora în sol şi a evita copleşirea plantulelor şi puieţilor;
ameliorarea însuşirilor fizice ale solului şi creşterii capacităţii de a înmagazina apa; favorizarea formării
de rouă internă (rouă subterană) ca urmare a condensării peste noapte a vaporilor de apă din spaţiile
lacunare ale solului afânat. Roua subterană poate reda solului într-un sezon de vegetaţie sute de metri
cubi de apă la hectar, de unde şi zicala: “două praşile fac cât un udat”.
Praşila “oarbă” se practică înainte de declanşarea procesului de germinaţie . Când seminţele
sunt încorporate la adâncimi mai mari de 4 cm se poate executa pe întreaga suprafaţă. În cazul
seminţelor mici, încorporate spre suprafaţă, pentru ca ele să nu fie deranjate, praşila oarbă se execută
numai între rigole, marcate prin semănarea de-a lungul lor a orzului, secarei, cânepei, care răsar foarte
repede comparativ cu plantulele.
Cele mai eficace sunt praşilele din prima parte a sezonului de vegetaţie, când buruienile şi
seceta influenţează evident creşterea plantulelor. Prăşitul se execută după ploaie sau udat artificial
când solul este reavăn.
Eşalonarea praşilelor este determinată de zona fitoclimatică, exigenţele speciilor faţă de
însuşirile fizice ale solului, vârsta culturilor, gradul de îmburuienire a terenului. Astfel, în zona de
câmpie se recomandă 5-6 praşile la plantule şi 4-5 la puieţii de doi ani. La deal şi munte: 3-4 la plantule
şi 2-3 la puieţi. La răşinoase, în primul an se execută numai plivitul (smulgerea manuală a buruienilor),
întrucât prin prăşit pot fi vătămate plantulele. Alegerea tipului de unelte folosite la întreţinerea
culturilor depinde de suprafaţă, schema de cultură, perioada din sezonul de vegetaţie ş.a., fiind
utilizate: prăşitoare manuale sau acţionate hipo, cultivatoare manuale sau cu tracţiune mecanică,
motoprăşitoare.
Pentru protejarea puieţilor, lăţimea de lucru a uneltelor manuale va fi mai mică decât distanţa
dintre rândurile de puieţi cu 3-4 cm în fiecare parte a rândului, respectiv 5-8 cm în cazul cultivatoarelor
cu tracţiune animală sau mecanică. În aceste spaţii şi pe rândul de puieţi îndepărtarea buruienilor se
face prin plivit.

5.3.7. Combaterea chimică a buruienilor
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Sub denumirea de “buruieni” sunt cunoscute speciile ierbacee instalate spontan şi care produc
daune culturilor de plante agricole sau lemnoase.
Acţiunea negativă este complexă, resimţindu-se asupra a numeroşi factori:
▪

concurează culturile prin consumul intens de: apă, substanţe nutritive, lumină,
căldură, dioxid de carbon. Numeroase buruieni dezvoltă sistemul radicelar mai
repede, mai bogat şi la adâncimi mai mari, uneori până la 1,5 m – pălămida (Cirsium
arvense), consumând apa şi substanţele nutritive, accentuând seceta când se
instalează în lipsa ploilor şi sărăcind rezerva în nutrienţi a solului;

▪

consumarea dioxidului de carbon din aer de către buruieni poate influenţa negativ
procesul de fotosinteză a plantelor cultivate;

▪

crescând repede, împiedică încălzirea solului la începutul sezonului de vegetaţie cu 24°C.

Sub

influenţa

temperaturilor

mai

scăzute,

se

reduce

activitatea

microorganismelor din sol, ca şi procesele de amonificare, nitrificare etc.;
▪

umbrind speciile cultivate, se reduce procesul de fotosinteză şi, în consecinţă, se
diminuează creşterea şi poate apare fenomenul de etiolare;

▪

unele specii de buruieni sunt purtătoare sau propagatoare de boli, agenţi criptogamici
şi entomologici.

Sursa principală de îmburuienire o reprezintă solul destinat culturilor. Acesta conţine cantităţi
foarte mari de seminţe ce-şi menţin facultatea germinativă mulţi ani, la care se adaugă un mare număr
de organe vegetative de înmulţire (rădăcini, rizomi, bulbi, numeroase tulpini etc.). Adeseori, seminţele
mici şi uşoare de buruieni instalate în apropierea terenului de cultură purtate de vânt îl invadează. Şi,
nu în ultimul rând, gunoiul de fermă, incomplet fermentat, constituie o importantă sursă de
îmburuienire a culturilor. Combaterea buruienilor este absolut necesară şi se realizează din cele mai
vechi timpuri prin plivit şi/sau prăşit, aşa numita combatere mecanică. Datorită faptului că plivitul este
laborios, necesitând multă forţă de muncă, în agricultură, dar şi în sectorul forestier se practică tot mai
mult combaterea chimică a buruienilor. Combaterea chimică a vegetaţiei dăunătoare se
fundamentează pe capacitatea unor substanţe de a distruge parţial sau total plante când pătrund în
anumite organe sau vin numai în contact cu acestea, substanţe cunoscute sub denumirea de fitocide
(ucigător de plante) sau erbicide – care distrug plantele ierbacee şi arboricide – folosite în combaterea
speciilor lemnoase.
Consideraţii generale cu privire la clasificarea şi administrarea fitocidelor
După compoziţia chimică, erbicidele pot fi anorganice, săruri ale unor acizi anorganici (de
amoniu, calciu, cupru, fier, potasiu, sodiu), organice (cu sau fără azot), hormonale şi nehormonale.
Erbicidele organice sunt grupate, (Şarpe, 1987, citat de Florescu, 1999), în cinci subgrupe:
1. După selectivitate:
a) selective
b) neselective (totale)
2. După modul de acţiune:
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a) erbicide de contact - distrug ţesuturile vii (de regulă cele verzi) numai în locul de
atingere şi, de aceea, se administrează în perioada de vegetaţie
b) erbicide sistemice - sunt absorbite de frunze şi rădăcini, circulă împreună cu seva prin
floem (liber primar) şi xilem (lemn primar) şi acţionează asupra organelor vegetative.
3. După perioada de administrare: a) preemergente şi b) postemergente.
a) erbicidele organice preemergente - administrate înainte de răsărirea buruienilor (pot
fi volatile - încorporate în sol la 15-20 cm sau nevolatile – introduse la 2-5 cm).
b) erbicidele organice postemergente - administrate după răsărirea buruienilor.
4. După modul de acţionare la nivelul celulelor, erbicidele organice pot produce:
a) perturbarea /inhibarea funcţiilor energetice (procesul de fotosinteză, de respiraţie);
b) perturbaţii ale biosintezelor materiei vii;
c) perturbarea diviziunii celulare şi a creşterii celulelor.
5. După modul de prezentare erbicidele pot fi:
a) sub formă de pulberi sau pudră, care în apă formează soluţii, emulsii;
b) sub formă de granule.
Administrarea erbicidelor se poate face în două variante:
▪

distribuirea sub formă de soluţie sau emulsie pe suprafaţa solului, în cazul erbicidelor
preemergente, deci înainte de semănarea sau răsărirea plantelor cultivate. Erbicidul
formează o peliculă toxică, mai mult sau mai puţin continuă la suprafaţa solului până
la o adâncime de 2-6 cm.

▪

pe organele vegetative: erbicidele organice postemergente, de contact, selective şi
totale.

Eficacitatea erbicidelor depinde de compoziţia chimică a acestora, doza utilizată, condiţiile de
climă şi sol în momentul distribuirii, perioada de aplicare, tehnologia administrării, speciile din cultura
de protejat, speciile de buruieni de combătut ş.a. Stabilirea dozelor optime se face între limitele
recomandate de firmele producătoare care prescriu fie cantitatea de substanţă activă (SA), fie doze
comerciale la hectar, considerând că se distribuie pe întreaga suprafaţă. Recomandările tehnice pentru
silvicultură din 1994, pe baza cercetărilor ICAS (1991), sintetizate în “Combaterea chimică a buruienilor
în culturile silvice” indică erbicidele cu eficacitate superioară, dozele, vârsta culturilor şi speciile de
buruieni. Pentru ca efectul erbicidelor să se prelungească se recomandă evitarea efectuării praşilelor
mai devreme de 6-10 săptămâni după tratament. În suprafeţele tratate cu erbicide foliare, praşila se
va efectua la 3-4 săptămâni de la erbicidare pentru ca erbicidul să treacă din frunzele buruienilor în
rizomi.
În scopul prevenirii vătămărilor asupra organismului uman sunt necesare măsuri speciale de
protecţia muncii la folosirea erbicidelor.
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5.3.8. Combaterea dăunătorilor biotici vegetali (plante inferioare) şi animali
Bolile produse de factorii biotici vegetali, după natura agentului patogen pot fi: viroze,
bacterioze, micoze.
În pepiniere şi mai ales în spaţii adăpostite se remarcă frecvent culcarea plantulelor de
răşinoase (fuzarioza), agenţii patogeni fiind ciupercile din genul Fusarium. Atacul este favorizat de
atmosfera umedă şi neaerisită, exces de căldură, exces de umiditate în stratul germinativ, infestarea
solului şi a seminţelor cu diferiţi agenţi patogeni, spori de ciuperci ş.a.
Prevenirea şi combaterea culcării plantulelor se realizează prin:
▪

menţinerea desimii optime a acestora;

▪

pregătirea corespunzătoare a stratului germinativ (textură uşoară, pH ~ 6,0);

▪

tratarea seminţelor cu extract de usturoi Fusaliin, concentraţie de 5%, timp de o oră;

▪

prăfuirea lor cu Fundazol (2 g/kg seminţe);

▪

stropiri la 2-3 zile cu zeamă bordeleză, în concentraţie de 0,5-1,0%;

▪

se mai pot folosi produsele: Micodifil – 0,2%; Topsin – 0,08-0,1%; Ridomil – 0,1-0,25%;
Benlate – 0,06-0,1%; Maneb, Zineb, Orthocid – 0,2-0,4%.

Înroşirea şi căderea acelor de pin, boală provocată de ciupercile Lophodermium pinastri şi
Dothistroma pini, se poate combate cu Ridomil – 0,2 %; Topsin – 0,1 %; Micodifil – 0,2 %; Zineb (Perozin)
– 0,5 % şi altele. Pentru aderenţa lor pe ace se va adăuga în soluţie un adeziv (Aracetin).
Făinarea speciilor de cvercinee, cunoscută sub forma conidiană de Oidium, provocată de
ciuperca Microsphaera abbreviata se combate prin:
▪

strângerea şi arderea frunzelor căzute toamna pentru a opri infecţia de primăvară;

▪

aplicarea de stropiri sau prăfuiri la observarea primelor pete de făinare, cu substanţe
pe bază de sulf, ca: Thiovit, Cosan, Kumulus, Aspor – 0,5-1,0% sau de sulf coloidal, Tilt,
Afugan – 0,1%, doza de soluţie fiind de 200-800 l/ha în funcţie de vârsta şi desimea
culturii.

Cărăbuşul de mai (Melolontha melolontha) se combate pe cale chimică, administrând odată
cu lucrarea solului PEB+Lindan sau Lindatox – 3%, în doză de 50-150 kg/ha. În terenurile cultivate,
insecticidul se administrează între rândurile de puieţi primăvara. Se mai poate folosi produsul
românesc Sinoratox 5 G, în doze de 30 kg/ha, administrat primăvara. Alte insecte care produc pagube
prin roaderea rădăcinilor cum sunt: larvele sârmă, gândacii de întuneric, omizile de pământ,
coropişniţele se combat ca şi cărăbuşii.
Prevenirea atacurilor de rozătoare (şoareci) se face prin desfundarea adâncă a solului,
adunarea buruienilor şi mulci-ului, izolarea suprafeţelor cu şanţuri de 50 x 30 cm, cu pereţii verticali,
tratarea seminţelor încorporate toamna cu acid fenic 2% sau folosirea primăvara a momelilor otrăvite
cu fosfură de zinc. Cârtiţele se alungă, turnându-se în galerii emulsie de petrol în apă în proporţie de 1
: 2.000.
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5.3.9. Retezarea pivotului
La speciile cu înrădăcinare pivotantă (cvercinee, brad) se recomandă retezarea pivotului
pentru stimularea producerii rădăcinilor laterale şi/sau îndesirea lor. Retezarea se execută înaintea
pornirii în vegetaţie, în primăvara anului următor primului sezon de vegetaţie şi constă în tăierea
pivotului la o adâncime de circa 20 cm, folosind cazmaua sau hârleţul ce se înfige treptat în lungul
rândului cu puieţi (lucrare manuală) sau mecanizat cu ajutorul plugului de scos puieţi VPN-2, utilizând
lama centrală de pe care se demontează vibratorul (pintenii care dislocă solul).

Retezarea pivotului: a) manual cu cazmaua b) mecanizat cu plugul de scos puieţi

5.3.10. Rărirea culturilor
Indicii de producţie pe specii s-au stabilit în funcţie de desimea optimă a culturilor, care să
permită o dezvoltare normală a puieţilor şi obţinerea unui procent mare de puieţi de calitate
superioară care să conducă la reuşite foarte bune după plantare.
Trebuie combătută tendinţa de obţinere a unui număr superior indicilor de producţie, pentru
că în asemenea situaţii, de multe ori deşi se realizează cantităţi mai mari de puieţi, aceştia sunt de
calitate inferioară (au dimensiuni mici, sunt rău conformaţi, dovedindu-se foarte sensibili la boli şi
dăunători). Uneori, pentru siguranţa obţinerii indicilor de producţie, se folosesc norme de seminţe mai
mari comparativ cu cele stabilite matematic sau recomandate pe baza experienţei. Dacă în anul
respectiv condiţiile de vegetaţie sunt deosebit de favorabile, răsar şi se menţin un număr mult mai
mare de plantule, depăşind evident pierderile normale, apreciate la 10-15 %. În această situaţie se
recomandă rărirea culturilor, după o prealabilă inventariere a plantulelor sau puieţilor.
Rărirea culturilor se face o singură dată şi anume:
▪

la răşinoase în solarii – la o lună de la răsărire;

▪

la răşinoase în câmp deschis – în al doilea an, înainte de pornirea puieţilor în vegetaţie;

▪

la foioase – la 30-45 zile de la răsărire.
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▪

puieţii de foioase care rămân doi ani în pepinieră sau cei de răşinoase repicaţi se răresc
în toamna primului an de la semănare sau repicare.

La răşinoase, rărirea se face prin “forfecare” – tăierea puieţilor mai slab conformaţi cu
foarfeca, pentru a nu-i disloca pe cei rămaşi. La foioase, rărirea se face prin smulgerea exemplarelor
rău conformate, slab dezvoltate.
(Negrutiu, F, Abrudan, I. – Împăduriri, Brasov, 2004)

Tema de control 17
1. Ce este mraniţa?
2. Ce reprezintă prăşitul sau praşila?
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Lecţia 18
6. Recoltarea puieţilor
6.1 Recoltarea puieţilor din spaţii adăpostite
Aşa cum s-a menţionat în capitolele anterioare, plantulele pot fi produse în spaţii adăpostite.
Pe cale generativă se cultivă în spaţii adăpostite în special speciile de răşinoase (molid, brad, duglas,
pini, larice ş.a.). Puieţii se recoltează manual din substratul nutritiv al spaţiilor adăpostite la vârsta de
unu sau doi ani, atunci când realizează dimensiunile minime menţionate în tabelul următor.
Dimensiuni minime ale puieţilor de răşinoase obţinuţi în spaţii adăpostite
şi destinaţi repicării în teren deschis (Pepiniere, 1994)
Specia

Vârsta

Lungimea

-cm-

Diametrul la colet

-ani-

tulpina

rădăcina

-mm-

1-2

5

10

1,0

Duglas

1

8

10

1,3

Larice

1

10

12

1,3

Molid

1

6

10

1,3

Pin negru

1

6

15

1,3

Pin silvestru

1

6

15

1,2

Brad

Perioada de la extragerea puieţilor din spaţii adăpostite până la repicare trebuie să fie minimă;
ideal ar fi ca în aceeaşi zi când puieţii s-au scos şi sortat să se şi repice. În eventualitatea că suprafaţa
trebuie eliberată pentru noi semănături şi terenul din pepinieră nu este apt să primească puieţii (solul
este încă îngheţat sau temperaturile sunt negative), apare necesară păstrarea puieţilor care – pe cât
posibil – se va face în spaţii adăpostite (în solar, răsadniţe, magazii), cu obligativitatea protejării
rădăcinilor împotriva degradării lor (vătămare, uscare, degerare).
Puieţii obţinuţi din butaşi în spaţii adăpostite se scot la vârsta de un an. Perioada de scos mai
indicată este toamna. După sortare, puieţii se leagă în mănunchiuri şi se păstrează la şanţ ori se
transportă la locul de plantare.

6.2 Repicarea puieţilor
6.2.1. Repicarea puieţilor de răşinoase din spaţii adăpostite
Puieţii de răşinoase în vârstă de unul-doi ani se repică (transplantează) manual sau mecanizat,
în câmpul pepinierei. Lucrările solului sunt asemănătoare cu cele specifice semănăturilor în câmp. În
solul bine pregătit repicarea manuală se face la şanţ. Şanţurile, distanţate la 20 cm, se realizează cu
cazmaua ori hârleţul, au lăţimea de 10-15 cm şi adâncimea de 15-20 cm. Între puieţi pe rând, distanţele
sunt de la 5 până la 7 cm, în funcţie de specie, vârsta exemplarelor, vigoarea de creştere şi numărul de
ani menţinuţi în repicaj, aşa cum se observă din tabelul următor.
Distanţa de repicare între puieţi pe rând (Pepiniere, 1994)
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Distanţa între puieţii
pe rând
5
6
7

-cm-

Specia

Vârsta puieţilor repicaţi

Numărul anilor menţinuţi

-ani-

în repicaj

pini

1

1-2

brad

1-2

3-4

molid

1-2

2-3

duglas, larice

1

1-2

-ani-

Pentru păstrarea distanţei constante pe rând, repicarea manuală se face folosind obligatoriu
scândura de repicat, care are lăţimea de 10-15 cm. Pe o latură, scândura este prevăzută cu crestături
sau clame metalice unde se aşează puieţii.
Perioada de repicare poate fi toamna, sfârşitul verii sau primăvara. Toamna se repică puieţii
de molid, pin silvestru, larice. Perioada optimă este atunci când nu se mai înregistrează temperaturi
de peste 25°C, iar precipitaţiile sunt suficiente (20-25 septembrie la coline şi dealuri, respectiv 15
august – 15 septembrie la altitudini mai mari). După introducerea puieţilor în şanţ, solul care acoperă
rădăcinile se va tasa pentru buna aderare a rădăcinilor şi se aplică mulci de iarnă din rumeguş gros de
5 cm. Repicarea puieţilor de răşinoase produşi în spaţii adăpostite se poate face şi spre sfârşitul veriiînceputul toamnei (20 august – 20 septembrie), în primul sezon de vegetaţie, după formarea mugurelui
terminal, aşa numitul “repicaj în verde”, care prezintă avantajul scurtării ciclului de producţie al
puieţilor repicaţi şi utilizarea mai bună a spaţiilor adăpostite. Primăvara se repică puieţii de duglas, de
pin negru, dar şi cei de molid, brad, pin silvestru. În pepinierele mari, repicarea puieţilor de răşinoase
se poate executa mecanizat cu maşina de repicat răşinoase MRR-2.

6.2.2. Repicarea puieţilor de foioase şi răşinoase extraşi din câmpul de cultură
Puieţii speciilor lemnoase arborescente şi arbustive destinaţi plantării în condiţii speciale
(spaţii verzi urbane şi periurbane) sunt de dimensiuni mai mari (semimijlocii, mijlocii – STAS 1347/2004
sau de talie mare – STAS 5971/2004), obţinuţi în teren deschis în secţia de semănături sau de butăşit.
Aceştia se repică odată sau de două-trei ori înainte de a fi plantaţi la locul definitiv.
Repicarea este deci lucrarea prin care puieţii se transplantează dintr-un teren (spaţii
adăpostite, secţii de semănături, de butăşit) pe un alt teren, în scopul asigurării unor spaţii de nutriţie
mai mari, prin adoptarea unor distanţe mai mari între rândurile de puieţi şi puieţi pe rând, ceea ce
conduce la valori mai mici ale indicilor de producţie cu consecinţe asupra costului puieţilor repicaţi.
Perioada de repicare poate fi toamna sau primăvara. Rădăcinile puieţilor repicaţi toamna după
căderea frunzelor îşi continuă activitatea, aderă mai bine de particulele de sol, astfel că în primăvară
pericolul “secetei fiziologice” este eliminat.
În practică, se recurge mai des la repicare primăvara. Operaţia se execută frecvent manual. Ca
tehnologie se recurge la repicajul la şanţ sau executarea unor cavităţi cu plantatorul pentru primul
repicaj, când puieţii sunt de talie mică. Dacă se urmăreşte obţinerea puieţilor de talie mare, atunci
rădăcinile acestora, se introduc în gropi de dimensiuni mai mari – 30(40-50) cm x 30(40-50) cm x 30(4050) cm, executate cu hârleţul, cazmaua sau chiar burghiul de forat gropi.
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Pregătirea terenului constă în desfundare adâncă (peste 40-50 cm), efectuată de regulă
toamna şi lucrări suplimentare de primăvară, similare celor din secţia de semănături în teren deschis.
Înainte de executarea cavităţilor sau a gropilor, terenul se pichetează cu sfoară, dispusă la distanţe
egale între rândurile de puieţi, pe care se marchează distanţele dintre puieţii pe rând. Distanţele de
repicare diferă în funcţie de specie, rapiditatea de creştere, temperamentul faţă de lumină,
dimensiunile puieţilor la recoltare, vârsta cât sunt ţinuţi în secţia de repicaj etc. În general, speciile
repede crescătoare, cu o dezvoltare mai viguroasă şi iubitoare de lumină se repică la distanţe de 0,81,0 m între rânduri şi 0,5-0,6 m pe rând. La speciile arbustive, în scopul obţinerii unor exemplare
simetrice se recomandă distanţe egale între rândurile de puieţi şi puieţi pe rând. Speciile mai încet
crescătoare se pot repica la distanţe de 0,7-0,8 m între rânduri şi 0,3-0,5 m pe rând.
Primul repicaj se execută la un an la majoritatea speciilor de foioase. Speciile foioase repede
crescătoare se repică, de regulă, o singură dată.
În secţia de repicaj, puieţii se ţin 3-4 ani (foioase cu creştere rapidă), 6-7 ani (foioase cu creştere
înceată) sau 7-8 ani (răşinoase).
O sursă apreciabilă de venituri o constituie producerea puieţilor de molid, brad, duglas ca pomi
de iarnă pentru nevoile locale sau chiar pentru export. Trebuie evidenţiat faptul că producerea
acestora în pepiniere sau alte terenuri şi valorificarea lor ulterioară, exclude parţial practica de
extragere, adeseori ilicită, a exemplarelor din regenerări naturale sau plantaţii.
Livrarea ca pomi de iarnă a exemplarelor de mici dimensiuni 0,7-1,3 m (categoria I) nu este
rentabilă, comparativ cu puieţii ce depăşesc 1,30 m, obţinuţi prin repicare repetată. Sunt mai apreciate
exemplarele la care distanţele între verticile sunt mici, deci au creşteri anuale mai reduse, în
consecinţă, solul poate avea o fertilitate mijlocie sau chiar scăzută. Puieţii ce vor fi repicaţi în acest
scop, vor fi de 2-4 ani, drepţi, simetric dezvoltaţi. Distanţele la repicare vor fi de 0,8-1,0 m între rânduri
şi 0,7-0,8 m între puieţii pe rând, ceea ce înseamnă 12-15 mii puieţi/ha. Din anul al 4-lea după repicare
se pot extrage puieţii cu dimensiuni corespunzătoare. Puieţii necorespunzători ca înălţime, se pot
valorifica după 5-6 ani sau chiar 7-8 ani, dacă terenul nu trebuie ocupat cu alte culturi.
La foioasele încet crescătoare şi la răşinoase se practică o a doua repicare, la distanţe de 1,0 x
1,0 m sau 1,5 x 1,5 m şi, uneori, chiar a treia repicare la distanţe mai mari (2 x 2 m sau 3 x 3 m).
În timpul repicajului, puieţii se poartă în coşuri sau găleţi pentru a se evita deshidratarea
organelor şi vătămarea (inclusiv uscarea) rădăcinilor.
Înainte de încorporarea rădăcinilor puieţilor în sol se verifică starea de sănătate şi integritatea
acestora. Dacă puieţii de foioase şi chiar de răşinoase au rădăcinile prea lungi, ele se pot toaleta (scurta)
la 25-30 cm de la colet (foioase) sau la 20-25 cm (răşinoase). După acoperirea rădăcinilor cu pământ
până la 1-2 cm deasupra coletului şi tasarea acestuia, la puieţii de foioase se poate scurta tulpina pe
1/3 din lungime şi lujerii laterali.
În anii când puieţii sunt în secţia de repicaj, pe lângă lucrările de îngrijire curente se pot aplica
tăieri de formare simetrică a coroanei, prin care, pe lângă aspectul decorativ urmărit se asigură o mai
bună creştere a tulpinii şi ramurilor şi, uneori, se execută elagajul artificial.
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6.3 Recoltarea puieţilor din pepinieră
6.3.1. Evaluarea producţiei de puieţi
Evaluarea producţiei de puieţi pe specii şi pe categorii este lucrarea premergătoare recoltării.
Se face în scopul stabilirii necesarului de forţă de muncă şi cunoaşterii numărului de puieţi pentru a
anticipa procurarea lor din alte surse sau, dimpotrivă, pentru valorificarea puieţilor excedentari.
Evaluarea se face prin inventarierea pe specii şi sortimente de puieţi, în prima jumătate a lunii
septembrie, la sfârşitul ciclului de producţie, indiferent de perioada în care se recoltează.
Inventarierea se face pentru fiecare specie şi constă din numărarea a 10% din suprafaţă sau
lungimea totală a rândurilor lotului de cultură (excepţie - secţiile de repicaj, butăşit, culturile cu puieţi
de talie mijlocie/ mare, unde se numără toate exemplarele). Mai simplu este să fie număraţi puieţii din
fiecare al 10-lea rând. Formaţia de lucru este compusă din doi muncitori: unul numără toţi puieţii dea lungul rândurilor, iar al doilea numai puieţii care au partea aeriană normal dezvoltată, care după
măsurarea înălţimii şi diametrului, au şansa să se încadreze în grupa puieţilor apţi de plantat.
După inventariere se stabileşte numărul mediu de puieţi apţi/m rând şi, cunoscând lungimea
totală a rândurilor, se calculează numărul total de puieţi (N) care, trebuie să fie egal sau cu puţin mai
mare decât indicele de producţie pentru specia respectivă (n). Dacă N < n, înseamnă că pe suprafaţa
respectivă s-au produs puieţi sub parametrii de proiectare.

6.3.2. Scosul puieţilor
Recoltarea puieţilor se face în timpul repausului vegetativ, toamna sau primăvara.
Cele mai bune rezultate la plantare se obţin atunci când scosul puieţilor se realizează cât mai
aproape de momentul plantării. Oricum, scosul toamna şi plantarea primăvara nu sunt admise decât
în cazuri excepţionale (eliberarea terenului ocupat cu puieţi, declanşarea sezonului de vegetaţie în
zona ce urmează a fi plantată cu mult înainte ca terenul în care au crescut puieţii să se fi dezgheţat).
Scosul toamna şi plantarea primăvara a puieţilor creşte costul puieţilor (cheltuieli cauzate de
păstrare) iar în timpul păstrării peste iarnă, puieţii se pot deteriora (încingerea rădăcinilor îngrămădite,
apariţia unor mucegaiuri, boli criptogamice, degerare).
Toamna, intervalul optim de scos este atunci când temperatura medie zilnică are valori mai
mici de 10°C, moment evidenţiat prin căderea frunzelor şi dezlipirea dificilă cu unghia a scoarţei de
lemn. Primăvara, puieţii se scot înainte de pornirea vegetaţiei (temperatura medie zilnică nu depăşeşte
10°C), când solul este dezgheţat pe o adâncime de minimum 30 cm şi este suficient de zvântat pentru
a permite dislocarea şi extragerea puieţilor. Iarna, când solul este îngheţat, se pot scoate puieţii de
talie mare cu rădăcini protejate în bal de pământ.
Recoltarea se poate face manual sau mecanizat, folosind pluguri speciale pentru scos puieţii.
Indiferent de tehnologia adoptată, procesul constă din patru faze: dislocarea, mărunţirea şi
afânarea solului; strângerea puieţilor; aşezarea în coşuri/cutii în care rădăcinile să fie protejate cu
muşchi sau paie umede spre a se evita uscarea acestora; transportul puieţilor în spaţiul destinat
sortării, numărării şi ambalării.
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Scosul puieţilor: a) cu cazmaua b) unelte manuale pentru scos puieţi cu pământ la rădăcină

Scosul manual al puieţilor de talie mică cu rădăcinile neprotejate se face cu ajutorul cazmalei.
În faţa primului rând de puieţi din unitatea de cultură (solă, tarla, strat) se sapă un şanţ la adâncimea
de două cazmale. Apoi în spatele rândului de puieţi (în partea opusă şanţului) la aproximativ 10 cm în funcţie de distanţa adoptată la semănare între rigole – se introduce cazmaua în sol pe toată lungimea
ei şi se împinge spre şanţ, astfel că pământul să fie răsturnat în şanţ împreună cu puieţii .
Dacă puieţii nu se extrag uşor din pământ se retează cu cazmaua rădăcinile de la 25-30 cm
adâncime, apoi puieţii se aşează în ambalajul de transport, urmărind protejarea rădăcinilor. Pentru ca
rădăcinile să nu sufere vătămări în timpul operaţiei de scoatere, solul trebuie să fie reavăn, stare de
umiditate realizată natural sau prin udat artificial. Uneori, în soluri structurate, cu textură uşoară,
revene, dislocarea solului se poate realiza folosind o furcă cu dinţi rari, lungi de cel puţin 30 cm.
Dacă se doreşte ca puieţii de talie mică să aibă rădăcinile protejate cu bal de pământ, atunci
se pot folosi unelte speciale – cazmale cu lame curbate sau unelte de forma unor cleşti cilindrici.
Puieţii de talie mare de răşinoase se scot cu rădăcinile protejate de un balot (bal) de pământ
de formă paralelipipedică sau trunchi de con – cu diametrul mic în partea inferioară, de cel puţin 30
cm, iar latura (diametrul) la suprafaţa solului să fie de cel puţin opt ori mai mare decât diametrul la
colet al tulpinii, dar nu mai mic de 30-35 cm, chiar şi pentru puieţii cu diametrul la colet sub 3 cm.
Puieţii de talie mare de foioase din secţiile de repicaj şi butăşit se scot manual tot cu hârleţul,
executându-se dislocarea lor individuală, indiferent că se scot cu rădăcini nude sau protejate.

Plug pentru scos puieţii VPN-2: a) de talie mică; b) de talie mare
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Productivitatea scoaterii puieţilor creşte evident dacă se folosesc pluguri speciale, tractate
hipo sau mecanizat. O lamă specială bine ascuţită a cărei adâncime de reglare (20 cm pentru puieţii de
răşinoase, 25 cm pentru puieţii de talie mică de foioase şi 35-40 cm pentru puieţii de talie mare de
foioase, inclusiv plopi şi salcie) trece pe sub rândul de puieţi, tăind lateral şi la adâncimea reglată, fâşia
de pământ înrădăcinată, care, săltată pe planul înclinat al lamei alunecă de pe acesta şi în cădere se
mărunţeşte şi se desprinde de rădăcini. Strângerea puieţilor se face manual.

6.3.3. Sortarea puieţilor
Sortarea puieţilor presupune încadrarea lor în puieţi apţi de plantat şi puieţi inapţi, care se vor
arunca la groapa de compost, repicarea acestora fiind interzisă.
Puieţii apţi de plantat trebuie să îndeplinească dimensiunile minime standardizate şi anumite
condiţii privind integritatea şi starea de vegetaţie (STAS 1347/2004 pentru puieţii de talie mică de
foioase şi răşinoase, semimijlocie de răşinoase şi de talie mijlocie pentru puieţii de răşinoase şi foioase).
Puieţii de talie mare apţi de plantat se clasifică în trei clase de calitate după înălţimea minimă a tulpinii
la răşinoase şi după înălţimea minimă a tulpinii şi diametrul minim la colet la foioase; puieţii de arbuşti
volubili (căţărători) se clasifică după înălţimea tulpinii în numai două clase de calitate. Clasificarea se
face conform STAS 5971/2004. Aspectul şi integritatea puieţilor se determină vizual şi se referă la
organele supra şi subterane ale puieţilor menţionate mai jos tabelar.
Condiţii privind aspectul puieţilor apţi de plantat (STAS 1347/2004)
Organe

Condiţii de aspect şi dezvoltare pentru puieţii de

vegetative

răşinoase

|

.

foioase

- dezvoltată, stufoasă, nevătămată de unelte, neatacată de insecte şi/sau ciuperci, vie;
- lungimea minimă:
- puieţi cu talie mică: 20 cm

| - specii cu înrădăcinare pivotantă: 25 cm

rădăcina

| - specii cu înrădăcinare fasciculată: 20 cm
- puieţi cu talie semi- mijlocie: 25 cm |
- puieţi cu talie mijlocie: 30 cm

tulpina

muguri
ace

- lignificată,
nebifurcată;

nevătămată,

| - puieţi cu talie mijlocie: 30 cm

dreaptă,

- lignificată;
- cu structură specifică speciei

- puieţii de brad, molid, duglas să aibă
primul verticil
- dezvoltaţi normal şi sănătoşi, iar cel terminal să nu fie înmugurit, desfăcut
- persistente şi de culoare proprie speciei

Verificarea se face pe eşantioane – asigurate statistic pentru puieţii de talie mică (foioase şi
răşinoase) şi semimijlocie la răşinoase, iar puieţii de talie mijlocie şi mare se verifică bucată cu bucată.
Din punct de vedere fitosanitar, puieţii nu trebuie să prezinte urme de boli criptogamice
supuse carantinei, atacuri de insecte sau de rozătoare; cele de rozătoare se admit la tulpina puieţilor
de foioase care, după plantare, se recepează.

6.3.4. Împachetarea, depozitarea, ambalarea şi transportul puieţilor
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Puieţii apţi de plantat se împachetează în mănunchiuri de 100 bucăţi (puieţi cu talie mică la
răşinoase şi unele specii de foioase), 50 bucăţi (puieţi cu talie semimijlocie – răşinoase şi cu talie mică
foioase repede crescătoare), 20 sau 10 bucăţi (puieţi de talie mijlocie sau mare).
Depozitarea poate fi provizorie sau de toamna până primăvara.
Depozitarea provizorie pentru o perioadă mică, situată în acelaşi anotimp se face la şanţ, cu
adâncimea de 30-40 cm, lăţimea de 1 m (să se poată aşeza un număr de 5-20 mănunchiuri, pentru o
evidenţă uşoară a numărului de puieţi) şi lungimea după nevoi. Mănunchiurile de puieţi se aşează în
şanţ, înclinate la 45° şi se acoperă rădăcinile şi 4-5 cm de tulpină deasupra coletului cu pământ tasat.

Păstrarea puieţilor la şanţ: a) cu talie mică; b)cu talie mare

La capătul şanţului se pune o etichetă cu specia, numărul puieţilor, eventual provenienţa
seminţelor sau a butaşilor. Puieţii de talie mare se depozitează în şanţuri mai adânci (50-60 cm) şi peste
rădăcini se aşterne un strat de 15-20 cm de pământ. Păstrarea peste iarnă (120-150 zile) este mai
dificilă. De exemplu puieţii de molid, pin silvestru, larice produşi în solarii, destinaţi repicării se pot
păstra peste iarnă în pungi transparente de polietilenă, de 40-60 cm şi in pungi de 50-100 cm în cazul
puieţilor apţi de plantat. Aşezarea se face introducând mai întâi rădăcinile fără a le îndesa. Pungile se
lasă deschise, în spaţii umbrite şi aerisite. După 24 ore se scoate aerul în exces din pungă prin uşoară
presare cu mâna, până când puieţii aderă de ambalaj şi se închid pungile prin legare.
În timpul păstrării, se verifică aspectul puieţilor. Dacă se constată apariţia mucegaiului ori
coloraţii, pungile se deschid pentru a se reduce umiditatea, închizându-se după aerisirea puieţilor.
Pungile se depozitează în încăperi cu temperaturi de –5 .. +5°C, fără a depăşi -8° .. +8°C.
Puieţii păstraţi iarna în depozite se vor planta primăvara în prima parte a perioadei de
executare a lucrării, înaintea celor scoşi din pepinieră primăvara.
Transportul puieţilor pe distanţe mici - pe platforma mijlocului de transport se întinde un strat
de 10 cm grosime de paie (turbă) pe care se aşează mănunchiurile de puieţi, ultimul rând fiind acoperit
cu paie peste care se aşterne o prelată, astfel că în timpul transportului puieţii să nu fie expuşi vântului
şi soarelui. Pe distanţe mari, puieţii se ambalează în baloturi de 40-50 kg.
Tehnologia ambalării este următoarea: se pun nuiele de răchită la 20 cm una de alta, peste
care se aşterne un strat de paie de 8-10 cm bine umezit, pe care se aşează culcate legăturile de puieţi
pe două rânduri, cu rădăcinile spre interior (mijlocul ambalajului). Deasupra se pune alt strat de paie
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şi se strânge balotul, legându-se la mijloc şi la capete. În loc de nuiele şi paie se pot folosi: stuf, rogojini,
prelate, saci de hârtie rezistentă, de nylon.
Puieţii de talie mare cu bal de pământ se transportă având împachetat numai balotul. Fiecare
transport trebuie însoţit de certificatul de provenienţă şi cel fitosanitar, data expedierii şi etichetă de
atenţionare: “Atenţie! Puieţi, Material perisabil”.

Ambalarea puieţilor: a) în rogojină b) împachetarea rădăcinilor cu muşchi sau turbă umezită

Tema de control 18

1. Ce reprezintă repicarea puieţilor?
2. Când se face recoltarea puieţilor?
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Partea a III-a – Împăduriri
Lecţia 19
1. Alegerea şi asocierea speciilor lemnoase în cadrul acţiunii de regenerare artificială
1.1 Consideraţii privind utilitatea şi oportunitatea acţiunii de regenerare artificială
Regenerarea arboretelor, ca proces de asigurare a continuităţii arboretelor, a perenităţii
pădurilor, se poate realiza prin două metode: regenerarea naturală şi regenerarea artificială.
Este în majoritate acceptată ideea că regenerarea naturală asigură constituirea unor arborete
foarte valoroase, cu o productivitate ridicată şi un înalt grad de stabilitate, ce îşi exercită cu maximă
eficienţă funcţiile atribuite. În baza acestei concepţii, principiile de gospodărire raţională a pădurilor
recomandă, în mod justificat, aplicarea tăierilor bazate pe regenerarea naturală în toate cazurile în
care acest lucru este posibil.
Totuşi, sunt anumite cazuri care reclamă folosirea regenerării artificiale ca ultimă posibilitate
de perpetuare a generaţiilor de arbori. În continuare vor fi prezentate aceste cazuri care, prin diverse
condiţii staţionale, fizico-geografice sau chiar prin particularităţi socio-economice, impun ca
regenerarea pădurii să se realizeze printr-o metodă mai puţin agreată, mai precis prin regenerarea
artificială.
În general, regenerarea artificială e cel mai des utilizată în cazul arboretelor cărora li s-a aplicat
tratamentul tăierilor rase care reclamă intervenţia cu reîmpăduriri cât mai urgentă. Tăierile rase pot fi
preferate uneori din punct de vedere economic, datorită faptului că tăierile concentrate implică costuri
de exploatare mai mici dar câteodată pot avea şi o justificare de ordin silvicultural: în molidişuri, de
exemplu, se doreşte să nu se extragă treptat arboretul pentru a nu-l expune doborâturilor provocate
de vânt. Regenerarea artificială a acestor arborete permite pădurii să revină rapid în vechiul
amplasament pentru a-şi exercita funcţiile eco-protective.
Intervenţii la fel de rapide se impun şi în cazul arboretelor calamitate natural prin incendii,
doborâturi provocate de vânt sau rupturi cauzate de zăpadă, atacuri de insecte etc. În ambele din cele
două cazuri mai sus amintite regenerarea artificială este singura alternativă aflată la îndemâna
silvicultorilor şi care oferă posibilitatea reintroducerii rapide a pădurii pe terenul pe care ea a mai
existat dar a dispărut în urma unei intervenţii artificiale de exploatare sau naturale cu caracter de
calamitate.
O altă situaţie ce reclamă intervenţia artificială ar fi problema instalării vegetaţiei forestiere
acolo unde ea lipseşte, unde se pune de fapt problema creării pădurii şi nu a regenerării ei. Acesta ar
fi cazul poienilor, enclavelor, terenurilor degradate din afara zonei forestiere sau a terenurilor avansat
degradate din sectorul agricol ce urmează a fi integrate în circuitul productiv forestier, pentru care
împădurirea reprezintă o alternativă viabilă de valorificare superioară a terenului.
Avansarea diverselor fenomene de degradare a dus la apariţia terenurilor afectate de eroziune
sau alunecări, de secetă sau fenomene de deşertificare, a terenurilor cu soluri sărăturate sau cu exces
de apă a căror situaţie poate fi remediată prin instalarea vegetaţiei forestiere.
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Situaţia terenurilor care şi-au pierdut vocaţia agricolă este de asemenea îngrijorătoare. Între
anii 1973 şi 1988 în Europa au fost abandonate de către agricultură circa 9 milioane de ha iar de atunci
s-au mai adăugat încă minim 6 milioane de ha până în anul 2000, după aprecierea specialiştilor
EUROFOR.
Acest ritm alert de pierdere a folosinţei agricole a terenurilor poate fi de bun augur pentru
silvicultură, ce poate reintroduce în circuitul productiv respectivele terenuri prin instalarea artificială a
vegetaţiei forestiere.
Având în vedere că nevoile de lemn ale economiei şi în general ale societăţii sunt în creştere,
silvicultorii urmăresc nu doar extinderea fondului forestier ci şi creşterea productivităţii arboretelor ce
fac parte din acesta.
În vederea creşterii productivităţii arboretelor se acţionează pe foarte multe căi. Una din
primele astfel de modalităţi priveşte principiul potrivit căruia un arboret, prin asortimentul de specii,
trebuie să valorifice complet potenţialul productiv al staţiunii. În baza acestui fapt, o mare importanţă
se acordă regenerărilor artificiale ce vizează arboretele degradate, brăcuite, derivate, care nu
corespund din punctul de vedere al cantităţii şi calităţii producţiei lor.
Regenerarea naturală a acestor arborete este foarte greu de realizat (datorită consistenţei
scăzute, înţelenirii solului, vitalităţii scăzute etc.) iar uneori nici nu este dorită păstrarea aceluiaşi
asortiment de specii care şi-a dovedit incapacitatea productivă. Regenerarea artificială este facilă şi
permite introducerea de noi specii care să valorifice la maxim potenţialul staţiunii şi să ofere o
producţie cantitativ şi calitativ superioară.
O altă modalitate ce urmăreşte creşterea productivităţii în sectorul forestier presupune
înfiinţarea unor culturi forestiere specializate cu rol principal de producţie. Chiar dacă aceste culturi
intensive de tip industrial nu corespund criteriilor ecologice specifice unui ecosistem forestier, fiind
departe de a fi considerate un ţel al silviculturii, ele rămân un mijloc de satisfacere rapidă a unor cereri
crescute de materie primă pentru unele industrii. Şi în acest caz regenerarea artificială reprezintă
singura modalitate de instalare a unor astfel de culturi, în care de regulă sunt utilizaţi indivizi genetic
superiori care răspund foarte bine exigenţelor impuse se specificul culturii.
De altfel regenerarea artificială, în general, este singura modalitate de introducere în
ecosistemul forestier a unor populaţii sau indivizi cu caracteristici genetice noi sau chiar superioare în
unele cazuri, care reduc efectele negative ale consangvinizării în populaţiile de arbori.
Intervenţia artificială poate uneori să aibă un caracter parţial, regenerarea în ansamblu având,
în acest caz, un caracter mixt.
Putem vorbi despre un caracter parţial al regenerării artificiale atunci când se intervine într-un
arboret care a fost supus tăierilor specifice regenerării naturale, în scopul realizării desimii optime pe
întreaga suprafaţă. De asemenea, în acelaşi context, intervenţia ce urmăreşte reglarea structurii
compoziţiei viitorului arboret folosind regenerarea artificială are un caracter parţial.
Un ultim aspect legat de acest caracter parţial vizează posibilitatea introducerii artificiale întrun arboret regenerat natural a unor specii deosebite, care să ridice valoarea arboretului.
În aceste cazuri prezentate anterior, regenerarea artificială, chiar dacă nu este folosită integral
pe toată suprafaţa ci doar parţial în zonele în care se doreşte a se interveni, completează, ajută şi ridică
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valoarea regenerării naturale, totul în scopul obţinerii unui arboret care să corespundă exigenţelor
staţiunii şi să valorifice cât mai bine potenţialul ei productiv.
În concluzie folosirea regenerării artificiale este motivată de cazuri în care alte soluţii sunt
imposibil sau dificil de realizat din cauze de ordin silvicultural, staţional sau economic. De asemenea,
atunci când reuşita regenerării impune realizarea acesteia cât mai urgent sau când se doreşte
schimbarea asortimentului de specii a unui arboret, regenerarea artificială va putea fi luată în
considerare în mod complet justificat.
(Palaghianu, C. – Procedee şi tehnici de regenerare artificială, Suceava, 2003)

1.2 Categorii de terenuri de împădurit
După identificarea unităţilor administrative şi recunoaşterea teritoriului unde sunt necesare
intervenţiile de instalare a noilor arborete, unităţile amenajistice se constituie în unităţi de cultură
forestieră care se pot asimila ca întindere cu unitatea amenajistică, pot fi mai mici (dar nu sub 0,5 ha)
sau dacă staţiunile, tehnologiile de instalare, inclusiv speciile folosite sunt identice pentru două sau
mai multe unităţii amenajistice mai ales dacă acestea sunt alăturate, unitatea de cultură forestieră
poate să includă în mod excepţional mai multe unităţi amenajistice.
Potrivit normelor tehnice în vigoare terenurile de împădurit sau reîmpădurit se încadrează în
una din următoarele categorii (***,2000 Norme tehnice privind compozitii, scheme şi tehnologii de
regenerare a pădurilor şi de împădurire a terenurilor degradate):
▪

A) terenuri lipsite de vegetaţie lemnoasă şi anume:
o

poieni şi goluri neregenerate din cuprinsul pădurii;

o

terenuri preluate în fondul forestier, destinate împăduririi;

o

terenuri fără vegetaţie lemnoasă ca urmare a unor calamităţii (incendii,
rupturi şi doborâturi de vânt, zăpadă, uscării în masă ş.a.)

o
▪

suprafeţe (parchete) rezultate în urma exploatării prin tăieri rase.

B) terenuri ocupate de arborete necorespunzătoare silvo-biologic şi/sau economic ce
urmează a fi reîmpădurite:
o

suprafeţe acoperite de arborete derivate provizorii (mestecănişuri, plopişuri
de plop tremurător, arţărete, cărpinete, teişuri ş.a.)

o

terenuri cu arborete slab productive ce nu se pot regenera natural;

o

suprafeţe cu arborete în care sunt necesare lucrări de ameliorare în scopul
îmbunătăţirii compoziţiei şi/sau consistenţei.

▪

C) terenuri pe care regenerarea naturală este incompletă:
o

suprafeţe ocupate cu arborete parcurse cu lucrări de regenerare sub adăpost
având porţiuni neregenerate sau regenerate cu specii neindicate în compoziţia
de regenerare, cu seminţiş neutilizabil, vătămat etc;

o

teritorii ocupate cu arborete parcurse cu tăieri de crâng simplu, cu porţiuni
neregenerate în care este indicată introducerea unor specii valoroase.

▪

D) alte terenuri şi anume:
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o

terenuri în care sunt necesare completări în plantaţii, semănături şi butăşiri
directe;

o

terenuri aflate în folosinţă temporară la alţi deţinători şi reprimite în fondul
forestier spre a fi împădurite (terenuri decopertate de stratul de sol, halde
industriale, menajere etc)

Încadrarea suprafeţelor ce necesită intervenţii pentru instalarea culturilor pe categorii de
terenuri de împădurit, reîmpădurit este necesară, pentru că trebuiesc luate în considerare în stabilirea
diferenţiată a lucrărilor de pregătire a terenului şi a solului, de alegere a speciilor, a metodelor de
instalare a noului arboret, de îngrijire a culturilor până la realizarea stării de masiv.
Spre exemplu, pentru împădurirea terenurilor lipsite de vegetaţie forestieră sau a celor pe care
s-au executat tăieri rase, pregătirea terenului şi a solului se recomandă a se face pe întreaga suprafaţă
la câmpie şi/sau parţial la coline sau munte. Reîmpăduririle în completarea regenerări naturale
executate, în urma aplicării tratamentelor cu regenerare naturală sub adăpost sau pentru ameliorarea
arboretelor se realizează, de regulă, pe 10-40% din suprafaţă unităţii amenajistice. Dacă reîmpădurirea
cuprinde suprafeţe compacte, mai mari de 0,5 ha acestea se vor constitui ca unităţi de cultură
forestieră separate ce vor deveni noi unităţi amenajistice.

1.3 Principii privind alegerea şi asocierea speciilor forestiere
Speciile lemnoase cultivate sau menţinute pe teritoriile destinate instalării acestora vor trebui
să corespundă cerinţelor prezente şi viitoare ale societăţii, inclusiv celor referitoare la minimizarea
efectului negativ asupra mediului. De aceea, se consideră că sunt valabile cel puţin principiile
următoare: al funcţionalităţii, conservării biodiversităţii, compatibilităţii, flexibilităţii şi, nu în ultimul
rând, principiul economic.
Principiul polifuncţionalităţii presupune luarea în considerare a multiplelor funcţii pe care le
îndeplineşte vegetaţia lemnoasă. Studiile şi prognozele cu privire la funcţiile principale ale pădurilor
indică faptul că, şi în viitor, lemnul va reprezenta produsul important al acestora.
Pentru anumite păduri sau chiar asociaţii vegetale, alte bunuri şi servicii au o importanţă egală,
dacă nu chiar mai mare decât producerea lemnului. Este cazul funcţiilor de adăpost şi hrană pentru
animalelor sălbatice, păsări, pentru rolul protectiv faţă de unele fenomene naturale (vijelii, precipitaţii
catastrofale, inundaţii, alunecări de teren etc.) şi asigurarea sau menţinerea unui mediu nepoluat,
favorabil petrecerii timpului liber, mai ales al locuitorilor de la oraşe.
Prezenţa vegetaţiei lemnoase pe soluri superficiale, cu schelet până la suprafaţă, pe terenuri
cu înclinări repezi sau foarte repezi, pe teritorii străbătute de cursuri de apă cu viteze şi debite mari în
perioadele cu precipitaţii abundente, pe versanţi sau terenuri expuse vânturilor cu viteze mari,
contribuie la atenuarea pagubelor, îndeplinind astfel funcţii de protecţie.
Speciile lemnoase instalate în apropierea culturilor agricole exercită funcţia de protecţie a
acestora, reducând viteza vântului, contribuind la menţinerea umidităţii relative mai ridicate a aerului
ca urmare a procesului de transpiraţie, umiditate favorabilă plantelor cultivate.
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Nu în ultimul rând, speciile lemnoase arborescente şi cele arbustive situate în apropierea
cabanelor, de-a lungul potecilor şi aleilor din pădurile de recreare, ori a apelor curgătoare, au valenţe
benefice datorită aspectului decorativ al plantelor, precum şi pentru inspirarea aerului bogat în oxigen,
rezultat în procesul de fotosinteză, ozonul în cantităţi mici având rol stimulator, în fitoncide emanate
de anumite specii lemnoase, capabile să distrugă bacterii, viruşi, ciuperci dăunătoare omului, să
beneficieze de aerul neviciat de noxele industriale ş.a. (Negruţiu şi Abrudan, 2003).
Principiul conservării biodiversităţii plantelor se justifică pe deplin. Flora lemnoasă a ţării
noastre se caracterizează printr-o excepţională biodiversitate, datorată marii varietăţi a condiţiilor
staţionale. Astfel, s-au identificat peste 100 specii arborescente forestiere, dintre care în jur de 60 sunt
autohtone, circa 70 specii arbustive, peste 500 specii erbacee, toate constituindu-se în peste 300 de
tipuri de pădure (Giurgiu, 1985).
Importanţa conservării biodiversităţii rezidă în existenţa unei puternice corelaţii între această
mare diversitate şi stabilitatea şi eficacitatea funcţională a ecosistemelor. De aceea, la instalarea
artificială a vegetaţiei lemnoase sunt preferate arboretele constituite din mai multe specii.
Principiul compatibilităţii are în vedere cel puţin următoarele aspecte: compatibilitatea între
diferitele specii lemnoase şi între cerinţele speciilor lemnoase şi condiţiile staţionale.
Pornind de la analiza factorilor de mediu (factori orografici, climatici, sol, staţiune) se va
întocmi nomenclatorul speciilor ce pot vegeta în condiţiile respective. Mai uşor este să se studieze din
literatura de specialitate tipurile natural fundamentale de pădure, să se noteze speciile componente,
comparându-se cerinţele acestora cu factorii naturali din teritoriu, importanţă acordându-se şi tipului
de staţiune care exprimă sintetic bonitatea acestuia faţă de anumite specii (Târziu, 1994).
Compatibilitatea speciilor nelocale cu staţiunea se poate aprecia analizând rezultatele obţinute în
culturi experimentale, executate anterior cu aceste specii.
Normele tehnice privind compozitii, scheme şi tehnologii de regenerare a pădurilor şi de
împădurire a terenurilor degradate - 1 (notate în continuare NT 1) (***, 2000) redau sintetic speciile
recomandate pentru anumite zone şi etaje de vegetaţie. Acestea au fost elaborate prin completarea şi
îmbunătăţirea „Îndrumărilor tehnice pentru compoziţii, scheme şi tehnologii de regenerare a pădurilor”
din anul 1987.
Noile norme tehnice NT 1, utile la elaborarea compoziţiilor de regenerare, ţin cont de:
a) marile unităţi de relief:
▪

regiunea montană şi premontană –A;

▪

regiunea deluroasă – B;

▪

regiunea de câmpie – C;

▪

dune continentale şi fluvio-marine – D;

▪

luncile râurilor interioare mari din zona forestieră de câmpie şi silvostepă precum şi
formaţiile azonale (zăvoaie) – E;

b) etajele şi subetajele naturale de vegetaţie şi anume:
▪

A1 – etajul subalpin (Fsa) şi subetajul superior (presubalpin) de molidişuri

▪

(FM3 III);
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▪

A2 – subetajul mijlociu şi inferior de molidişuri (FM3 II şi FM3 I);

▪

A3 – etajele amestecurilor de fag cu răşinoase (FM2), al făgetelor montane (FM1) şi
ale făgetele premontane (FD4);

▪

B1 – etajele complexelor de făgete şi gorunete (FD3) şi ale cvercetelor pure şi de
amestec (FD2, FD1);

▪

B2 – silvostepa de deal (Ssd);

▪

C1 – zona forestieră (FC);

▪

C2 – silvostepa de câmpie (Ssc);

c) Ansambluri de staţiuni – vegetaţie, care reprezintă grupe de staţiuni şi tipuri de pădure
ecologic echivalente, denumite convenţional grupe ecologice. Pe baza principiului compatibilităţii, NT
1 prezintă în cadrul celor 114 grupe ecologice, speciile indicate a fi folosite în instalarea artificială a
pădurii cu luarea în considerare a compoziţiei ţel şi a existenţei unui seminţiş natural utilizabil.
Principiul flexibilităţii presupune ca specialistul în silvicultură să încerce să conducă în maniera
cea mai fiabilă şi cea mai flexibil posibilă ecosistemele de care răspunde, orientându-le pe unele spre
o artificializare rezonabilă şi raţională (de exemplu instalarea unor specii lemnoase în funcţie de
cerinţele pe piaţa internă şi internaţională pentru specii cu anumite calităţi ale lemnului), pe altele spre
o protecţie adaptată. Va trebui evitată fixarea de o manieră îngustă a diferitelor obiective atribuite
viitoarelor arborete. Se va lăsa cale liberă unui maxim de opţiuni posibile în scopul de a permite
adaptări ulterioare la exigenţele foarte diferite (de exemplu transformarea unui arboret cu funcţie
prioritară de protecţie a solului într-un arboret cu rol de producţie.
Principiul economic - pentru instalarea unor specii lemnoase arborescente sau arbustive se
impune evaluarea lucrărilor aferente, pe de o parte şi, pe de altă parte, beneficiile realizate. De
exemplu, pentru eficientizarea unor plantaţii s-ar recurge la puieţi de talie mare. Deoarece preţul
acestora este relativ ridicat, specialistul, pe baza unor calcule economice, şi având în vedere‚ principiile
menţionate anterior va decide dacă se vor folosi astfel de puieţi ori se vor planta puieţi de talie mică,
semimijlocie sau mijlocie ori cu rădăcinii nude – mult mai ieftini, aparţinând speciilor, cu creştere
rapidă, care realizează curând starea de masiv, astfel încât costul lucrărilor de întreţinere a solului să
nu afecteze în final, într-o manieră sporită, devizul lucrărilor.

Tema de control 19

1. Numiţi principiile privind alegerea şi asocierea speciilor forestiere.
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2. Ce sunt grupele ecologice?
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Lecţia 20
1.4 Asocierea şi amplasarea speciilor lemnoase
Respectând principiul compatibilităţii, la asocierea speciilor lemnoase se au în vedere anumite
criterii. Pentru ca polifuncţionalitatea arboretelor să se manifeste în mod real, se vor prefera
arboretele amestecate, acordând importanţa cuvenită principiului biodiversităţii. Folosirea uneia sau
mai multor specii la instalarea unei culturii este evidenţiată prin compoziţia/ formula de împădurire.
Compoziţia de regenerare reprezintă structura pe specii a noii asociaţii forestiere, exprimată
în procente, considerată optimă în raport cu aptitudinile staţiunii şi cu funcţiile atribuite culturii.
Compoziţia de regenerare se stabileşte la nivelul fiecărei suprafeţe, înainte de înlăturarea arboretelor
existente, urmărindu-se pe cât posibil obţinerea ei pe cale naturală, prin adoptarea şi aplicarea unor
tratamente adecvate particularităţilor ecologice ale speciilor care intră în compoziţia arboretelor
respective. Pentru a cuantifica aportul intervenţiei artificiale, s-a introdus termenul de compoziţie sau
formulă de împădurire.
Compoziţia de împădurire nominalizează speciile şi precizează ponderea lor de participare (în
procente) în intervenţia artificială de instalare a culturilor forestiere. În cazul în care intervenţia
artificială presupune parcurgerea integrală a terenului cu lucrări de împăduriri, formula de împădurire
va fi identică cu compoziţia de regenerare. Compoziţia de regenerare reprezintă în fapt compoziţia pe
care o vom obţine după acţiunea de regenerare (naturală, artificială sau mixtă), pe când compoziţia de
împădurire reprezintă compoziţia cu care se intervine artificial pentru a ajunge în final la compoziţia
de regenerare. În cazul în care intervenţia artificială este parţială (cazul completărilor sau ameliorărilor,
sau în general când există seminţiş utilizabil), compoziţia de împădurire va fi calculată în funcţie de
suprafaţa efectivă de împădurire pentru a realiza în urma intervenţiei compoziţia de regenerare.
Formula de împădurire sau compoziţia de regenerare trebuie să conducă la compoziţia ţel,
compoziţia pe care trebuie să o aibă un arboret la exploatabilitate. În funcţie de prezenţa uneia sau
mai multor specii într-un arboret, acestea pot fi: amestecate şi pure.
Arboretele amestecate prezintă mai multe avantaje în comparaţie cu cele pure:
▪

sunt mai stabile şi îndeplinesc într-o măsură sporită funcţiile de protecţie;

▪

diferitele

specii

îndeplinesc

prioritar

anumite

funcţii,

realizându-se

polifuncţionalitatea întregului arboret;
▪

utilizează mai bine spaţiul aerian prin înălţimile diferite ale speciilor;

▪

contribuie la menţinerea şi chiar îmbunătăţirea fertilităţii şi structurii solului, ca
urmare a particularităţilor sistemului radicelar şi a modului de răspândire în sol a
rădăcinilor diferitelor specii;

▪

sunt mai rezistente la atacurile factorilor biotici, specializaţi, de regulă, pentru anumite
specii;

▪

suportă mai bine unele calamităţi generate, în special, de factori climatici: doborâturi
şi rupturi de vânt şi zăpadă, dezrădăcinări ş.a.

După durata de convieţuire se deosebesc (NT1)
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▪

amestecuri permanente (speciile asociate se menţin până la exploatabilitate);

▪

amestecuri temporare (unele specii principale de amestec se extrag prin lucrările de
îngrijire şi conducere).

Speciile ce alcătuiesc compoziţia (formula) de împădurire se încadrează, după funcţia
principală atribuită, în trei categorii: specii principale, specii secundare şi specii pentru protecţia şi
ameliorarea solului.
Speciile principale sunt speciile care participă în măsura cea mai mare la realizarea obiectivelor
urmărite prin instalarea culturii. De exemplu, în arboretele constituite pentru producerea lemnului de
calitate şi în cantitate mare, în această categorie se încadrează speciile arborescente de mărimea întâia
mai rar a doua pentru unele specii (cvercinee în zona de stepă şi silvostepă). O formulă de împădurire
poate avea una sau mai multe specii principale, deosebindu-se: specii principale de bază, care
participă în proporţia cea mai mare sau produc lemn de cea mai bună calitate şi speciile principale de
amestec, a căror proporţie de participare este mai mică (20-30%), dar lemnul, de asemenea, este de
foarte bună calitate. Dacă ponderea de participare este aproximativ egală (de exemplu:34% Mo + 33%
+ 33% Fa) specia cea mai valoroasă din punct de vedere economic şi care înregistrează creşteri mai
mari în condiţiile staţionale date poate fi considerată specia principală de bază, iar celelalte – principale
de amestec.
Speciile secundare (de stimulare, de împingere, de ajutor, de elagare) sunt reprezentate, de
regulă, de speciile de mărimea a doua (chiar a treia) formând, cel mai adesea, un al doilea etaj de
vegetaţie. Aşa cum sugestiv au fost denumite, ele stimulează creşterea speciilor principale. În plus,
contribuie la protecţia solului şi la producţia de biomasă.
Speciile pentru protecţia şi ameliorarea solului, reprezentate în general prin arbuşti,
îndeplinesc, în principal funcţiile definite. Pornind de la polifuncţionalitatea speciilor lemnoase, rolul
lor nu se limitează numai la protejarea împotriva acoperirii solului cu specii erbacee, la reducerea
scurgerilor de suprafaţă pe terenurile înclinate expuse eroziunii apelor, la îmbogăţirea solului în
substanţe organice ca urmare a descompunerii frunzelor, lujerilor şi ramurilor mai subţiri comparativ
cu ale speciilor arborescente şi la structurarea solului, ca urmare a bogatului sistem radicelar, răspândit
în stratul superior al solului. Multe din speciile arbustive, folosite ca specii pentru protecţia solului,
prezintă importanţă datorită rădăcinilor, lujerilor, florilor, fructelor cu multiple întrebuinţări în
industria farmaceutică, alimentară, a coloranţilor.
Nu întotdeauna asocierea între cele trei categorii de specii este necesară, iar uneori asocierea
nu este posibilă. De exemplu, pentru speciile principale cu aparatul foliar bogat, care nu lasă lumina să
pătrundă la sol, iar sistemul lor radicelar bogat protejează şi ameliorează solul, cum sunt fagul, bradul,
nu mai apare necesară introducerea arbuştilor sau a speciilor de ajutor.
Alteori, în staţiunile de bonitate mijlocie şi superioară pentru cvercinee se apreciază că speciile
arbustive se instalează pe cale naturală, ceea ce nu se întâmplă întotdeauna, consecinţele negative
ulterioare reflectându-se prin starea de vegetaţie necorespunzătoare a speciilor principale, ca urmare
a înţelenirii solului şi consumului mare de apă de către buruieni.
Arboretele pure sunt constituite dintr-o singură specie, aşa cum este cazul culturilor de salcâm,
plopi euramericani, salcie. În trecut, adeseori, s-au realizat culturi pure de molid, în special în subetajul
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inferior de molidişuri (FM3 I) sau al amestecurilor de fag cu răşinoase (FM2), ori în afara arealului său
natural (FM1 – făgete montane şi FD4 – făgete premontane). Datorită faptului că în asemenea teritorii,
molidul este foarte expus doborâturilor de vânt, rupturilor de zăpadă, incendiilor, atacurilor de insecte
etc, în viitor se recomandă evitarea culturilor pure de molid.
Asocierea speciilor din compoziţia de împădurire trebuie să aibă în vedere cel puţin principiile
compatibilităţii, polifuncţionalităţii şi cel economic, evidenţiate prin schema de împădurire.
Schema de împădurire redă într-o formă grafică proporţia de participare a speciilor (exprimată
în procente), dispozitivul de amplasare a speciilor şi desimea culturilor. Proporţia de participare a
speciilor în compoziţia de împădurire se regăseşte în asocierea şi amplasarea speciilor.
Amplasare speciilor în teren va trebui să asigure, pe de o parte, buna dezvoltare a tuturor
speciilor şi în mod deosebit a celor principale, iar pe de altă parte, îndeplinirea funcţiilor prioritare
atribuite speciilor de ajutor şi a celor pentru protecţia şi ameliorarea solului.
Între speciile principale amestecul se realizează cel mai frecvent grupat, pentru a se evita
efectul negativ al concurenţei între speciile componente, eliminarea unei specii de către alta,
determinată adesea de ritmurile de creştere în înălţime diferite în anumite perioade de la o specie la
alta, precum şi de particularităţile bio-ecologice ale speciilor. Un alt motiv important al folosirii
amestecului grupat este reprezentat de posibilitatea utilizării în condiţii favorabile a unor specii care
să valorifice superior anumite particularităţi micro-staţionale.
Astfel, speciile principale de amestec se introduc în biogrupe (care la rândul lor se împart în
buchete - până la 100 m2 şi grupe cu suprafaţa de 100-1000 m2) sau benzi corespunzătoare condiţiilor
microstaţionale şi exigenţelor diferite ale speciilor (NT1). De exemplu, laricele, care este o specie de
lumină şi transpiră intens, se va amplasa în benzi pe culmi. Alteori, pentru sporirea rezistenţei la vânt
a molidului, laricele se va amplasa în benzi de maximum 20 (25) m lăţime, perpendiculare pe direcţia
vântului dominant, benzi ce pot fi situate paralel cu curbele de nivel ori pe linia de cea mai mare pantă
(funcţie de orientarea versanţilor faţă de direcţia vânturilor cu viteze mari). De asemenea, zâmbrul se
va amplasa în benzi înspre golurile de munte.
În zona forestieră de câmpie, în silvostepă, speciile principale de amestec se introduc în
biogrupe (buchete, grupe), în funcţie de condiţiile microstaţionale. Se recomandă evitarea amestecului
intim între cvercinee şi speciile principale de amestec cu creştere mai rapidă în tinereţe (frasin, paltin,
tei, cireş, arţar), care pot copleşi uşor specia de bază (stejarul, gorunul). Speciile de ajutor (de mărimea
a III-a, a II-a) ca şi cele pentru protecţia şi ameliorarea solului (arbuştii) se vor introduce în amestec
intim (pe rând sau între rânduri) cu speciile principale.
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Schemă de împădurire (Damian, 1969)

Dispozitivul de cultură indică modul cum se instalează exemplarele pe terenul de cultură. În
cazul terenurilor puţin înclinate, unde pregătirea solului şi îngrijirea culturilor se pot executa
mecanizat, dar şi pentru asigurarea spaţiului de nutriţie uniform fiecărui exemplar se adoptă
amplasarea puieţilor într-un dispozitiv ordonat (geometric, regulat) cu distanţe egale între rândurile
de puieţi şi puieţi pe rând (dispozitiv în pătrat), ori cu aceste distanţe diferite (dispozitiv în dreptunghi).
Asemenea dispozitive au avantajul că urmărirea culturilor (dispariţia unor puieţi, apariţia unor
atacuri biotice sau abiotice ş.a.) se realizează mai uşor. În plus, dispozitivul în dreptunghi permite ca
unele lucrări de pregătire şi întreţinere parţială a solului să se execute cu utilaje tractate mecanizat sau
hipo. Uneori, se poate adopta dispozitivul în romb (chincons), când exemplarele dintr-un rând sunt
instalate la mijlocul distanţei dintre doi puieţi alăturaţi ai rândurilor învecinate, dispozitiv indicat pe
terenuri înclinate (pentru a spori efectul antierozional).

Dispozitiv de cultură în pătrat (a),în dreptunghi (b) şi în romb (chincons) (c)
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La deal şi munte, datorită configuraţiei terenului, a amplasării cioatelor ş.a., nu se poate
adopta întotdeauna un dispozitiv ordonat. De aceea, gropile de plantat sau cuiburile (în cazul
semănăturilor directe) se amplasează pe teren la adăpostul oferit de cioate, pietre, în apropierea
martoanelor etc. cât mai uniform distribuite, cu respectarea obligatorie a desimii stabilite iniţial.
Desimea culturilor reprezintă numărul optim de exemplare (puieţi plantaţi sau proveniţi din
semănături directe) la unitatea de suprafaţă (hectar). Desimea este influenţată de însuşirile biologice
ale speciei, de rapiditatea de creştere în primii ani, de metoda de împădurire (semănături, plantaţii),
de dimensiunile puieţilor la plantare (puieţi de talie mică, semimijlocie, mijlocie), dacă rădăcinile sunt
nude sau protejate, de bonitatea staţiunii etc.
Un număr mare de puieţi/ha prezintă avantajul că starea de masiv se realizează mai curând,
reducându-se astfel numărul anilor în care se execută lucrările de întreţinere a solului. În schimb costul
puieţilor şi plantarea acestora ridică foarte multe cheltuieli de instalare. Deoarece desimea are un rol
deosebit în reuşita culturii, ea trebuie analizată atent sub raport silvobiologic şi al costului lucrării
(principiul economic).
Luând în considerare factorii ce influenţează desimea se recomandă folosirea unui număr
diferit de puieţi la hectar, indicat în continuare pe specii (NT 1, 2000)
▪

Plopi euramericani: 200(7x7 m) – 280 (6x6 m) în staţiuni de bonitate superioară şi
mijlocie pentru producerea de lemn gros şi mijlociu; 625 (4x4 m) – 830 (4x3 m) în
staţiuni de bonitate mijlocie şi inferioară;1250 (4x2 m) în perdele pentru protecţia
digurilor;

▪

Plop alb: 1250 (4x2 m), 1665 (4x1,5 m sau 3x2 m), în funcţie de bonitatea staţiunii şi
grosimea trunchiului la exploatare; 1665 (4x1,5 m) în perdele de protecţie a digurilor;

▪

Salcie: 1110 (3x3 m); 1250 (4x2 m); 1665 (4x1,5 m sau 3x2 m), în funcţie de bonitatea
staţiunii şi grosimea trunchiului la exploatare; 1250 (4x2 m) pentru protecţia digurilor
şi în staţiunii cu exces de apă;

▪

Salcâm: 4000 (2x1,25 m) – 5000 (2x1 m);

▪

Frasin, anin: 5000 (2x1 m) în culturi pure;

▪

Cvercinee: 5000 (2x1 m ) la dealuri; 6700 (2x0,75 m) la câmpie;

▪

Fag: 5000 (2x1 m sau 1,4x 1,4 m);

▪

Molid, zâmbru: 5000 (2x1 m ), 4500 (1,5x 1,5 m), 4000 (2x1,25 m), 3300 (2x1,5 m) în
funcţie de bonitatea staţiunii şi pericolul doborâturilor de vânt;

▪

Brad: 5000 (2x1 m);

▪

Pin silvestru, pin negru, duglas: 4000 (2x1,25 m);

▪

Larice: 2000 (2,5x2 m) – 2500 (2x2 m).
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2. Pregătirea terenului şi lucrarea solului pentru instalarea culturilor forestiere
2.1 Pregătirea terenului
Pregătirea terenului presupune executarea unor lucrări specifice folosirii sale anterioare şi
anume: suprafeţe ocupate cu vegetaţie lemnoasă ori păşuni, izlazuri, terenuri neproductive (cu exces
de apă, sărăturate, vântuite, etc.), terenuri agricole etc.
1. În situaţia terenurilor ocupate anterior cu vegetaţie lemnoasă, pregătirea acestora în
vederea instalării noilor culturi, necesită, în funcţie de situaţia concretă, una sau mai multe lucrări
prezentate în continuare.
1a. Curăţirea resturilor de la exploatarea arboretului (crăci, vârfuri de tulpină, coajă, lemn
putrezit ş.a.). Acestea se adună manual şi se dispun în martoane (şiruri paralele pe linia de cea mai
mare pantă, cu distanţa între ele de 4-6 m). Lăţimea unui şir nu trebuie să depăşească distanţa dintre
rândurile de puieţi, stabilită prin schema de cultură.
1b. Curăţirea terenului de vegetaţie lemnoasă, lucrare efectuată diferenţiat, în funcţie de
natura acesteia (tufărişuri, arbuşti, seminţiş neutilizabil, arbori) şi anume: tufărişurile, arbuştii,
seminţişul neutilizabil se îndepărtează atunci când puieţii speciilor ce se vor instala nu necesită
protecţie, iar vegetaţia existentă prezintă pericol pentru noua cultură.
Dacă puieţii plantaţi sau proveniţi din semănături directe necesită în primii ani un „adăpost”,
extragerea se face parţial, în benzi orientate pe direcţia est-vest pe terenurile plane sau pe curba de
nivel pe terenurile în pantă. Lucrarea se execută manual prin tăierea exemplarelor de la suprafaţa
solului, tehnologie mai puţin eficace în cazul speciilor care lăstăresc sau drajonează.
Dacă se dispune de utilaje, se recomandă ca lucrarea să se execute mecanic, prin defrişare,
care presupune înlăturarea vegetaţiei împreună cu sistemul radicelar al tufărişurilor şi arbuştilor.
Tăierea arborilor, scoaterea cioatelor şi nivelarea terenului se realizează după următorul
proces tehnologic:
▪

tăierea părţii aeriene a arborelui;

▪

dezrădăcinarea cioatelor, care se poate realiza manual sau mecanizat cu ajutorul

unui defrişator pentru cioate sau cu maşina de dezrădăcinat;
▪

colectarea şi evacuarea materialului rezultat;

▪

astuparea gropilor;

▪

nivelarea terenului;

▪

scarificarea solului, care se execută mecanizat cu scarificatorul.

Acesta rupe rădăcinile groase de 4–6 cm rămase în sol şi mobilizează concomitent solul pe
adâncimea de 40-60 cm.
2. Pe terenurile lipsite anterior de vegetaţie lemnoasă poate fi necesară una din lucrările
menţionate în continuare.
2a. Strângerea pietrelor şi bolovanilor şi depozitarea acestora.
2b. Înlăturarea vegetaţiei erbacee pe întreaga suprafaţă dacă teritoriul este situat în regiunea
de câmpie (zona forestieră, în silvostepă, lunca Dunării sau luncile râurilor) sau parţial, în benzi, tăblii,
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vetre. Lucrarea devine obligatorie dacă vegetaţia erbacee este reprezentată prin specii de talie înaltă
sau graminee care înţelenesc solul. Se poate executa manual – cojirea ţelinei – când suprafaţa este
redusă ori mecanizat, folosind freze, cultivatoare tractate hipo, cu diferite tipuri de tractoare sau
chimic, utilizând erbicide preemergente, selective, de contact.

2.2 Lucrarea solului
Constă în mobilizarea acestuia pe întreaga suprafaţă sau parţial.
Lucrarea solului pe toată suprafaţa (desfundarea, arătura) este indicată pe terenuri cu
înclinare până la 12°, situate la câmpie şi coline, cu soluri înţelenite. Pe soluri cu textură uşoară,
mijlocie, mobilizarea se execută la adâncimea de 25–35 cm, iar pe soluri compacte până la 40-45 cm.
Facultativ, în prealabil, dacă solul este foarte înţelenit, se practică cojirea şi mărunţirea ţelinei.
Ca lucrări suplimentare desfundării, înainte de instalarea vegetaţiei lemnoase se poate executa
grăparea şi cultivaţia. Mai rar se recurge la culturi de plante prăşitoare (porumb) sau la ogor negru
(teren neocupat pe care în anul premergător instalării vegetaţiei lemnoase se execută numai lucrări de
combaterea buruienilor: prăşit, cultivaţie).
În solurile podzolite, atunci când desfundarea se realizează cu inversarea stratului arabil,
adâncimea de lucru se limitează la nivelul orizontului compact sau a stratului de pseudoglei. Sub acest
nivel, solul se permiabilizează şi se afânează cu subsolierul, organ activ sub formă de gheară, montat
pe plug în spatele trupiţei, lucrare cunoscută sub numele de „subsolaj”.

Plugul cu subsolier şi modul de lucru
a)

elemente componente (1 . cuţitul subsolierului, 2. braţul de suport, 3. cormana)
b) modul de lucru al plugului cu subsolier
c)

Lucrarea parţială a solului se practică atunci când înclinarea depăşeşte 12° şi/sau înierbarea
este redusă. Se poate realiza în fâşii (benzi), tăblii şi vetre, prezentând următoarele avantaje:
▪

nu necesită înlăturarea tuturor arborilor şi cioatelor;

▪

se evită pericolul declanşării eroziunii;

▪

tehnologiile de pregătire a terenului şi solului sunt mai simple;

▪

lucrarea este mai puţin costisitoare;
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Fâşiile (benzile) sunt orientate pe direcţia est-vest, când terenul este plan sau de-a lungul
curbelor de nivel. Benzile pot fi continue sau întrerupte. Lăţimea fâşiilor se stabileşte în funcţie de:
înclinarea terenului, gradul de îmburuienire, desimea şi dispozitivul de cultură, ultimele indicate prin
schema de cultură.
În general, benzile înguste, realizate pe terenuri înclinate şi cu multe obstacole, au lăţimea de
la 0,7 m până la 1,0 m, iar cele late, executate pe terenuri plane şi foarte înţelenite, au lăţimi de la 2
până la 3 m, în funcţie de desimea şi dispozitivul de cultură.
Mobilizarea solului se poate face manual sau mecanizat, folosind plugul reversibil pentru
arătura de coastă, sensul de lucru fiind în lungul curbelor de nivel, cu răsturnarea brazdelor în aval.
Pe solurile mai puţin înţelenite, afânate, revene se recomandă folosirea plugului cu dublă
cormană care desprinde solul într-un strat de 10-12 cm, răsturnându-l de o parte şi de alta a cormanei,
la mijlocul acesteia rămânând o fâşie mobilizată de 0,7…0,8 m lăţime, pe care se plantează ori se
seamănă.
Tăbliile sunt suprafeţe de formă pătrată (2 x 2 m) sau dreptunghiulară (2 x 3 m); 1(2) x 3(5) m),
aria lor stabilindu-se în funcţie de schema de cultură adoptată (desimea şi dispozitivul practicat). În
general, se execută manual, înainte de instalarea culturilor.
Vetrele au formă şi mărimi diferite (0,40 x 0,60 m; 0,60 x 0,80 m; 0,80 x 1,00 m; 1,0 x 1,0 m).
Se execută manual cu hârleţul, sapa forestieră, concomitent cu instalarea culturii. Din observaţiile
specialiştilor (Negruţiu ş.a.,2002), pe terenurile cu vânat sunt mai indicate vetrele mici, deoarece
vânatul găseşte mai multe buruieni cu care să se hrănească, astfel că puieţii sunt protejaţi.

Plugul reversibil pentru arătura de coastă. (Florescu, G.,1994)
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Plugul reversibil modern, cu cormane mobile

Plugul cu dublă cormană şi modul de lucru. (Damian, I.,1978)

Tema de control 20

1. Ce reprezintă compoziţia de împădurire?.
2. Ce este schema de împădurire?
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Lecţia 21
3. Instalarea vegetaţiei lemnoase prin metoda plantaţiilor
3.1 Avantajele şi dezavantajele plantaţiilor
Instalarea artificială a culturilor forestiere se poate realiza prin trei metode: metoda
plantaţiilor, metoda semănăturilor directe şi metoda butăşirilor directe. Ultima dintre metodele
enumerate are însă o folosire mai restrânsă, apelându-se la ea doar în condiţii speciale. Pentru a alege
metoda de instalare trebuie făcută a atentă analiză a condiţiilor locale fitoclimatice şi pedologice; de
asemenea trebuie analizate particularităţile bioecologice ale speciilor a căror introducere se urmăreşte
şi nu în ultimul rând să se ţină cont de aspectele economice implicate de costurile de instalare ale
viitoarelor culturi. Datorită numeroaselor avantaje pe care le are, metoda plantaţiilor este cea mai
folosită în vederea instalării speciilor forestiere. Plantarea presupune folosirea puieţilor ca şi material
de regenerare, rădăcina acestora fiind fixată în solul terenului în care se urmăreşte instalarea vegetaţiei
lemnoase. În ceea ce priveşte materialul de regenerare ce poate fi folosit sunt mai multe tipuri de
puieţi, clasificarea fiind realizată în funcţie de talia acestora sau de modul de prezentare al sistemului
radicelar.
În funcţie de dimensiuni deosebim puieţi de talie mică – la foioase şi răsinoase, puieţi de talie
semimijlocie – la răşinoase şi puieţi de talie mijlocie – la răşinoase şi foioase (STAS 1347/2004). În cazul
instalării vegetaţiei lemnoase în spaţii verzi se pot folosi puieţi de talie mare (STAS 5971/2004). Privitor
la modul de prezentare a rădăcinilor, în practică sunt folosiţi cu precădere puieţii cu rădăcini nude
(neprotejate), dar în condiţii staţionale extreme sau pentru specii mai delicate se folosesc puieţii cu
rădăcini protejate (crescuţi în recipiente sau cu balot la rădăcină).
Avantaje:
❑

Rata mare de supravieţuire a puieţilor după instalare garantează o mai bună reuşită a
culturilor. Acest lucru e explicabil prin faptul că puieţii reuşesc să concureze mai
eficient vegetaţia erbacee prin dimensiunile mai mari faţă de plantulele provenite din
semănăturile directe, puieţii valorificând la un nivel superior atât spaţiul suprateran
cât şi cel subteran.
De asemenea puieţii plantaţi sunt foarte rar expuşi deşosării în primul an de instalare.

❑

Plantaţiile oferă un foarte bun control asupra spaţierii indivizilor, numărului de
exemplare şi desigur asupra modului de asociere a speciilor din compoziţia de
împădurire. O spaţiere regulată şi uniformă facilitează controlul culturilor iar mai apoi
uşurează realizarea operaţiilor de îngrijire şi conducere. Asigurarea unui număr optim
de exemplare per suprafaţă poate să reducă din volumul lucrărilor de îngrijire şi
conducere a viitorului arboret.

❑

Se poate vorbi de o economie privind cantitatea de seminţe folosită, comparativ cu
semănăturile directe. Cu aceeaşi cantitate de seminţe se poate obţine în pepiniere o
cantitate de puieţi ce poate asigura împădurirea unei suprafeţe mult mai mari decât
dacă s-ar fi semănat direct seminţele. Această economie este foarte importantă
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îndeosebi în cazul speciilor ale căror seminţe sunt scumpe sau se obţin greu şi în
cantităţi reduse.
❑

Se reduce timpul necesar atingerii stării de masiv ceea ce presupune economii
importante în realizarea lucrărilor de îngrijire. Putem vorbi şi despre o reducere a
perioadei parcurse până la momentul exploatării.

❑

În multe cazuri plantaţiile rămân unica metodă de instalare a culturilor datorită
criteriilor impuse de starea terenului, de criteriile ecologice şi biologice ale speciilor
sau de diverse aspecte silviculturale.
Astfel sunt foarte multe terenuri în care nu se poate interveni cu semănături directe,
plantaţiile fiind alegerea firească în cazul terenurilor degradate, afectate de secetă,
înmlăştinate, cu pantă mare sau puternic înierbate. În ceea ce priveşte particularităţile
speciilor forestiere, sunt unele la care instalarea se face mai uşor prin puieţi (salcâm,
cireş, păr pădureţ etc.) sau la care se face exclusiv prin puieţi (plopi euroamericani,
salcie selecţionată etc.) Plantaţiile reprezintă în mod evident singura metodă de
intervenţie cu completări în regenerările al căror procent de reuşită este nesatisfăcător
şi singura formă de creare a aliniamentelor, perdelelor forestiere sau a spaţiilor verzi.

Dezavantaje:
❑

Unul din principalele dezavantaje se referă la faptul că plantaţiile sunt mai costisitoare
decât semănăturile directe. Costul ridicat are mai multe cauze. Preţul puieţilor este
mare, înglobând costurile producţiei din pepiniere. De altfel necesitatea existenţei
pepinierelor pentru realizarea plantaţiilor constituie un neajuns major. În afară de
acest lucru procesul tehnologic în sine, de plantare, este complex şi mai complicat,
necesită un personal numeros şi bine instruit şi permite foarte greu mecanizarea.
Drept urmare manopera implică şi ea costuri importante.

❑

Terenul pe care se va realiza plantarea trebuie să aibă o accesibilitate ridicată pentru
a putea asigura transportul puieţilor, al muncitorilor şi al echipamentului de lucru.

❑

Transplantarea reprezintă o operaţie cu caracter de şoc în viaţa puieţilor. Acest
moment critic este caracterizat prin dezechilibrul fiziologic ce se poate să apară între
capacitatea de absorbţie a apei din sol şi transpiraţie. Sistemul radicelar redus, cu o
parte din perii absorbanţi distruşi nu poate să susţină partea aeriană care e mai
voluminoasă, disproporţionată ca mărime. Pentru a reduce acest şoc al transplantării
trebuie să se acorde o atenţie deosebită fazelor premergătoare plantării, respectând
anumite indicaţii: solul să fie reavăn, mobilizat în momentul scoaterii puieţilor din
pepinieră, după scoatere să se execute o corectă toaletare a rădăcinii; să se
manipuleze atent puieţii atât la ambalare cât şi pe parcursul transportului şi apoi până
în momentul plantării. De foarte multe ori reuşita unei plantaţii depinde tocmai de
această perioadă parcursă între scoatere şi plantare.

❑

Dezavantajele metodei pot fi accentuate de o execuţie neglijentă a lucrărilor aferente.
Apare deseori riscul rănirii puieţilor. Vătămările mecanice suferite de puieţi pot avea
consecinţe ulterioare grave, acestea reprezentând adevărate porţi de intrare pentru
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diverşi agenţi patogeni. Execuţia neglijentă a plantării poate determina aşezări
defectuoase ale rădăcinii (în formă de ”L” sau ”J”) ce vor afecta creşterea şi dezvoltarea
ulterioară a puietului. Neexecutarea operaţiei de mocirlire a rădăcinilor puieţilor
înainte de plantare sau trecerea unei perioade de timp prea lungi de la mocirlire până
la plantare poate să reducă rata de prindere a puieţilor.
(Palaghianu, C. – Procedee şi tehnici de regenerare artificială, Suceava, 2003)

3.2 Procedee de plantare
Plantarea în gropi
Acest procedeu este cel mai des folosit deoarece prezintă numeroase avantaje:
❑

Dimensiunea variabilă a gropilor permite folosirea mai multor tipuri de categorii de
puieţi.

❑

Procedeul este aplicabil în condiţii foarte variate- în soluri nepregătite anterior,
compacte, înierbate, degradate, cu exces de apă sau uscate, cu schelet etc.

❑

Dimensiunile gropilor permit o aşezare cât mai corectă a sistemului radicelar iar
”inversarea” orizonturilor solului la acoperirea rădăcinilor oferă puietului condiţii
superioare de nutriţie.

Etape ale plantării în gropi

Gropile vor avea dimensiuni ce variază în funcţie de condiţiile pedologice şi talia puieţilor.
Astfel avem gropi:
- normale - cu o adâncime de 30 cm în cazul solurilor uşoare, respectiv de 40 cm în cazul
solurilor grele şi mijlocii; puieţii plantaţi vor fi de talie mică;
- mijlocii - adâncime de 40-90 cm; pentru puieţi de talie mică cu sistem radicelar bogat, puieţi
de talie semimijlocie la răşinoase sau de talie mijlocie de răşinoase şi foioase (chiar şi talie mare);
- mari - adâncime de peste 90 cm în cazul folosirii sadelor sau a puieţilor de talie mare.
Forma lor va fi prismatică (în cazul execuţiei manuale) sau cilindrică (dacă se utilizează pentru
săparea lor motoburghie sau maşini de forat). Productivitatea executării gropilor creşte substanţial în
cazul folosirii unor sisteme mecanice de forare (50-150 gropi/oră) (Negruţiu, 2003). În cazul săpării
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manuale se poate folosi cazmaua, sapa forestieră sau târnăcopul; însă productivitatea muncii e
scăzută. Norma de producţie este în medie de 150 de puieţi/zi pentru un muncitor. Totuşi se lucrează
în grup, formaţia de lucru fiind alcătuită în general din doi muncitori săpători şi un plantator.
Legat de tehnica de execuţie trebuie menţionat că pentru speciile cu rădăcină trasantă sau
pivotantă-trasantă se va amenaja pe fundul gropii un muşuroi de o formă care va fi adaptată tipului de
înrădăcinare a puietului.

Variante de execuţie adaptate tipului de înrădăcinare
a - înrădăcinare pivotantă, b - înrădăcinare trasantă, c - înrădăcinare pivotant-trasantă

După plantare fiecare puiet va fi verificat pentru a constata şi eventual remedia posibile
deficienţe ale operaţiei. Puietul va fi analizat din punct de vedere al unei poziţii corecte (verticale), iar
pentru a verifica stabilitatea acestuia se va încerca o uşoară smulgere a sa. În zonele cu un climat mai
umed, la umplerea gropilor pământul se va aranja în partea superioară sub forma unui uşor muşuroi,
pe când în zonele secetoase partea superioară va trebui să aibă o uşoară concavitate pentru a reţine
apa din precipitaţii.

Aranjarea pământului în jurul puietului
a- cu convexitate, b- cu concavitate
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Un dezavantaj al plantării în gropi îl constituie randamentul relativ scăzut (450 puieţi pentru
o echipa de lucru formată din 2 săpători şi un plantator, adică 150 puieţi/muncitor/zi). În scopul
creşterii productivităţii se poate opta pentru mecanizarea lucrărilor, prin folosirea sau a maşinilor de
săpat gropi (motoburghie) sau a maşinilor de plantat puieţi. Aplicabilitatea acestui procedeu este totuşi
limitată, fiind preferat în cazul instalării culturilor pe suprafeţe mari sau pe suprafeţe plane sau cu
înclinare de maxim 12°. Maşina de săpat gropi MSG se poate folosi în terenuri cu o înclinare de maxim
12-14°, pentru puieţii de talie mică, semimijlocie sau mijlocie. Se pot folosi burghie de 25, 40, 60, 80,
100 cm iar productivitatea este de 330-340 gropi/8 ore.
Motoburghiul MAG-30 se foloseşte în terenuri cu o înclinare de maxim 20°, având 2 burghie
spirală de 15 şi 40 cm. Adâncime maximă de lucru este de 40 cm, iar productivitatea este de cca 800
gropi/8 ore. Alte motoburghie folosite sunt: STHIL seria BT, Verrus, Haffco.
Maşinile de plantat puieţi reprezintă o altă soluţie de mecanizare a lucrărilor de instalare a
puieţilor. În general o astfel de maşină este formată din:
▪

brăzdar de deschidere a rigolei

▪

sistemul de distribuţie şi aranjare a puieţilor

▪

dispozitive de acoperire a puieţilor cu pământ

▪

tăvălugi de tasare şi dispozitive de nivelare

Din punct de vedere constructiv există mai multe tipuri de maşini:
▪

Aparate de plantat cu disc rotativ rigid (cele mai frecvente)

▪

Aparate de plantat cu lanţ echipat cu cleme

▪

Aparate de plantat cu şenilă

▪

Aparate de plantat cu discuri elastice

Cele mai uzuale maşini de
plantat sunt: maşina de plantat SBN1A (cu disc rigid cu cleme), maşina de
plantat

Finnforestier

(1000-15000

puieţi/oră),maşina de plantat Forst şi
Standard (500-15000 puieţi/oră).
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Maşina de plantat puieţi C&G

Maşini de săpat gropi (motoburghie)

Plantarea în despicătură
Procedeul presupune introducerea rădăcinilor puietului într-o fantă realizată în sol cu ajutorul
unui plantator sau a unei sape forestiere. Operaţia este caracterizată de un randament deosebit de
ridicat, un muncitor putând planta 800-1000 puieţi/zi. Reuşita este foarte bună în condiţiile plantării
puieţilor de talie mică, cu un sistem radicelar nu foarte dezvoltat, în soluri neînierbate, afânate şi
reavene. Cu toate că procedeul este expeditiv şi avantajos din punct de vedere economic, are
numeroase dezavantaje şi neajunsuri ce pot fi amplificate în cazul unei execuţii defectuoase: rădăcinile
fiind înghesuite într-un singur plan, este afectată desfăşurarea normală a procesului de nutriţie;
neglijenţa execuţiei poate cauza răsucirea sau îndoirea rădăcinilor, astfel că prinderea, creşterea şi
dezvoltarea puieţilor va fi serios afectată.
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Legat de modul de execuţie, un muncitor deschide cu ajutorul plantatorului sau a sapei
forestiere o fantă în sol, cel de-al doilea muncitor va introduce rădăcinile puietului în respectiva fantă
iar apoi se va închide/astupa deschiderea executată. Procedeul are mai multe variante, în funcţie de
unealta folosită la executarea fantei în sol, dar se apreciază că cea care asigură cea mai mare
productivitate este varianta care utilizează sapa forestieră – productivitatea e în general cu 30% mai
mare decât în cazul folosirii plantatorului (Damian, 1978).

Plantarea în despicătură – cu plantatorul, sapa forestieră şi cazmaua

Procedee speciale de plantare
Acestea sunt procedee ce se aplică în condiţii deosebite (soluri excesiv de umede sau prea
uscate), fiind derivate din procedeele de bază.
❑

Plantarea pe muşuroi - se aplică în cazul terenurilor în care apa freatică se află foarte
aproape de suprafaţa solului. Puietul se va planta pe un muşuroi central ce va fi
executat cu pământ de împrumut sau chiar cu pământ luat din terenul înmlăştinat. În
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acest fel sistemul radicelar al puietului se va găsi în pământ drenat şi nu va fi afectat
de apa freatică. O variantă simplificată a acestui procedeu presupune pregătirea
solului în coame de brazdă şi plantarea puieţilor pe respectivele coame.

Plantarea pe muşuroi
❑

Plantarea în cavităţi - se aplică în cazul terenurilor din zone aride a căror soluri suferă
de o uscare accentuată la suprafaţă. Execuţia cavităţilor permite ca puieţii să fie
protejaţi de arşiţă în primii ani iar rădăcinile lor vor avea acces la straturile mai umede
ale solului.

Plantarea în cavităţi
❑

Plantarea pe brazde de plug - e un procedeu expeditiv aplicabil în terenuri a căror sol
a fost supus lucrărilor de pregătire în prealabil.
Puieţii, de talie mică, vor fi aşezaţi pe brazdă iar la răsturnarea următoarei
brazde vor fi acoperiţi cu pământ Se va executa o tasare suplimentară a pământului în
urma plugului pentru a asigura un bun contact între sol şi rădăcinile puieţilor.
Randamentul acestui procedeu este foarte ridicat, fiind aplicat cu succes la
împădurirea nisipurilor mobile de la Hanul Conachi şi din sud-vestul Olteniei.
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Plantarea pe brazed de plug
❑

Plantarea mecanizată - se poate aplica doar în terenuri relativ plane, care să permită
intervenţia utilajelor de pregătire a terenului şi de plantat. Productivitatea muncii este
deosebită dar folosirea maşinilor de plantat implică o ridicată omogenitate
dimensională a puieţilor.

❑

Plantarea puieţilor de talie mijlocie - este o metodă relativ modernă, elaborată în
urma experienţelor efectuate de ing. Octavian Rusu în cadrul Ocolului Silvic Dorohoi
cu puieţi de cvercinee de talie mijlocie obţinuţi prin repicaj (vârsta de 4-5 ani, înălţimea
de 1,5-2,0 m). Procedeul presupune plantarea puieţilor câte 5 sau 3 în tăblii de 2 x 2 m
(şi distanţa de 2 m între tăblii). Se vor folosi 3125 puieţi/ha, respectiv 1875 puieţi/ha
amplasaţi în 625 tăblii la hectar. Instalarea speciilor de cvecinee prin acest procede
reduce foarte mult cheltuielile de împădurire (Rusu, 1986).

Tema de control 21

1. Numiţi 3 avantaje ale metodei de instalare prin plantaţii a vegetaţiei forestiere.
2. Care sunt uneltele care pot fi folosite în cazul operaţiei de plantare în despicătură?
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Lecţia 22
Plantarea puieţilor cu rădăcini protejate
În categoria puieţilor cu rădăcini protejate se includ atât puieţii crescuţi în recipiente cât şi cei
cu bal de pământ la rădăcină. Cu toate că obţinerea acestei categorii de puieţi este mai anevoioasă şi
desigur mai costisitoare, plantaţiile cu astfel de puieţi beneficiază de şanse de reuşită foarte mari, chiar
în condiţii de vegetaţie mai puţin favorabile.
Explicaţia constă în faptul că se reduce şocul transplantării prin nederanjarea şi implicit
nevătămarea sistemului radicelar, concomitent cu asigurarea pentru o mai bună dezvoltare a unei
cantităţi din acelaşi sol care a susţinut şi până atunci creşterea puietului.
Desigur, costul mare al puieţilor cu rădăcini protejate nu justifică folosirea acestora în toate
cazurile ci doar în terenurile în care instalarea prin procedeele obişnuite nu dă roade. Astfel în zonele
aride, pe nisipuri sau în terenuri degradate utilizarea acestei categorii de puieţi este cea care dictează
reuşita lucrărilor.
Se apreciază că în ţările scandinave şi în nordul continentului american peste 60% din producţia
de puieţi o reprezintă puieţii cu rădăcini protejate (Negruţiu, 2003).
Sunt foarte multe modalităţi de producere a puieţilor containerizaţi, diferind atât materialul
cât şi forma recipientelor ce susţin sistemul radicelar al acestora.
Materialul poate fi biodegradabil într-un timp relativ scurt (5-7 luni) (hârtia, cartonul, celuloza,
muşchi Sphagnum, materiale vegetale, argilă cu pleavă sau paie etc.) - sistemele Paperpot, recipiente
Ontario sau Walter, recipiente Jiffy.
Recipientele pot fi confecţionate însă şi din materiale recuperabile, reutilizabile (mase plastice,
lemn, metal etc), puieţii extrăgându-se din acestea înainte de plantare - sistemul Ray Leach Single Cell,
Styrofoam, Hiko, Plant System 80, Vapo.

Puieţi produşi în recipiente
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Utilizarea puieţilor cu rădăcini protejate permite adeseori creşterea randamentului procesului
de plantare prin folosirea unor maşini de plantat puieţi în recipiente sau, în cazul unor terenuri ce nu
permit mecanizarea lucrărilor prin folosirea unor dispozitive acţionate manual ce cresc foarte mult
productivitatea muncii, ca de exemplu: plantatorul tubular finlandez de tipul ”Pottiputki”, plantatorul
de tip Walter etc.
(Palaghianu, C. – Procedee şi tehnici de regenerare artificială, Suceava, 2003)

Plantatorul Pottiputki (2000-5000 puieţi/zi/muncitor)

Maşina de plantat puieţi în recipiente Ferarri Futura (7500 puieţi/oră/rând)
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3.3 Perioada de plantare
Instalarea vegetaţiei forestiere prin metoda plantaţiilor este posibilă doar în timpul repausului
vegetativ - toamna după căderea frunzelor sau primăvara înainte de desfacerea mugurilor, evitând
însă perioada în care solul este îngheţat sau acoperit de zăpadă.
Plantarea de toamnă prezintă anumite avantaje (rădăcinile la foioase cresc chiar peste iarnă,
puieţii beneficiază de precipitaţiile abundente ale acestui sezon) dar şi o serie de dezavantaje: riscul
secetei fiziologice, probleme cauzate de posibile perioade cu un exces de apă în sol, frecventa deşosare
în primul an de la plantare etc. Mai agreată este drept urmare plantarea de primăvară, cu condiţia ca
această să se execute la timp. Cu cât instalarea se face mai devreme, cu atât se reduce riscul
dezechilibrului dintre absorbţie şi transpiraţie. În plus, topirea lentă a zăpezii asigură valori relativ
constante ale umidităţii din sol, favorabile consolidării relaţiei dintre sistemul radicelar şi substratul
fizic ce susţine creşterea şi dezvoltarea puietului.
În cazul folosirii puieţilor cu rădăcini protejate, perioada de instalare poate fi extinsă până spre
sfârşitul respectiv începutul repausului vegetativ. Trebuie totuşi evitată pe cât posibil, chiar şi în acest
caz, perioada de vară.
(Palaghianu, C. – Procedee şi tehnici de regenerare artificială, Suceava, 2003)

4. Instalarea vegetaţiei lemnoase prin metoda semănăturilor directe şi a butaşilor
4.1 Avantajele şi dezavantajele semănăturile directe
Metoda constă în încorporarea seminţelor în solul terenului pe care se doreşte instalarea
vegetaţiei şi prezintă unele avantaje menţionate în continuare:
• Puieţii rezultaţi cresc încă de la răsărire pe locul definitiv, fără să mai fie expuşi pericolului
deteriorării de la scoaterea lor până la plantare. Este un important avantaj, pentru că rădăcinile nu
mai sunt vătămate mecanic, deformate sau infestate.
• Cheltuielile de instalare sunt mai mici comparativ cu cele ocazionate de producerea puieţilor.
• Tehnologia semănăturilor este mai simplă comparativ cu tehnologia plantării.
• Se poate recurge mai uşor la semănatul mecanic comparativ cu plantarea mecanizată.
• Productivitatea operaţiei de semănare este superioară plantării manuale, indiferent de
procedeul folosit, astfel că numărul muncitorilor este mai mic.
• Semănăturile pot fi executate pe grohotişuri, soluri cu mult schelet, superficiale, unde
plantarea puieţilor nu este posibilă decât folosind pământ de „împrumut” sau puieţi cu rădăcini
protejate, ceea ce ridică mult costul lucrărilor.
Semănăturile directe prezintă însă şi importante dezavantaje, precum:
• Seminţele încorporate în sol şi mai ales plantulele sunt mai sensibile la acţiunea unor factori
climatici (temperaturi minime şi maxime, îngheţuri timpurii şi târzii, precipitaţii cu caracter torenţial,
start gros de zăpadă, arşiţe, vânturi puternice), la prezenţa buruienilor, la sărăcia solurilor în substanţe
nutritive, la soluri uscate sau cu exces de umiditate şi alţi factori negativi, faţă de care este greu să se
adopte măsuri speciale de protecţie.
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• Puieţii rezultaţi necesită lucrări de îngrijire un număr mai mare de ani, cu o frecvenţă sporită
anual (cel puţin în primii ani) comparativ cu puieţii plantaţi, ceea ce ridică mult costul lucrărilor de
instalare până la realizarea stării de masiv.
• Folosirea unor cantităţi mult mai mari de seminţe pentru obţinerea ulterioară a desimii optime
a puieţilor.
• Semănăturile nu se practică în cazul completărilor, deoarece concurenţa ar fi evidentă şi
nefavorabilă între plantulele sau puieţii rezultaţi în urma completărilor comparativ cu puieţii din
cultura realizată anterior. De aceea, metoda semănăturilor directe se practică mai puţin la noi datorită
caracteristicilor staţionale din ţara noastră; rezultate bune se obţin numai la anumite specii şi în
anumite condiţii, aşa cum se menţionează în continuare (***, NT1, 2000).
• Semănături directe cu brad executate pe suprafeţe reduse, în teren neînierbat, fără seminţiş
natural sau cu seminţiş slab reprezentat, sub un masiv cu consistenţă în jur de 0,5 pe expoziţii umbrite
şi 0,6 pe cele însorite, terenuri cu înclinare mai mică de 30°, situate în treimea superioară şi mijlocie a
versanţilor.
• Semănături directe cu molid în arealul natural, pe suprafeţe reduse, în teren neacoperit de
arboret matur, lipsit de buruieni, cu înclinare sub 20°, în treimea superioară şi mijlocie a versanţilor.
• Semănături directe cu ghindă executate sub masiv sau în teren descoperit, pe întreaga
suprafaţă sau parţial în fâşii (benzi), rânduri, tăblii, cuiburi.
• Semănături directe cu pin negru pe terenuri cu substrat reprezentat de dolomite şi calcare.
• Semănături directe cu mesteacăn în zona montană şi premontană, pe terenuri foarte înclinate,
pe soluri cu mult schelet.

4.2 Procedee de semănare
Pe terenurile de împădurit, semănarea se poate face în cuiburi, rânduri sau prin împrăştiere.
a) Semănarea în cuiburi este procedeul mai des aplicat, prezentând avantajul important că se
foloseşte o cantitate mai mică de seminţe comparativ cu celelalte procedee şi că schemele de
împădurire sunt uşor de materializat pe teren.
Cuibul este o cavitate, de regulă cu formă circulară de mici dimensiuni (diametre de la 10-12
cm până la 40 cm, în funcţie de mărimea seminţelor) şi cu adâncimi echivalente adâncimii de semănare
a seminţelor speciei respective. Se recomandă ca seminţele să se distribuie manual „în cruce” (pe două
direcţii perpendiculare). Cuiburile se execută cu sapa forestieră în mijlocul unei vetre. Uneori, pe tăblii
de dimensiuni de 1,0 x1,0 m se amplasează cinci cuiburi: patru spre colţurile tăbliei şi unul în centrul
acesteia.
Norma de seminţe, exprimată în bucăţi sau grame seminţe/cuib, este de la dublu până la de
patru-cinci ori mai mare decât numărul de plantule (puieţi) ce trebuie obţinut la cuib (tabelul 4.2.1).
Pe terenuri neînierbate, cu textură mijlocie, afânate, revene, deci cu condiţii favorabile
germinării şi răsăririi, semănarea se poate face în mici fante situate în mijlocul cuibului sau al vetrei cu
adâncimea optimă pentru anotimpul în care se execută lucrarea, fante realizate cu plantatorul sau cu
sapa forestieră.
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Tabelul 4.2.1
Norme de seminţe* pentru a obţine un număr minim
de puieţi la cuib, m, m2
Procedeul de semănare
în cuiburi

Specia

seminţe
buc/cuib

în rânduri
seminţe

prin împrăştiere

g/cuib

puieţi
buc/cuib

buc/m

g/m

puieţi
buc/cuib

seminţe
buc/m2

g/m2

puieţi
buc/cuib

molid

50

0,5

20

180-200

1,3-1,7

40

250

3-5

60

brad

40-80

3-6

15

80-100

20-25

25

120-150

7-10

40

cvercinee

8-10

40-60

4

30-35

100-150

25

-

-

-

fag

50

12-15

10

20

7-9

25

-

-

-

* seminţe de calitatea I
În astfel de condiţii se pot folosi dispozitive speciale, precum tubul şi bastonul de semănat.
Tubul de semănat este un tub de 1,0-1,20 m lungime, confecţionat dintr-un material rezistent,
uşor, având la capătul inferior un manşon de formă conică, prevăzut cu unul sau mai multe orificii.
Seminţele, în cantitatea corespunzătoare normei/cuib, introduse prin capătul superior al tubului, îl
traversează şi ajung prin orificiu (orificii) în cavitatea executată în sol de vârful tubului.
Bastonul de semănat are partea superioară a tubului curbat (asemenea unui baston), iar
orificiul din parte inferioară a tubului (care are tot formă conică) este prevăzut cu o clapetă care se
deschide automat, când vârful se adânceşte în sol, lăsând să cadă cantitatea necesară de seminţe la
cuib. După scoaterea bastonului din cuib, se acoperă cuibul cu pământ, care se tasează uşor pentru ca
seminţele să adere de particulele solului.
b) Semănatul în rânduri presupune distribuirea seminţelor de-a lungul rândului, respectânduse rectitudinea, paralelismul, forma şi adâncimea rigolei. Lucrarea se execută manual sau cu
semănătoarea. Procedeul se aplică pe terenurile în care solul a fost pregătit în prealabil total ori parţial
în benzi (fâşii). Rândurile sunt continui sau întrerupte (de-a lungul lor se lasă 1-2 m pe care nu se
împrăştie seminţe, tehnică folosită când urmează instalarea prin plantaţii a unor specii din compoziţia
de împădurire). Rândurile pot fi echidistante ( cu distanţe între ele de 1,0 - 2,0 m) sau grupate câte
două cu distanţa de 0,7-1,0 m între ele, în funcţie de schema adoptată.
Rândurile se dispun în lungul curbelor de nivel, pe terenurile înclinate; la câmpie, se orientează
pe direcţia nord-sud, când se urmăreşte protejarea puieţilor de insolaţie sau pe direcţia vântului
dominant dacă acesta reprezintă un pericol.
În unele ţări din estul Europei, atunci când se practică metoda semănăturilor directe cu molid,
se adoptă procedeul „Specht”, care presupune plantaţii fără pepinieră şi constă în producerea puieţilor
(de molid, de regulă) direct pe terenul de împădurit, pe mici suprafeţe. Practic, pe porţiuni de teren
relativ plan, cu sol profund, reavăn, bogat în humus se amenajează straturi de 0,6-0,8 m lăţime, pe
care se trasează rigole, seminţele încorporându-se de-a lungul acestora. Puieţii, îngrijiţi corespunzător,
se menţin până la vârsta când devin apţi de plantat. O parte din aceştia se recoltează şi se folosesc la
plantarea suprafeţelor apropiate, iar alţii rămân nederanjaţi, asigurând împădurirea terenului
respectiv prin „semănături directe”.
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c) Semănatul prin ”împrăştiere” presupune distribuirea cât mai uniformă a seminţelor pe
teren, uneori chiar la suprafaţa acestuia. Procedeul conduce la rezultate satisfăcătoare în zone cu
precipitaţii suficiente, pe terenuri lipsite de vegetaţie erbacee, pe soluri afânate, revene, cu un strat
bine reprezentat de humus şi pentru specii la care seminţele au o perioadă scurtă de germinare
(mesteacăn, plop, salcie, mai rar molid).
Datorită faptului că numai o mică parte din seminţele împrăştiate ajung în condiţii favorabile
de germinare, se folosesc norme mari de seminţe (de 3-4 ori mai mult decât în cazul semănăturilor în
cuiburi sau rânduri); de aceea, procedeul poate fi aplicat atunci când se pot procura uşor cantităţi mari
de seminţe şi la un preţ cât mai mic.
Pentru crearea unor condiţii favorabile, semănarea prin împrăştiere se poate executa pe
suprafaţa unor vetre sau tăblii cu solul pregătit în prealabil. Împrăştierea seminţelor se face de regulă
manual, adoptând tehnica semănatului „în cruce”. Procedeul este mai simplu, cu faze puţine de lucru,
executate uşor, asigurându-se o productivitate ridicată, ceea ce constituie un avantaj.
Pe suprafeţe mari, cu condiţii favorabile germinării şi răsăririi, semănăturile prin împrăştiere
se pot face din avion, elicoptere, aşa cum se practică în Canada, Statele Unite, Rusia ş.a.
În ţara noastră, avio-semănături s-au executat în anul 1952, cu seminţe de molid, sub masiv
sau pe suprafeţe mari, rezultate în urma tăierilor rase şi a doborâturilor de vânt, în bazinele Dornelor,
Ialomiţei, Doftanei. Din cauza costului ridicat ca urmare a executării lucrării din avion, consumului mare
de seminţe, a reuşitei reduse a culturii şi a suprafeţelor mici pe care se instalează vegetaţie lemnoasă
prin această metodă, în ultimele decenii s-a renunţat la avio-semănături.

Semănaturi prin împăştiere realizate cu ajutorul elicopterului
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4.3 Perioada de semănare
Pentru speciile cu seminţe mari, cu conţinut ridicat în apă, a căror păstrare este dificilă peste
iarnă (fag, cvercinee, castan porcesc, brad ş.a.) ca şi pentru seminţele a căror fructe au fost recoltate
„în pârgă” (acerinee, frasin) sunt indicate semănăturile executate toamna, cu condiţia ca în zona
respectivă să nu existe riscul consumării lor de către mistreţi, iepuri, cârtiţe.
Dat fiind pericolul răsăririi plantulelor în toamnele lungi, care ar suferi de gerurile din timpul
iernii sau a răsăririi primăvara timpuriu, fiind periclitate de îngheţurile târzii (acerineele de exemplu),
semănăturile se execută primăvara „în mustul zăpezii”, cu avantajele şi dezavantajele menţionate la
culturile în pepinieră.
La mesteacăn, semănăturile se pot face şi spre sfârşitul iernii, pe suprafaţa zăpezii.

4.4 Instalarea vegetaţiei forestiere prin butaşi
Speciile care se regenerează uşor prin butaşi lignificaţi (sălcii, anini, arbuşti, plopi euramericani
şi altele) se pot instala prin introducerea directă a butaşilor la locul definitiv. Metoda se aplică pe
terenuri cu sol afânat, reavăn, bogat în humus. Uneori, se pot face butăşiri directe şi în condiţii
deosebite (soluri în exces de apă).
În luncile unor râuri, frecvent inundabile, pentru ca butaşii, respectiv puieţii proveniţi din
aceştia să nu fie dislocaţi de viituri se folosesc sade, confecţionate din lăstari de 1-2 ani la plopi
euramericani şi de 1-3 ani (sadele scurte de 70 până la 100 cm), respectiv 2-3 ani (sadele lungi de 200
până la 400 cm) salcie. Diametrul minim la capătul subţire al sadei va fi de 20 mm la sadele scurte şi de
30 mm la cele lungi.

Tema de control 22

1. La ce este folosit dispozitivul finlandez de tipul ”Pottiputki” ?
2. Care sunt principalele procedee de semănare?
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Lecţia 23

5. Îngrijirea culturilor forestiere

5.1 Dinamica dezvoltării culturilor de la instalare până la constituirea stării de masiv
De la instalarea culturilor de specii lemnoase din puieţi, seminţe, butaşi până la realizarea stării
de masiv, acestea parcurg fazele de adaptare şi de creştere individuală.
1. Faza de adaptare este eşalonată pe o perioadă diferită, determinată de metoda folosită la
instalare. Astfel, pentru semănături directe, faza de adaptare reprezintă perioada de la declanşarea
procesului de germinare, apariţia plantulelor la suprafaţa solului (răsărirea), creşterea până la
lignificarea acestora.
Pentru plantaţii, faza de adaptare reprezintă perioada în care rădăcinile se refac şi se
consolidează în sol, devenind capabile să asigure nutriţia puieţilor, iar mugurii vegetativi intră în
vegetaţie şi se declanşează procesul de creştere a exemplarelor. Lungimea perioadei este diferită în
funcţie de anotimpul de plantare şi mersul vremii în primăvara executării plantaţiilor sau care urmează
după toamna în care s-au plantat puieţii.
În cazul butăşirilor directe, faza de adaptare începe de la introducerea butaşilor în sol, continuă
cu formarea rădăcinilor, pornirea mugurelui vegetativ, finalizându-se prin lignificarea lujerului noului
puiet.
2. Faza de creştere individuală a puieţilor se desfăşoară în continuarea primei faze (de
adaptare) şi durează până la realizarea stării de masiv. În această perioadă, fiecare puiet creşte izolat,
fără a beneficia de influenţa reciprocă a exemplarelor învecinate. Pe măsura apariţiei de noi lujeri
anuali şi a creşterii în înălţime şi grosime a exemplarelor, izolarea se atenuează.
În faza de adaptare şi în primii ani ai fazei de creştere individuală sunt necesare lucrări de
combatere a buruienilor şi a speciilor lemnoase dăunătoare speciilor instalate, de afânare a solului,
administrare a îngrăşămintelor, chiar a udatului artificial şi altele. Numărul anilor în care sunt necesare
lucrări de îngrijire diferă fiind influenţate de: zona fitogeografică, specie, bonitatea staţiunii, metoda
de instalare a speciilor, desimea culturilor. De regulă, aceste lucrări se întrerup la realizarea stării de
masiv a întregii culturi.
Constituirea stării de masiv este procesul bioecologic de apropiere a coroanelor puieţilor şi de
realizare a coronamentului noului arboret (Florescu şi Nicolescu, 1996). Starea de masiv se realizează
la nivelul întregii populaţii de puieţi, când aceasta ajunge la independenţa biologică, trecând de la
existenţa izolată la cea în comun (Florescu şi Nicolescu, 1996). Şi constituirea stării de masiv este
influenţată de zona fitogeografică, specie (rapiditatea de creştere), bonitatea staţiunii, metoda de
instalare, desimea culturilor.
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Conform normelor tehnice privind efectuarea controlului anual al regenerărilor (***, 2000,
Norme tehnice pentru efectuarea controlului anual al regenerărilor - 7) (NT 7) starea de masiv 1 a
regenerărilor se consideră realizată atunci când:
Pentru regenerări naturale:
a) la foioase: ramurile puieţilor se ating în proporţie de minimum 80%;
b) la răşinoase: înălţimea puieţilor este de 1,00-1,20 m în staţiuni normale şi de 0,60-0,70 m în
staţiuni extreme.
Pentru regenerări artificiale:
a) la foioase: ramurile puieţilor pe rând sau în grupe se ating în proporţie de cel puţin 80%;
pentru plopii euramericani şi nuc diametrul tulpinii la înălţimea de 1,30 m este de minimum 8 cm;
b) la răşinoase: înălţimea puieţilor este de 1,20-1,40 m în staţiuni normale şi de 0,60-0,80 m în
staţiuni extreme.
De reţinut că starea de masiv se declară în anul când aceasta se realizează pe întreaga
suprafaţă a regenerării analizate.
La declararea stării de masiv, numărul minim de puieţi/ha nu trebuie să fie mai mic decât cel
corespunzător reuşitei bune pentru speciile principale de bază şi de amestec, calculate prin diminuarea
numărului de puieţi plantaţi cu pierderile normale (tehnologice) de puieţi de la instalarea culturii până
la realizarea stării de masiv.
În anexa 4 (***, 2000, NT 7), starea de masiv se realizează după:
▪

3-4 ani: salcâm;

▪

5 ani: plopi euramericani cultivaţi în culturi intensive pentru producerea de lemn
preponderent gros, plop alb, salcie;

▪

5-6 ani: cvercinee, când s-au folosit puieţi de talie mijlocie (metoda O. Rusu), anin,
frasin;

▪

6-7 ani: larice (în completarea regenerării naturale la foioase) duglas, pin strob, pin
silvestru, pin negru, nuc negru;

▪

7-8 ani: molid în regiunea de dealuri (FD4-FD3), cvercinee, inclusiv speciile principale
de amestec: paltin, frasin, tei ,cireş;

▪

7-9 ani: molid, zâmbru, larice, pin silvestru, pin negru în regiunea montană şi
premontană (Fsa, FM3-FD4)

▪

9-10 ani: brad în completarea regenerării naturale (FM2-FD4) nuc comun, când se
folosesc puieţi de talie mică;

▪

6-9 ani: semănături directe de cvercinee sub masiv sau în teren descoperit.

NT 7 din anul 2000 înlocuiesc termenul de reuşită definitivă (utilizat în normele tehnice din anul
1987) cu realizarea stării de masiv.
1
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5.2 Lucrări privind evaluarea reuşitei culturii
5.2.1 Recepţia tehnico- financiară
Este lucrarea efectuată imediat după instalarea artificială a vegetaţiei şi constă în verificarea
cantitativă şi calitativă a instalării culturii. Se face de către o comisie şi în prezenţa specialistului care a
supravegheat executarea lucrării, rezultatele consemnându-se într-un proces verbal de recepţie pe
baza căruia se întocmesc formele contabile pentru plata lucrării. Pieţele de probă materializate pe
teren, vor trebui să reprezinte minim 4% din suprafaţa cultivată, iar suprafeţele sub 0,25 ha se vor
inventaria integral. Ele sunt de formă pătrată, dreptunghiulară, circulară şi au aria de:
▪

100 m2, când suprafaţa de cultură este până la 3 ha;

▪

200 m2, pentru suprafeţele de cultură peste 3 ha;

În pieţele de probă se stabilesc:
▪

suprafaţa efectivă pe care s-a făcut pregătirea terenului şi a solului;

▪

desimea iniţială a culturilor prin măsurarea distanţelor între rânduri şi pe rândurile de
puieţi sau între cuiburi;

▪

corectitudinea în executarea lucrărilor pregătitoare de instalare a culturii;

▪

inventarierea puieţilor pe specii, în cazul plantaţiilor;

▪

calitatea şi starea fitosanitară a puieţilor prin observarea acestora.

Măsurătorile şi observaţiile din pieţele de probă se extind la întreaga suprafaţă cultivată,
rezultatele fiind înscrise în „Registrul de împădurire”.

5.2.2 Controlul anual al regenerărilor
Controlul anual al regenerărilor reprezintă o lucrare complexă prin care se determină starea
regenerărilor şi se stabilesc măsurile necesare a se aplica în vederea dezvoltării normale a acestora
până la realizarea stării de masiv (***, 2000, NT 7)
Se execută anual în perioada 1 septembrie-31 decembrie având următoarele etape:
▪

1 sept. – 15 oct. faza de teren şi centralizarea datelor la nivel de structură
organizatorică;

▪

15 oct. – 15 nov. verificarea, centralizarea şi analiza lucrărilor;

▪

15 nov. – 31 dec. depunerea şi susţinerea la R.N.P. sau Inspectoratele silvice teritoriale
(pentru pădurile care nu sunt administrate de R.N.P.);

La nivelul direcţiilor silvice şi al fiecărui ocol silvic sunt constituite comisii de verficare, iar faza
de teren se efectuează de specialişti ai ocolului silvic în prezenţa obligatorie a gestionarului suprafeţei
regenerate.
Controlul anual al regenerărilor se execută, în funcţie de natura şi de vârsta regenerării în două
etape:
Etapa I se referă numai la suprafeţele regenerate natural din pădurile de codru, în care
seminţişul beneficiază de protecţia arboretului matur şi cuprinde perioada de la instalarea seminţişului
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şi până la trecerea unui sezon de vegetaţie de la executarea tăierilor definitive. Scopul acestei etape
este de a stabili corecta aplicare a tăierilor de regenerare precum şi a măsurilor de ajutorare a
regenerării naturale (necesare instalării şi ulterior dezvoltării normale a seminţişului natural).
Rezultatul acestei acţiuni se concretizează printr-un centralizator care redă situaţia (reuşita)
regenerărilor pe tratamente şi natură de tăieri.
Etapa II se referă la suprafeţele în care:
a) regenerarea este în totalitate naturală;
b) regenerarea este mixtă (naturală şi artificială);
c) regenerarea este în totalitate artificială;
Etapa II, începe după trecerea unui sezon de vegetaţie de la:
a') - executarea tăierii definitive;
b') - completarea regenerării naturale;
c') - executarea împăduririlor (reîmpăduririlor);
Scopul acţiunii este de a stabili reuşita regenerărilor şi de a propune lucrările ce trebuie
executate pentru atingerea stării de masiv la termenele fixate iniţial.
În etapa a II, indiferent de natura regenerării (naturală, mixtă, artificială) se stabilesc suprafeţe
de control permanente, amplasate în teren la data încheierii acţiunii de împădurire, în cazul
regenerărilor artificiale sau mixte, deoarece ele se folosesc şi la recepţia tehnică a lucrării, care,
însumate, să reprezinte (***, 2000, NT 7):
▪

8% din suprafaţa controlată, când aceasta este mai mică de 5 ha;

▪

4% când suprafeţele controlate au de la 5 până la 10 ha;

▪

2% când suprafaţa controlată depăşeşte 10 ha;

Suprafeţele de control pot fi în formă de cerc, pătrat, dreptunghi cu aria de:
▪

100 m2 pentru suprafeţe de la 0,25 până la 3 ha;

▪

100 sau 200 m2 pentru suprafeţe mai mari 3 ha;

▪

suprafeţele sub 0,25 ha se vor inventaria integral;

Într-o suprafaţă regenerată, toate suprafeţele de control vor fi identice ca formă şi mărime.
Suprafeţele vor fi identificabile cu ajutorul unor borne confecţionate din lemn, cu capătul superior
vopsit în roşu, pe care va fi înscris numărul de ordine al bornei. Amplasarea pe teren se face conform
unei reţele rectangulare, după modelul din figura de mai jos.
Începând cu anul următor efectuării ultimei completări şi până la realizarea stării de masiv,
inventarierea puieţilor se poate face utilizând 50% din suprafeţele de control amplasate iniţial, uniform
răspândite în suprafaţă.
La plantaţiile pure, executate la scheme mari (plopi e. a, salcie, nuc) în răchitării, suprafeţele
de control se pot constitui din rânduri întregi sau părţi de rând, distribuite uniform, materializarea
făcându-se prin borne la capătul rândurilor.
În cazul regenerărilor mixte se trec separat suprafeţele de probă pentru puieţii plantaţi (la
numărător) şi suprafeţe aferente regenerărilor naturale (la numitor).
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Amplasarea suprafeţelor de control (***, 2000, NT 7)

În fiecare suprafaţă de control se inventariază separat toţi puieţii din specia (speciile) principale
care sunt viabili, bine dezvoltaţi, fără defecţiuni, înălţimea medie şi starea de vegetaţie prin calificative:
foarte viguroasă; viguroasă; normală; slabă; foarte slabă.
Observaţii : Dacă regenerarea s-a realizat numai pe cale artificială, normele (***, 2000, NT 7)
prevăd ca în suprafeţele de control pe lângă inventarierea puieţilor proveniţi pe cale artificială prin
plantaţii, semănături sau butăşiri directe să se inventarieze şi puieţii instalaţi natural dacă aparţin
speciilor din compoziţia de regenerare.
În cazul semănăturilor directe, se consideră că un cuib, un metru rigolă sau un metru pătrat
echivalează cu un puiet, atunci când în teren există cel puţin 2 puieţi viguroşi şi bine dezvoltaţi/cuib,
sau metru rigolă sau metru pătrat pentru foioase şi 4 puieţi pentru răşinoase în primul şi al doilea an
de la instalare şi numai câte 1 puiet de foioase şi 2 puieţi de răşinoase în anii următori.
Reuşita regenerărilor artificiale se stabileşte în funcţie de zona de vegetaţie şi condiţiile
staţionale (pentru a include cuantumul pierderilor tehnologice admise).
Reuşita este condiţionată de volumul pierderilor ce se înregistrează la inventarierea puieţilor
cu prilejul controlului anual al regenerărilor.
Se consideră pierderi:
•

puieţii dispăruţi, pentru care există semne evidente că au fost plantaţi;

•

puieţii uscaţi;

•

puieţii vătămaţi, (zdreliţi, răniţi, roşi parţial sau total de vânat, atacaţi de ciuperci sau
alţi dăunători ş.a.);

Pierderile pot fi: tehnologice (ca urmare a interacâiunii puieţilor cu factorii de mediu – şocul
transplantării, concurenţa) şi accidentale (înregistrate peste cele tehnologice, produse de factori
obiectivi - viituri, inundaţii, grindină, secetă, îngheţuri, atacuri ale dăunătorilor ce nu puteau fi
prevenite; sau subiectivi: neglijenţă, deficienţe tehnico-organizatorice, atacuri ale dăunătorilor care
putea fi prevenite). Pentru pierderile accidentale se întocmesc acte justificative cu precizarea cauzelor
care le-au determinat, pentru ca ulterior să se stabilească dacă pierderile sunt imputabile.
Pierderile pot fi răspândite uniform sau grupat, (lipsa a cel puţin 4 puieţi alăturaţi), cu
următoarele excepţii:
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•

în răchitării, unde butaşii viabili lipsesc pe cel puţin 1 m;

•

în culturi executate la scheme de instalare cu distanţe mari (nuc, plopi, salcie), la care

pierderea nu trebuie să fie mai mare de 1 exemplar;
•

în regenerări naturale când suprafaţa fără seminţiş utilizabil depăşeşte suprafaţa

ocupată de 4 puieţi instalaţi artificial.
În cazul în care reuşita culturilor este sub 20% se consideră că pierderea este totală şi se
prevede refacerea integrală a lucrării respective.
Reuşita împăduririlor pentru regenerările artificiale - pentru împăduririle din anul I şi II

1.1 REGIUNEA MONTANĂ ŞI PREMONTANĂ
Etajul molidişurilor (FM3 II-I), amestecurilor de fag cu răşinoase (FM2), făgetele montane (FM1), făgetele premontane (FD4)

REGIUNEA DE DEALURI
Etajul gorunetelor şi făgetelor (FD3), al cvercetelor pure (FD2) şi în amestec (FD1)
Grupe ecologice: GE 6 – GE 12; GE 15 – GE 23; GE 25 – GE 30; GE 35 – GE 37
Reuşita
puieţilor/total
%
1
≥ 85
< 85

Reuşita puieţilor
- speciei principale de bază şi de amestec
%
2
≥ 85
< 85

Cuantumul pierderilor
tehnologice admise
%

Reuşita regenerării peste
care nu se fac completări
%

3

4

15

95

Reuşita împăduririlor
5
bună
nesatisfăcătoare

1.2 REGIUNEA DE DEAL – SILVOSTEPĂ (Ssa)
REGIUNEA DE CÂMPIE
ZONA FORESTIERĂ (FC) ŞI SILVOSTEPĂ (SSc)
Grupe ecologice: GE 38 – GE 42, GE 45 – GE 51, GE 55 – GE 66, GE 68; GE 70 – GE 76, GE 78 – GE 86; GE 88 – GE 91
1
≥ 75
< 75

2
≥ 75
< 75

3

4

25

85

5
bună
nesatisfăcătoare

1.3 DUNE CONTINENTALE şi FLUVIOMARINE
Grupe ecologice: GE 92 – GE 96
1
≥ 80
< 80

2
≥ 80
< 80

3

4

20

90

5
bună
nesatisfăcătoare

1.4 LUNCA şi DELTA DUNĂRII şi LUNCILE INTERIOARE MARI
Grupe ecologice: GE 97 – GE 100; GE 102 – GE 114
1
≥ 85
< 85

2
≥ 85
< 85

3

4

15

95

5
bună
nesatisfăcătoare

Procesul verbal al controlului anual mai cuprinde: compoziţia de împădurire realizată; evoluţia
culturii cu privire la reuşita culturii în anul prevăzut în proiect; natura, volumul şi valoarea lucrărilor
executate; oportunitatea şi calitatea acestor lucrări.
La ultimul control anual, realizat în anul reuşitei definitive se face recepţia definitivă, în care
se menţionează: compoziţia propusă şi cea realizată, desimea culturilor (numărul de puieţi/ha);
calificativul corespunzător indicativului de reuşită; înălţimea puieţilor (m); vârsta culturilor (ani); starea
de vegetaţie (foarte viguroasă, viguroasă, normală, slabă); valoarea cumulată a lucrărilor de îngrijire.

182

Împăduriri

5.3 Îngrijirea culturilor de la instalare până la constituirea stării de masiv
5.3.1. Consideraţii privind avantajele şi dezavantajele diferitelor tipuri de intervenţii
experimentale de îngrijire a culturilor
În multe din ţările cu silvicultură avansată s-au experimentat multiple intervenţii pentru
favorizarea instalării şi dezvoltării ulterioare a noilor culturi. Intervenţiile s-au efectuat începând de la
pregătirea manuală şi mecanică a terenului şi a solului, continuând cu protejarea puieţilor, combaterea
chimică a buruienilor, inclusiv practicarea focului controlat în vederea reducerii vegetaţiei nedorite
până la protejarea împotriva speciilor de vânat; S-a experimentat şi efectul păşunatului controlat.
Concluziile au evidenţiat atât aspectele pozitive dar mai ales cele negative ale intervenţiilor
experimentale, concluzii prezentate sintetic în continuare.
1. Intervenţiile manuale privind pregătirea terenului, a solului şi combaterea buruienilor.
a. Avantaje:
•

intervenţia este realizabilă, indiferent de înclinarea terenului;

•

se pot aplica în toate anotimpurile;

•

selectivitatea privind buruienile este excelentă cu condiţia ca: operatorul să fie
calificat; dispozitivele manuale să fie corect concepute şi de bună calitate;

•

efectele intervenţiilor sunt imediate, mai ales în privinţa competiţiei aeriene;

•

prin eliminarea buruienilor se uşurează fertilizarea de bază;

•

eficacitatea intervenţiei este relativ scurtă;

•

intervenţiile nu au caracter brusc dacă se aplică foarte regulat.

b. Dezavantaje:
•

în general, se intervine când competiţia dintre buruieni şi puieţi deja se manifestă;

•

au un randament scăzut;

•

este ineficace pentru graminee fiind chiar dăunătoare, deoarece, adesea, favorizează
lăstărirea şi/sau „înfrăţirea” acestora;

•

apar dificultăţi în recrutarea calificată şi numeroasă a forţei de muncă;

•

costul intervenţiilor este ridicat;

•

în majoritatea cazurilor, intervenţiile manuale sunt dificil de aplicat.

2. Intervenţiile mecanice privind pregătirea terenului, a solului şi combaterea vegetaţiei
dăunătoare:
a. Avantaje:
•

execuţie rapidă, cu intervenţii realizabile în cea mai mare parte a anului;

•

efectele intervenţiilor sunt imediate, mai ales în competiţia aeriană;

•

eficacitatea este influenţată de perioada de executare şi utilajele folosite;

•

sunt necesare pentru fertilizarea de bază;

•

intervenţia este uşoară când se dispune de utilajele necesare.

b. Dezavantaje:
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•

se intervine când competiţia dintre puieţi şi vegetaţia dăunătoare se manifestă deja;

•

sunt limitate de înclinarea terenului;

•

devin impracticabile pe terenurile cu umiditate ridicată sau cu mult schelet;

•

necesită o lăţime suficientă între rândurile de puieţi pentru rularea utilajelor;

•

efecte depresiv asupra plantelor cultivate prin distrugerea parţială chiar totală a
rădăcinilor superficiale;

•

ineficace asupra gramineelor provocând lăstărirea şi „înfrăţirea”;

•

apare pericolul tasării solului de către utilajele cu masă apreciabilă;

•

nu întotdeauna utilajele pot fi disponibile în perioada optimă intervenţiei.

3. Stratul protector aplicat semănăturilor şi plantaţiilor, constituit cel mai des din folie
a. Avantaje:
•

împiedică infestarea puieţilor şi plantelor;

•

ameliorează bilanţul hidric;

•

permite încălzirea uşoară şi mai rapidă a solului primăvara;

•

ameliorează creşterea puieţilor.

b. Dezavantaje:
•

necesită o atentă pregătire prealabilă (înainte de aplicarea mulciului) a solului;

•

favorizează înmulţirea micilor rozătoare;

•

stratul protector poate fi distrus uşor de către vânatul mare;

•

manopera privind aplicarea stratului protector pe un teren este costisitoare, inclusiv
valoarea materialului folosit.

4. Folosirea fitocidelor
a. Avantaje:
•

intervenţia poate fi făcută (prin folosirea fitocidelor preemergente) înainte de
începerea competiţiei;

•

posibilităţi de aplicare pe orice teren;

•

folosirea erbicidelor selective, permite aplicarea acestora şi după plantarea puieţilor
atunci când vegetaţia dăunătoare se află înainte de înflorire;

•

eficacitatea practică poate fi de la unul la mai mulţi ani;

•

folosirea erbicidelor selective permite menţinerea unor specii care nu au consecinţe
economice nefavorabile, asigurând protecţia puieţilor şi elimină speciile mari;

•

distrug rădăcinile plantelor erbacee, producând efecte ce pot alterna cu lucrarea
mecanică a solului;

•

nu distrug structura solului;

•

adesea, intervenţia este economică.

b. Dezavantaje:
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•

folosirea fitocidelor poate fi uneori riscantă, deoarece ecartul este adesea îngust
pentru doze, perioada fenologică, condiţii climatice, unele însuşiri ale solului;

•

este necesar un control privind efectul tratamentelor pe o perioadă lungă – de la
câteva săptămâni până la câteva luni, deoarece nu există, de regulă, un criteriu
instantaneu de evaluare;

•

dificultăţi în aprovizionarea cu cantităţi mari de apă pentru solubilizarea fitocidelor, cu
excepţia celor care se administrează sub formă granulată;

•

poluarea mediului ca urmare a unor derivaţi formaţi în timpul tratamentului şi a
migrării şi acumulării în sol a fitocidelor cu persistenţă îndelungată, antrenate de apă;

•

toxicitate asupra vânatului, chiar asupra omului;

•

pe teren rămâne o vegetaţie „moartă”, care arde foarte uşor în cazul unor incendii
provocate natural (fulgere, etc), sau de către om.

5. În unele ţări (Canada, S.U.A. ş.a) cu suprafeţe mari acoperite cu pădure, după exploatarea
arboretelor, s-a experimentat incendierea controlată a terenului, care prezintă mai mult dezavantaje,
faţă de unele avantaje, menţionate în continuare.
a. Avantaje:
•

intervenţie aplicabilă pe orice teren, indiferent de înclinare, rocă la suprafaţă, etc;

•

rapiditate în execuţie şi efecte imediate;

•

reducere semnificativă a vegetaţiei dăunătoare inclusiv a celei lemnoase (lăstari,
drajoni, seminţiş neutilizabil ş.a);

•

efecte stimulatoare asupra noilor plantaţii prin mineralizarea rapidă a materialului
incendiat.

b. Dezavantaje:
•

necesită o foarte atentă supraveghere;

•

perioadele de provocare a incendiilor fără consecinţe dintre cele mai negative sunt
foarte reduse;

•

nu se pot proteja eventualii puieţi instalaţi natural sau artificial;

•

selectivitatea specifică foarte redusă asupra exemplarelor vârstnice existente pe
suprafaţa incendiată;

•

reticenţe psihologice, manifestate ca stres-ul speciilor.

6. Intervenţii privind protecţia individuală a exemplarelor lemnoase instalate împotriva
speciilor de interes cinegetic, prin folosirea unor manşoane.
a. Avantaje:
•

protejează tulpinile de roadere de către speciile de vânat;

•

stimulează alungirea exemplarelor;

•

îndeplineşte funcţia de înveliş protector împotriva unor factori climatici, biotici
nefavorabili.

b. Dezavantaje:
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•

poate fi cauza unui dezechilibru între înălţimea şi diametrul exemplarului;

•

creşterea pericolului de incendiu;

•

creşterea riscurilor fitosanitare;

•

costuri ridicate.

7. Păşunatul controlat prezintă, aşa cum rezultă din unele experimentări, numeroase
dezavantaje, şi ca atare, nu trebuie să se recurgă la asemenea intervenţii.
a. Ca avantaj se poate menţiona o oarecare „reanimare rurală”, cu implementarea forţei de
muncă.
b. Dezavantaje
•

pagube însemnate prin roaderea tulpinilor, de aceea, intervenţia necesită o foarte
atentă supraveghere;

•

tasarea solului;

•

compatibilitate adeseori discutabilă cu silvicultura;

•

intervenţia este dependentă de: animale (specie, rasă, vârstă, sexe, număr de indivizi);
de supraveghetor (de păstor); de natura vegetaţiei (specii, stadii fenologice ş.a);
condiţiile climatice;

•

adeseori, este necesară o alimentaţie suplimentară.

Tema de control 23

1. Când se consideră atinsă din punct de vedere tehnic, pentru regenerările artificiale,
starea de masiv ?
2. Ce este recepţia tehnico-financiară?
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Lecţia 24
5.3.2 Receparea puieţilor plantaţi
Receparea este lucrarea prin care tulpinile puieţilor se retează la 1-2 cm deasupra solului, în
scopul atenuării dezechilibrului fiziologic dintre absorbţia apei de către sistemul radicelar mai redus,
ca urmare a toaletării rădăcinilor sau vătămărilor provocate de la extragerea lor până la plantarea şi
pierderea apei prin transpiraţia părţilor aeriene, în special a frunzelor. Puieţii se recepează primăvara
timpuriu (înainte de pornirea în vegetaţie), când s-au plantat toamna şi imediat după plantare, când
aceasta se realizează primăvara.
Înlăturând tulpina, dispare dezechilibrul între absorbţie şi transpiraţie, rădăcinile se înmulţesc
şi pot aproviziona satisfăcător cu nutrienţi şi apă noul lăstar ce porneşte dintr-un mugur proventiv
(dormind), situat în regiunea coletului.
Dacă puieţii nu se recepează apare pericolul ca, în perioadele secetoase de primăvară, tulpina
să se usuce după pornirea în vegetaţie, proces cunoscut sub denumirea de autorecepare. Din mugurii
proventivi se formează noi lăstari, dar mai târziu şi datorită acestei decalări, uneori puieţii nu se pot
lignifica până în toamnă.
Receparea nu se aplică la răşinoase, la care creşterea în înălţime este monopodială şi nici la
speciile foioase care au doi muguri terminali (frasin) sau la puieţii de talie mijlocie. La răşinoase, pentru
evitarea dezechilibrului fiziologic, se pot îndepărta unele ramuri situate spre baza tulpinii sau acele
acestora.

5.3.3. Revizuirea culturilor
Revizuirea culturilor este lucrarea ce se execută primăvara înainte de pornirea în vegetaţie.
Are drept scop depistarea şi remedierea prejudiciilor ce pot apare în timpul iernii şi constă în:
▪

îndepărtarea pietrelor, a altor corpuri inerte de pe puieţi şi din jurul lor;

▪

înlăturarea ierburilor înalte, care, uscându-se iarna, au căzut peste puieţi;

▪

refacerea vetrelor şi cuiburilor răvăşite;

▪

despotmolirea vetrelor colmatate;

▪

replantarea sau înmuşuroirea puieţilor deşosaţi.

Lucrarea apare necesară în primii trei ani de la instalarea culturii.

5.3.4. Reglarea desimii culturii
Prin schema de împădurire se adoptă desimi considerate optime pentru condiţiile staţionale
din suprafaţa cultivată, speciile folosite, metoda prin care s-au instalat acestea, categoria de puieţi
plantaţi (talie mică, semimijlocie, mijlocie, cu rădăcini nude sau protejate).
În cazul plantaţiilor sau butăşirilor directe, uneori nu toţi puieţii, inclusiv cei proveniţi din
butaşi, îşi reiau creşterea după faza de adaptare, astfel că reuşita culturii stabilită în urma primului
control anual poate fi foarte bună, bună, satisfăcătoare şi nesatisfăcătoare, în funcţie de procentul de
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menţinere al puieţilor. Indiferent de calificativul privind reuşita culturilor, atunci când la primul control
anual se constată pierderi grupate (dispariţia a cel puţin 4 puieţi învecinaţi, aparţinând speciilor
principale) este necesar să se intervină cu completări. În semănăturile directe, pierderile grupate se
consideră atunci când suprafeţele lipsite de puieţi depăşesc 10 m2.
Completarea culturilor reprezintă un procedeu de reglare a desimii şi presupune instalarea de
noi exemplare în locul puieţilor dispăruţi. Completările se prevăd obligatoriu în cazul pierderilor
grupate, indiferent de reuşita regenerării. Completările se fac numai cu puieţi bine dezvoltaţi care să
poată realiza starea de masiv odată cu puieţii instalaţi iniţial.
În cazul pierderilor uniforme completările se prevăd obligatoriu în primii doi ani de la instalare
dacă reuşita este sub cea prevăzută în tabelul 5.1 (***,2000, NT 7). Speciile ce se introduc prin
completări vor asigura proporţiile stabilite în compoziţia de regenerare.
Rărirea puieţilor proveniţi din semănături directe sau depresajul este altă modalitate de
reglare a desimii. Uneori, datorită condiţiilor climatice şi însuşirile solului deosebit de favorabile,
calităţii foarte bune a seminţelor ori folosirii unor cantităţi mai mari de seminţe faţă de norma optimă
se obţin prea mulţi puieţi în cuib, la metru sau m2 , care se stânjenesc între ei , având drept consecinţă
creşteri mai mici. Ca şi în pepinieră, rărirea, practicată după primul sezon de vegetaţie, când solul este
reavăn, la foioase se realizează prin smulgerea puieţilor mai slab dezvoltaţi, rău conformaţi şi prin
„forfecarea tulpinii” la cei de răşinoase.

5.3.5. Descopleşirea culturilor
Descopleşirea puieţilor constă în tăierea buruienilor de la suprafaţa solului, buruieni care au
adeseori înălţimi superioare puieţilor proveniţi din semănături directe sau a celor plantaţi.
Lucrarea se execută manual folosind unelte tăietoare (sapă, sapă forestieră). Suprafaţa de pe
care se îndepărtează buruienile se suprapune peste suprafaţa pregătită în prealabil (vetre, fâşii, tăblii)
şi materialul vegetal rezultat se aşează ca strat protector (mulci) în jurul puieţilor. Durata şi frecvenţa
descopleşirilor sunt diferite în funcţie de zona fitogeografică, de rapiditatea de creştere a speciilor
instalate, metoda de împădurire folosită, dimensiunile puieţilor la plantare, gradul iniţial de
îmburuienire, pregătirea solului.
Durata în zona forestieră montană, este în general, până la realizarea stării de masiv. Frecvenţa
este de 2 lucrări pe an în primii ani de la instalarea culturilor şi apoi câte o lucrare până la realizarea
stării de masiv. În plantaţiile cu specii repede crescătoare (salcâm, anin, frasin, paltin, plopi, salcie),
dacă solul a fost pregătit în prealabil, descopleşirile nu sunt necesare. Alteori, când se folosesc puieţi
de talie semimijlocie (pin silvestru, pin negru) sau mijlocie (cvercinee) plantaţi pe teren pregătit
corespunzător, descopleşirile se fac începând cu anul al treilea de la plantare.
Perioada de executare a descopleşirilor fie precede înflorirea speciilor erbacee sau se
desfăşoară toamna, deoarece buruienile uscate, în urma depunerilor de zăpadă cad peste puieţi, astfel
că primăvara, aceştia fiind copleşiţi, pornirea în vegetaţie se realizează mai târziu, creşterea anuală a
puieţilor fiind diminuată.

5.3.6 Degajarea puieţilor
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Degajarea este o lucrare de îngrijire a puieţilor ce constă din îndepărtarea vegetaţiei lemnoase
instalate natural prin seminţe sau lăstari, drajoni, vegetaţie reprezentată de specii nedorite şi care pot
copleşi puieţii instalaţi.
Lucrarea se efectuează în sezonul de vegetaţie, când seva circulă cu cea mai mare intensitate,
în scopul reducerii capacităţii de lăstărire sau drajonare, evitându-se perioadele de insolaţie care pot
fi dăunătoare puieţilor din cultură. Se realizează prin tăierea părţilor aeriene de la suprafaţa solului,
folosind toporul, cazmaua, sapa forestieră. În cazul speciilor cu temperament de umbră (brad, fag) sau
a celor care în primii ani necesită protecţie laterală (cvercinee), degajarea se poate face prin ruperea
tulpinii la o înălţime inferioară înălţimii puieţilor.

5.3.7 Protejarea puieţilor împotriva animalelor
Puieţii pot fi vătămaţi de animale domestice (capre, oi, vaci) sau sălbatice erbivore prin
roaderea lujerilor, consumarea frunzelor, zdrelirea scoarţei etc. Pericolul este şi mai evident în cazul
plantaţiilor pe fondurile de vânătoare.
De aceea, specialiştii (Comşa, 1961, Cotta, 1981, Negruţiu ş.a., 2002) propun crearea unor
„plantaţii de ros” constituite din specii cu creştere rapidă, prin consumarea cărora să fie protejate
speciile valoroase sau cu multiple funcţii.
Protecţia puieţilor speciilor lemnoase importante, preferate de animalele de interes cinegetic
se poate asigura printr-o protejare individuală mecanică sau chimică. Astfel, Potter (1991), citat de
Florescu (1994), menţionează ca modalitate de protecţie mecanică a puieţilor utilizarea unor tuburi
din material plastic de grosimi diferite cu care să se „îmbrace” tulpina fiecărui puiet, menţinându-se
până ce puieţii realizează dimensiuni care să-i facă nevulnerabili la animale.
Folosirea unor astfel de tuburi ar prezenta şi avantajele stimulării creşterii în înălţime şi
protejării tulpinii împotriva unor factori climatici. De asemenea, se recomandă folosirea unor
„manşoane” din plasă de sârmă pe ramă metalică cu sau fără tutore, confecţionarea şi amplasarea
unei spirale de sârmă (frecvent ghimpată) în jurul porţiunii de protejat, sau utilizarea de tutori din
sârmă împletită, prevăzuţi cu ţepi lungi şi ascuţiţi.
La noi, protecţia puieţilor împotriva vătămării de către animale s-a realizat prin folosirea
pungilor de polietilenă cu care s-au acoperit lujerii, în special cel terminal la puieţii de răşinoase.
Protecţia chimică individuală constă în acoperirea tulpinilor cu substanţe repulsive, care au
gust sau miros neplăcut, fiind evitate de animale. În general, substanţele repulsive sunt de origine
animală – sânge alterat, urină, must de bălegar etc., la care se adaugă sulf, fenol, petrol, ulei de in,
catran, smoală.
Protecţia colectivă se asigură prin împrejmuirea culturilor cu gard confecţionat din materiale
rezistente care să nu poată fi distruse de animale sau prin împrejmuirea electrică.

189

Împăduriri

Protejarea mecanică a puieţilor împotriva vânatului (Florescu, 1994)

Variante divesre de protejarea mecanică a puieţilor împotriva vânatului

Protecţia colectivă şi mai ales cea individuală a puieţilor este foarte costisitoare şi nu
întotdeauna are eficienţa urmărită. De aceea, este mai indicat ca pe terenurile fondurilor de vânătoare
să se administreze hrană suplimentară mai ales în sezonul de repaus vegetativ.

5.3.8 Întreţinerea solului
Întreţinerea solului cuprinde un ansamblu de lucrări prin care se urmăreşte: afânarea,
combaterea vegetaţiei erbacee nefolositoare, îmbogăţirea în elemente minerale, reducerea acidităţii
şi uneori, în zonele secetoase, o acumulare suplimentară de apă. De reţinut că fiecare lucrare este
costisitoare şi, în consecinţă, aplicarea uneia sau alteia dintre ele trebuie făcută cu mult discernământ
fără riscul prejudicierii calităţii culturii.
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Afânarea solului se realizează prin mobilizarea manuală cu ajutorul sapei forestiere ori cu
dispozitive acţionate hipo sau mecanic la adâncimea de 8-10 cm. Suprafaţa mobilizată este, de regulă,
suprafaţa pe care s-a pregătit solul înainte de instalarea culturii (suprafaţa totală sau parţială).
Mobilizarea cu mijloace mecanice se face numai între rândurile de puieţi, pe o lăţime cu 10-15 cm mai
mică de o parte şi de alta a rândului de puieţi pentru ca la aceştia să nu fie vătămată partea aeriană.
Între puieţi pe rând şi pe lăţimea nemobilizată mecanic se intervine manual pentru afânarea solului.
Concomitent cu mobilizarea solului se distruge şi vegetaţia erbacee.
Durata şi frecvenţa mobilizărilor se stabilesc în funcţie de zona fito-geografică, intensitatea
iniţială de îmburuienire, pregătirea terenului şi a solului, metoda de împădurire, sortimentul puieţilor
folosiţi la plantare, vigoarea de creştere a puieţilor. Frecvenţa este dată de numărul mobilizărilor
efectuate într-un sezon de vegetaţie. În primul sezon de vegetaţie după instalare, numărul
intervenţiilor prin mobilizare poate fi mai mic, dacă la pregătirea terenului şi în mod deosebit a solului
s-au aplicat tehnologiile cele mai adecvate. în anii următori, pe măsură ce puieţii sunt mai bine
dezvoltaţi, au înălţimi superioare buruienilor şi rădăcinile au pătruns sub nivelul rădăcinilor de
buruieni, numărul mobilizărilor într-un an se reduce. Normele tehnice recomandă durata şi frecvenţa
mobilizării solului, pentru condiţii medii de lucru (***, 2000, NT 1).
De exemplu, în plantaţiile cu molid, zâmbru, larice, pin silvestru, pin negru din regiunea
montană si premontană şi în plantaţiile cu brad pentru completarea regenerărilor naturale din zona
forestieră de deal nu este necesară mobilizarea solului.
În schimb, în plantaţiile cu aceleaşi specii (larice, pin silvestru, pin negru) din zona forestieră
de deal, se recomandă ca, anual, să se efectueze o mobilizare a solului.
În regiunea de dealuri şi coline, în zona forestieră de câmpie, în silvostepă, în culturile de plopi,
sălcii, unde cantitatea anuală de precipitaţii si mai ales în perioada de vegetaţie este mai mică, iar
pătura erbacee, reprezentată mai bine prin graminee şi puieţii sunt plantaţi la distanţe mai mari între
ei, mobilizarea solului are o frecvenţă de 2-3 ori/an, de-a lungul a 4-5 ani.
În staţiuni extreme (terenuri degradate, soluri cu exces sau lipsite de umiditate, sărăturate),
mobilizarea solului este necesară de-a lungul mai multor ani (6-7) cu o frecvenţă de la 1 până la 3/an.
Combaterea buruienilor se poate face mecanic, odată cu mobilizarea solului sau chimic,
folosind fitocide (erbicide) selective, preemergente, cu remanenţă mai mare, fără a polua mediul sau
a distruge speciile lemnoase instalate. Procedeul este mai puţin indicat pe terenurile fondurilor de
vânătoare deoarece animalele, consumând părţile aeriene ale speciilor erbicidate, pot reacţiona
negativ, manifestând unele tulburări până la intoxicaţii. Rezultate favorabile se obţin prin aplicarea
stratului protector (mulci) pe suprafaţa solului (în general pe suprafaţa vetrelor, în lungul benzilor
plantate). Stratul protector, gros de 6-8 cm, constituit din paie, lujeri, ramuri de ordin superior, resturi
de la exploatare, buruieni rezultate în urma descopleşirilor sau mobilizării solului, inclusiv folii de
polietilenă peste care se aşează ramuri spre a nu fi deranjat sau distrus de animale sau vânt, împiedică
instalarea plantelor erbacee prin seminţe sau regenerarea lor vegetativă din drajoni, marcote şi, de
asemenea, împiedică pierderea apei din sol prin evaporare.
Fertilizarea solului, după o prealabilă analiză chimică a acestuia pentru administrarea unei
cantităţi optime de îngrăşăminte care să nu polueze ulterior mediul, este indicată mai ales în staţiunile
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de bonitate inferioară, eventual mijlocie. Ideal ar fi folosirea îngrăşămintelor organice (gunoi de grajd,
compost, gunoi de tarla etc.). Cum acestea sunt dificil de procurat în cantităţile necesare, în unele ţări
se foloseşte "îngrăşământul verde", reprezentat prin lupin (Lupinus pollyphyllus), specie perenă, puţin
pretenţioasă faţă de condiţiile staţionale, având marea calitate de a fixa azotul atmosferic, pe lângă
afânarea şi structurarea solului, îmbogăţirea în substanţe organice şi prevenirea instalării buruienilor,
fără pericolul poluării solului şi a pânzei freatice.
Îngrăşămintele chimice simple, complexe sau mixte se administrează pe întreaga suprafaţă
prin împrăştiere (mai puţin indicat pe terenurile fondurilor de vânătoare); mai des se administrează
localizat în mici cavităţi, adânci de 8-10 cm, plasate sub proiecţia coroanei puieţilor, adică la 15-25 cm
distanţă de tulpină.
Dintre elementele chimice mai importante sunt azotul, fosforul, potasiul.
Azotul se administrează ca îngrăşământ stadial, în perioada de creştere intensă a lujerilor (maiiunie), în cantitate de 40-50 kg substanţă activă/ha/an pe întreaga suprafaţă sau 1/2 chiar 1/3 din
cantitatea de mai sus când se încorporează în cavităţile din apropierea tulpinii puieţilor.
Îngrăşămintele potasice se administrează între 120-180 kg substanţă activă/ha/an pe toata
suprafaţa, iar cele fosfatice în cantităţi de 120-200 kg substanţă activă/ha/an.
Costul îngrăşămintelor fiind ridicat, ca şi transportul şi administrarea, se recomandă
administrarea localizată (în jurul puieţilor) a îngrăşămintelor ternare NPK, folosind 5-8 g N, 16-26 g
P2O5 , 10-30 g K2O substanţă activă/puiet, la care se pot adăuga şi microelemente, în mod deosebit
magneziu.
Când solurile au pH-ul scăzut, nefavorabil speciilor ce urmează a se introduce, se poate recurge
la amendamentare (încorporarea de amendamente), folosind 1-2 t/ha oxid de calciu (CaO), împrăştiat
pe întreaga suprafaţă.
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1. Ce reprezintă receparea puieţilor ?
2. Ce reprezintă degajarea puieţilor ?
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Lecţia 25
6. Împăduriri în Lunca Dunării
6.1 Caracterizarea Luncii şi Deltei Dunării
Fluviul Dunărea, cu o lungime de 2857 km, are un bazin de recepţie de 817.000 km2, colectând
apele celor peste 300 afluenţi de pe teritoriul a opt ţări. În ceea ce priveşte debitul solid, teritoriul
românesc contribuie cu peste 50% din totalul aluviunilor transportate de fluviu, ceea ce demonstrează
marea vulnerabilitate la eroziune a acestuia. De aceea, se impune ca să se acorde importanţă deosebită
pădurilor situate de-a lungul Dunării (Roşu, C., et. al., 2003).
Lunca inundabilă a Dunării este teritoriul cuprins între limita albiei minore (inclusiv ostroavele)
şi limita albiei majore spre terasă (dig), determinate de nivelurile maxime observate în regimul natural
al inundaţiilor, fără fenomene de iarnă.
În ţara noastră, Dunărea are o lungime de 1070 km (între Buziaş şi Marea Neagră). Adâncimea
medie a apelor de etiaj (nivel de referinţă al unui curs de apă, stabilit pe baza nivelurilor minime anuale
pe o perioadă îndelungată de observaţie şi în raport cu care se măsoară cotele apelor) variază de la 4m
- pe sectorul Drobeta-Turnu Severin-Zimnicea, până la 24 m, între Brăila şi Galaţi.
Lunca inundabilă are o lungime de circa 900 km, având o lăţime de la 200-300 m până la 12-15
km (Insula Mică a Brăilei).
În zona dig-mal, componentă a Luncii Dunării se disting:
a.

Lunca de lângă albie, care cuprinde partea cea mai înaltă a grindului litoral, cu acumulări

mari de material grosier, formând grinduri nisipoase de 8-9 m înălţime. Depunerile de aluviuni ca şi
procesul de eroziune care modifică microrelieful grindului de mal sunt permanente şi foarte dinamice.
b.

Lunca centrală (porţiunea de dig-mal) cuprinde terenurile de înălţime mijlocie din

grindul litoral şi porţiunile mai joase din interiorul luncii, ultimele fiind compuse din grinduri de înălţime
mai mică, porţiuni plane între două grinduri, privaluri şi japşe colmatate, gropi de împrumut şi privaluri
antropice, de unde s-a luat pământul necesar pentru construirea digului.
c.

Pe unele porţiuni din albia Dunării se remarcă ostroavele, unele mai vechi, relativ mari,

cu microrelief complex, altele recente, mai mici şi mai simple ca relief.
După îndiguire şi construirea barajelor hidrotehnice I şi II de la Porţile de Fier, lunca inundabilă
a Dunării se împarte în patru sectoare, în funcţie de condiţiile ecologice şi oportunitatea gospodăririi
fondului forestier, prezentate în continuare (Roşu, C., et. al., 2003):
▪

Sectorul Drobeta Turnu Severin - Călăraşi, cu zona dig-mal având lăţimi predominante
de 200-300 m, excepţional până la 2500 m, inundabil aproape anual, perioade diferite,
cu condiţii ecologice foarte variate. Sectorul este populat cu arborete de plopi şi sălcii,
constituite preponderent din clone selecţionate şi local cu nuclee de vegetaţie
reprezentate prin specii de esenţă tare.

▪

Sectorul Călăraşi- Brăila, având zona dig-mal de lăţime diferită (până la 3000 m), cu
insule (ex. Insula Mică a Brăilei lată de 10-15 km) şi bălţi, de asemenea cu condiţii
ecologice variate, în general mai favorabile vegetaţiei forestiere reprezentate de specii
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de esenţă moale, predomină arboretele artificiale de plopi şi salcie, constituite
predominant din clone selecţionate.
▪

Sectorul Brăila-primul Ceatal, unde Dunărea curge printr-o albie, formând meandre
largi.

▪

Sectorul Deltei, de la primul Ceatal până la Marea Neagră, care nu este luncă propriu
zisă, cu condiţii de vegetaţie mai favorabile pentru plopi şi sălcii.

Formele de relief ale Luncii Dunării sunt specifice si anume (Damian, 1978):
▪

grindurile fluviale litorale sau de mal, cele mai înalte forme pozitive de relief, dispuse
longitudinal ca nişte diguri naturale în vecinătatea albiei minore. Ele iau naştere din
acţiunea apelor Dunării care, ieşind din albia minoră, pierd viteză şi capacitatea de
transport, astfel că cele mai multe particule aflate în suspensie se depun în vecinătatea
malului formând grindurile, a căror înălţime şi lăţime sunt cu atât mai mari cu cât sunt
mai vechi.

Grindurile sunt forme de relief rezultate din depuneri aluvionare. După origine pot fi fluviale
(formate în luncile marilor râuri), marine (formate de-a lungul ţărmurilor marine), fluvio-marine
(formate la vărsarea marilor fluvii în mări), de privaluri. Lăţimea variază de la 10 (40) m până la 300400 şi mai mult.
După înălţime se deosebesc:
➢ grinduri înalte şi foarte înalte (grinduri de mal şi grinduri litorale), situate în imediata
apropiere a malului albiei, cu cote de peste 8,5-9 hidrograde (h);
➢ grinduri înalte şi mijlocii înalte, situate atât în apropierea malurilor albiei, cât şi în
interiorul luncii, cu cote între 7,5-8,5 h;
➢ grinduri de privaluri mijlocii şi mijlocii-joase, situate în apropierea privalurilor (privalgârlă, adâncitură alungită, adesea sinuoasă, în lunca unui râu, acoperită permanent
sau temporar de apă, din zona inundabilă a Dunării care face legătura între braţele
acesteia sau între acestea şi lacuri), cu cote între 6,5-7,5 h;
➢ grinduri joase sau întinsuri de grind între privaluri, cu cote între 6,0-6,5 h;
Japşele, forme de relief negative, fiind depresiuni de mică adâncime, cu contur circular sau
alungit, acoperite cu apă numai în timpul revărsărilor în care se dezvoltă o bogată vegetaţie hidrofilă,
care pot fi:
▪

înalte, deschise, situate la cota 6,0-6,5 h;

▪

mijlocii, închise sau deschise, situate la cote de 5,0-6,0 h;

▪

japşe închise sau deschise, situate la cote de 4,5-5,0 h.

Alte forme de relief :
•

privaluri, gârle mai mici ce servesc la alimentarea bălţilor cu apă în timpul viiturilor,
obturate uneori pentru păstrarea apelor în lacuri;

•

bălţi, ghioluri (zătoane, iezere), care reprezintă terenuri acoperite permanent cu apă;

•

zonele de balaj, care reprezintă părţile cele mai înalte ale albiei minore dinspre grindul
fluvial.
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6.2 Împăduriri în Lunca Dunării
A. Dune înalte şi medii cu apa freatică sub 1,5 m;
a. pe nisipuri semimobile: 50% pin negru (ienupăr de Virginia), 50% cenuşer (sălcioară);
b. pe nisipuri mobile: 50% sălcioară, 50% cătină roşie;
c. pe depozite eoliene slab carbonatate: 75% salcâm, 25% cenuşer .
B. Dune joase aplatizate şi interdune medii cu apa freatică şi al orizontului de glei între 0,81,5 m: compoziţiile de la a şi c, dar şi alte compoziţii:
50% plop alb, 50% cătină albă;
50% plopi euramericani, 50% salcâm (mălin american).
C. Pe interdune (depresiuni) medii, cu apa freatică şi orizontul de glei între 0,5-0,8 m se pot
folosi şi alte compoziţii: 50% frasin pufos (tei argintiu), 25% stejar brumăriu, 25% sânger, lemn câinesc.
Dacă nisipul sau solul sunt moderat-puternic salinizate, compoziţia indicată este: 25% plop
alb, 25% sălcioară, 50% cătină roşie.
Pregătirea terenului:
▪

în cazul dunelor cu apă freatică sub 0,5 m se pot face şanţuri deschise de drenaj, apoi
arătură, discuire, plantare.

▪

pe dunele salinizate se execută şanţuri de drenaj pentru coborârea nivelului apei
sărate, se poate face spălarea sărurilor şi se administrează amendamente cu gips sau
fosfogips.

▪

pe dunele cu nivelul apei freatice sub 0,8 m toamna se ară întreaga suprafaţă, iar
primăvara se discuieşte.

Plantaţiile se fac primăvara în gropi normale, cu excepţia plopilor la care gropile sunt mijlocii
50(60) x 50(60) x 50(60) cm. Se folosesc 2500-3300 puieţi plop/ha şi 5000 puieţi/ha pentru celelalte
compoziţii de împădurire. Durata şi frecvenţa lucrărilor de întreţinere: 4 ani cu 6 lucrări (2+2+1+1
luc/an) până la 6 ani cu 10 lucrări (3+2+2+1+1+1);
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1. Ce reprezintă lunca inundabilă a Dunării?
2. Ce sunt japşele ?
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Lecţia 26
7. Reconstrucţia arboretelor degradate, slab productive
7.1 Generalităţi
Prin reconstrucţie ecologică se urmăreşte readucerea capacităţii productive a arboretelor
respective la nivelul productivităţii potenţiale şi menţinerea, chiar sporirea funcţiilor protective ale
fondului forestier. Reconstrucţia ecologică presupune un ansamblu de acţiuni cu o perioadă lungă
menite să îmbogăţească structura şi funcţiile unui arboret degradat, care nu se limitează la schimbarea
bruscă sau de durată între generaţiile de arbori. Arboretele în asemenea situaţie sunt consecinţa
dezechilibrelor între componentele pădurii ca ecosistem în raport cu funcţiile atribuite. Pe lângă
preocupările pentru creşterea calităţii şi cantităţii masei lemnoase recoltate, ocupă şi vor ocupa un loc
din ce în ce mai important preocupările pentru conservarea şi multifuncţionalitatea pădurilor.
Sunt considerate degradate sau de productivitate scăzută, următoarele categorii de arborete:
situate pe staţiuni de bonitate mijlocie şi superioară a căror producţie cantitativă şi calitativă se
situează sub nivelul potenţialului silvoproductiv al staţiunilor şi arborete situate pe staţiuni de bonitate
inferioară (cu potenţial bioproductiv scăzut), fiind necesară înlocuirea speciilor existente cu altele mai
productive.
Reconstrucţia ecologică a arboretelor presupune un efort susţinut şi îndelungat care constă în
parcurgerea mai multor etape şi anume:
▪

identificarea arboretelor ce urmează a fi supuse acţiunii de reconstrucţie ecologică
prin aplicarea unor criterii alese fundamentat;

▪

stabilirea unor ţeluri de gospodărire, ţinând seama de principiile: polifuncţionalităţii,
compatibilităţii, conservării biodiversităţii, economic, inclusiv cel al flexibilităţii.

▪

adoptarea şi aplicarea celei mai adecvate tehnologii de reconstrucţie, corelată cu ţelul
de gospodărire fixat şi condiţiile proprii din teritoriul ocupat de arboretul existent, cum
sunt:

➢ ameliorarea compoziţiei arboretelor, prin introducerea speciilor principale de
amestec, de ajutor şi de protecţie a solului în arboretele cu consistenţă redusă;
➢ refacerea integrală a arboretelor, afectate de uscare în situaţiile când specia principală
de bază este în proporţie mai mică celei prevăzute prin compoziţia ţel;
➢ substituirea arboretelor din staţiuni necorespunzătoare în care se produc uscări
intense, ca urmare a condiţiilor staţionale schimbate, datorită unor factori antropici
ori culturi instalate în condiţii staţionale improprii ş.a.;
➢ asigurarea permanenţei pădurii, prin realizarea unor arii de regenerare în ochiuri,
coridoare, benzi, combinându-se, atunci când este posibil, regenerarea naturală
existentă cu cea artificială.

7.2 Cauzele apariţiei arboretelor degradate
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Cauzele sunt multiple şi în general au fost generate de gospodărirea defectuoasă a fondului
forestier, caracterizată prin:
▪

fărâmiţarea fondului forestier prin Legile agrare din 1923 şi 1947 şi ulterior după 1990;

▪

nerespectarea reglementărilor legale privind regimul silvic;

▪

exploatarea arboretelor amestecate prin tăieri rase pe suprafeţe mari şi preocuparea
redusă manifestată pentru reîmpădurirea suprafeţelor descoperite;

▪

aplicarea timp îndelungat de-a lungul mai multor generaţii a tratamentelor regimului
crângului mai ales în pădurile de cvercinee;

▪

reîmpădurirea, după tăierea rasă a pădurilor naturale cu specii autohtone sau alohtone în
staţiuni improprii acestora;

▪

preocupare scăzută privind asigurarea calităţii materialului de reproducere şi ignorarea
reglementărilor privind recoltarea şi transferul acestuia, fără un control riguros al
provenienţei;

▪

neexecutarea la timp a lucrărilor de îngrijire în arboretele tinere;

▪

extragerile ilegale de arbori şi păşunatul.

▪

apariţia fenomenului de uscare anormală a pădurilor.

7.3 Apariţia fenomenului de uscare anormală a pădurilor
În ultimele decenii ale secolului XX, tot mai mulţi specialişti au fost alarmaţi de dispariţia tot
mai numeroasă a exemplarelor aparţinând speciilor de răşinoase şi foioase, componente ale pădurilor
din România şi din alte ţări ale Europei.
Apariţia fenomenului de uscare anormală a pădurilor reprezintă o realitate cu ipoteze
numeroase, din care unele chiar alarmiste ce preconizau “moartea pădurilor”, ipoteze ulterior
infirmate în mare parte.
Estimările iniţiale ale acestui fenomen au fost caracterizate de un grad ridicat de subiectivism,
fiind bazate pe estimări vizuale ale
▪

coroanelor uscate;

▪

procentului de pierdere a aparatului foliar;

▪

procentului din aparatul foliar ce prezintă o alterare a culorii.

Estimările recente urmăresc mult mai adânc cauzele acestui fenomen, fiind bazate pe tehnici
specifice auxologiei, dendrometriei, fiziologiei, biochimiei. Astfel se utilizează informaţiile obţinute din
▪

determinarea creşterilor anuale, ale dimensiunii acelor, a stării de sănătate a
rădăcinilor.

▪

determinarea capacităţii fotosintetice, a intensităţii respiraţiei, transpiraţiei,
conţinutul de zaharuri, proteine, pigmenţi, enzime, metaboliţi.

Cauzele uscării anormale a pădurii se referă în general la următoarele aspecte:
▪

stresul climatic (seceta din anumiţi ani, gerurile excesive, încălzirea climatică);
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▪

efectele poluării (radioactivitatea, ploile acide, acumularea de metale grele);

▪

degradarea solului (carenţa unor elemente nutritive minerale, Mg, Ca, N, P, K,
aciditatea sporită a solului, toxicitatea crescută, gradul de micorizare slab);

▪

modificări ale fluxului energetic solar;

▪

devitalizarea cauzată de activitatea intensificată a unor microorganisme, viruşi,
ciuperci, insecte;

▪

gospodărirea defectuoasă a pădurilor;

▪

ipoteze polifuncţionale.

7.4 Procedee de reconstrucţie ecologică a arboretelor degradate
Procedee de reconstrucţie ecologică a arboretelor degradate. În funcţie de apariţia şi evoluţia
fenomenului de degradare a arboretelor, se recomandă intervenţii sub formă de: refaceri, substituiri,
ameliorări.
Refacerea presupune regenerarea artificială a unui arboret, caracterizându-se prin
conservarea biocenozei (în noul arboret se promovează aceleaşi specii ca în arboretul existent),
intervenindu-se obligatoriu în pregătirea terenului şi a solului. Se recomandă refacerile în următoarele
situaţii:
▪

arborete degradate cu consistenţa sub 0,4, situate în staţiuni de bonitate mijlocie şi
superioară pentru speciile principale ce la compun;

▪

arborete de salcâm, stejar pedunculat, gorun, cer, gârniţă, fag ş.a., indiferent de
consistenţă, situate în staţiuni de bonitate mijlocie şi superioară pentru aceste specii,
dar degradate ca urmare a regenerării repetate din lăstari;

▪

arborete degradate de salcie şi plop din lunca şi delta Dunării, ca şi din luncile râurilor
interioare, situate în staţiuni improprii pentru alte specii mai productive, ca de
exemplu plopi euramericani;

▪

arborete calamitate în masă, degradate prin incendii, doborâturi de vânt, atacuri de
insecte, ciuperci ş.a., alcătuite din specii corespunzătoare staţiunilor pe care se găsesc;

▪

arborete degradate, cu consistenţa sub 0,4, indiferent de tipul de pădure şi clasă de
producţie, dacă nu au rolul special de protecţie a solului.

Substituirea presupune reinstalarea vegetaţiei forestiere pe terenuri ocupate de arborete
autohtone derivate sau arborete alohtone, instalate în staţiuni puţin satisfăcătoare cerinţelor
ecologice ale speciilor ce le compun. Intervenţia se finalizează cu modificarea esenţială a arboretului
existent. Se supun substituirii următoarele categorii de arborete:
▪

arborete încadrate în tipurile naturale de pădure derivate, alcătuite din specii pioniere
(mesteacăn, plop tremurător, salcie căprească) sau din specii secundare (carpen,
jugastru, tei pucios ş.a.) puţin productive şi/sau puţin valoroase economic;

▪

arborete naturale de foioase şi răşinoase, aparţinând tipurilor fundamentale, de
productivitate inferioară, situate în staţiuni de bonitate inferioară pentru speciile ce le
alcătuiesc, dar apte pentru alte specii mai valoroase şi mai productive;
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▪

arborete degradate cu consistenţă sub 0,4, situate în staţiuni de bonitate superioară,
apte pentru specii cu valoare economică şi productivitate superioare speciilor
existente;

▪

arborete degradate de salcâm, instalate în staţiuni improprii, cu soluri grele, uscate,
superficiale, cu mult schelet, cu CO3Ca sau cu soluri supuse unui regim de umiditate
alternant;

▪

arborete artificiale de stejar pedunculat, cu stare de vegetaţie lâncedă, situate în
staţiuni improprii (staţiuni de gârniţete sau cerete, cu sol greu);

▪

arborete artificiale de cer din câmpii joase, instalate în staţiuni apte pentru stejar,
salcâm ş.a.;

▪

arborete de salcie şi plopi indigeni situate în staţiuni apte pentru plopi euramericani;

▪

tufărişuri alcătuite din specii arbustive – cătinişuri de cătină albă, cătină roşie ş.a.

Ameliorarea constituie categoria lucrărilor de instalare artificială a speciilor în arborete
degradate, brăcuite sau cu forme incipiente de degradare, care, în urma intervenţiilor, pot fi redresate.
Caracteristic este faptul că nu se efectuează o regenerare, deoarece se menţine arboretul existent:
ameliorarea desimii şi a compoziţiei se realizează prin plantaţii în golurile existente cu specii
arborescente pentru refacerea consistenţei sau cu specii arbustive pentru protecţia solului împotriva
înţelenirii, a eroziunii, a alunecărilor ş.a. Astfel de lucrări se recomandă în:
▪

arborete necorespunzătoare silvobiologic, cu început de degradare, cu consistenţa sub
normală, dar mai mare de 0,4 cu solul pe cale de înţelenire;

▪

arborete rărite, încadrate în grupa I funcţională, până la faza de codrişor.

Tehnologiile de înlocuire a vechiului arboret (refaceri, substituiri) diferă în funcţie de rolul
prioritar al arboretului, suprafaţa ocupată de acesta, vârsta arboretului, însuşirile bioecologice ale
speciilor de instalat, configuraţia terenului ş.a. Vechiul arboret se poate îndepărta în întregime de pe
întreaga suprafaţă ocupată sau arboretul se îndepărtează în două-trei etape prin crearea şi lărgirea
ulterioară a unor coridoare (benzi) sau ochiuri sau se recurge la rărirea uniformă a arboretului.
Îndepărtarea totală a arboretului, într-o singură repriză se recomandă în cazul salcâmetelor
, a plopişurilor; ea este urmată de pregătirea corespunzătoare a terenului şi a solului.
Îndepărtarea în coridoare sau ochiuri se aplică atunci când o parte din vegetaţia forestieră
existentă în arboretele tinere mai poate fi utilizată în viitorul arboret sau atunci când menţinerea ei
este necesară pentru protejarea noilor culturi împotriva unor factori climatici nefavorabili. Coridoarele
sau ochiurile se lărgesc odată sau de două ori pentru racordarea lor.
Rărirea uniformă a arboretului se poate face până la consistenţa de 0,4-0,6 dacă noua
generaţie se instalează prin semănături directe sau până la 0,3-0,4 când se recurge la plantaţii.
În reconstrucţia ecologică a pădurilor degradate de cvercinee se menţionează unele
recomandări cu privire la compoziţiile de împădurire:
▪

în arealul stejarilor xerofiţi, accentul să fie asupra stejarului brumăriu;

▪

în arealul stejarilor mezoxerofiţi să crească proporţia de participare a gârniţei, întrucât
cerul are o capacitate mai mare de regenerare naturală;
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▪

în zona de interferenţă a stepei cu silvostepa este indicată introducerea stejarului
pedunculat;

▪

introducerea stejarului roşu ca specie principală de amestec;

▪

în luncile neinundabile, în special în staţiunile azonale din silvostepă – introducerea
stejarului pedunculat, deoarece, datorită scăderii nivelului apei freatice ca urmare a
regularizării cursurilor de apă, aceste staţiuni au devenit improprii culturii plopului;

▪

creşterea proporţiei speciilor principale de amestec valoroase: cireş, frasin, arţar,
paltin, tei argintiu, tei cu frunza mare ş.a.

In reconstrucţia ecologică a arboretelor din formaţia gorunetelor sunt indicate următoarele
compoziţii de împădurire:
▪

în gorunete de productivitate superioară şi mijlocie, degradate sau brăcuite, gorunul
va participa în proporţie de 60-80%;

▪

în gorunetele de productivitate inferioară, gorunul va participa în proporţie mai mică
(40-60%), asociat cu specii principale de amestec (tei, cireş sau pin silvestru – pe soluri
erodate, în pădurile din grupa I) – 10-20% şi cu specii de ajutor – 10-20% şi, eventual,
arbuşti – 20%.

Reconstrucţia ecologică a arboretelor de molid şi pin. În urma extragerii exemplarelor uscate
sau în curs de uscare din arboretele situate în arealul natural de vegetaţie al acestor specii
reconstrucţia ecologică constă în refacerea sau ameliorarea acestora. Ameliorarea arboretelor de
molid şi pin, după extragerea exemplarelor uscate, se realizează prin plantarea puieţilor de foioase
(paltin de munte, cireş, scoruş) în biogrupe mari. Lucrările de îngrijire constau în: revizuiri, 1-3
descopleşiri/an, 1-3 mobilizări ale solului/an; 1-2 tratamente cu repelente/an.
Arboretele de pin şi molid, situate în afara arealului natural de vegetaţie şi se încadrează în
gradul III,IV de uscare, se substituie, adoptându-se compoziţii de împădurire care să conducă la
realizarea tipului natural de pădure din staţiunile respective. Pinul introdus pe terenuri degradate se
substituie în coridoare sau pe parchete mici (sub 3 ha), adoptându-se compoziţiile de împădurire şi
tehnologiile de instalare şi îngrijire a culturilor indicate pentru staţiunile respective.

Tema de control 26

1. Ce înţelegeţi prin termenul de reconstrucţie ecologică?
2. Care sunt principalele procedee de reconstrucţie ecologică a arboretelor degradate ?
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Lecţia 27
8. Împăduriri în condiţii extreme
8.1 Consideraţii generale
În condiţiile naturale din ţara noastră, arboretele ocupă terenuri la câmpie, dealuri şi la munte,
situate adeseori în condiţii extreme.
Astfel, terenurile foarte înclinate din zona montană şi dealuri înalte sunt expuse alunecărilor,
apariţiei formaţiunilor torenţiale, erodării superficiale sau în adâncime. La coline şi câmpie (în
silvostepă şi în stepă), terenurile sunt expuse secetelor tot mai frecvente, vânturilor, deşertificării. De
multe ori, pe asemenea terenuri nu sunt posibile ori nu se recomandă culturi agricole care secătuiesc
solul, îl destructurează prin frecvenţa lucrărilor de întreţinere, iar prin sistemul radicelar, situat puţin
în adâncime, fixează într-o măsură mai mică terenul. În asemenea situaţii, pare inevitabilă instalarea
vegetaţiei lemnoase, la alegerea şi instalarea speciilor fiind valabile aceleaşi principii (al
multifuncţionalităţii, biodiversităţii, compatibilităţii, economic, al flexibilităţii) ca şi pe terenurile
situate în condiţii mai mult sau mai puţin favorabile. Pe plan naţional, luând în considerare condiţiile
naturale, sociale şi economice, s-au adoptat o serie de măsuri. Astfel, este indicată schimbarea
folosinţei terenurilor ocupate cu culturi agricole sau păşuni situate în zone expuse fenomenelor
torenţiale cu culturi de plante lemnoase. Dacă totuşi se menţin suprafeţe cultivate cu plante agricole,
vor fi evitate culturile prăşitoare, pregătirea solului după linia de pantă (perpendicular pe curbele de
nivel), păşunatul excesiv şi abuziv pe versanţii cu pante mari, predispuşi la degradarea prin eroziune
sau deplasări de teren.
Deşertificarea, ca fenomen sistemic, este definită de un complex de elemente climatice,
pedologice, floristice, faunistice şi socio-economice, fiind rezultatul a doi factori principali: seceta
puternică şi prelungită şi exploatarea excesivă sau necorespunzătoare a teritoriilor aride, semiaride şi
uscate-subumede. Acestora li se mai adaugă, în condiţiile ţării noastre, o parte din terenurile în pantă
şi cele cu soluri scheletice şi/sau volum edafic redus, caracterizate prin deficit de apă în sezonul estival.
Pe aceste teritorii, o deosebită importanţă în combaterea secetei şi a deşertificării o prezintă crearea
de perdele forestiere de protecţie şi, bineînţeles, creşterea suprafeţelor acoperite cu vegetaţie
lemnoasă care, la câmpie şi coline, este deficitară.
Lucrări de consolidare şi pregătire a terenului
Consolidarea terenului cu gărduleţe sau banchete se va practica pe terenuri înclinate, cu roca
la suprafaţă, nude sau practic lipsite de vegetaţie, cu eroziune foarte activă (terenuri foarte puternic
la excesiv erodate, taluzuri de ravenă, taluzuri artificiale etc.). Aceste lucrări sunt oportune mai ales pe
teritorii unde urmează a se instala răşinoase, caracterizate prin creşteri reduse în primii 3-5 ani şi
sensibilitate accentuată la descoperirea rădăcinilor prin eroziune.
Banchetele de zidărie uscată sunt indicate pe terenurile unde există piatră, care, strânsă în
vederea eliberării acestora, se foloseşte la construcţia banchetelor. În funcţie de cantitatea de piatră
disponibilă, banchetele sunt situate la 2-3 m distanţă şi chiar mai mult, între ele amplasându-se
gărduleţe, terase armate vegetal sau cordoane vegetale.
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Terasele armate vegetal sunt recomandate pe terenurile stabile la deplasări în masă, unde în
apropiere există cătină albă de la care se pot recolta butaşi. Ele au o bună eficienţă tehnică şi un cost
considerabil mai mic.
Terasele nesprijinite se vor practica pe terenuri stabile (în special pe cele bătătorite şi
înţelenite), evitându-se terasarea terenurilor alunecătoare sau predispuse la degradare prin alunecare.
Lucrările de consolidare din lemn (gărduleţe, cleionaje, garnisaje) sunt indicate a se executa
din tulpini viabile (sade, nuiele), aparţinând speciilor ce lăstăresc şi drajonează, prelungindu-se mult
durabilitatea lor în timp. Realizarea acestora se va face în timpul repausului vegetativ (toamna târziu,
iarna în perioadele fără geruri, primăvara devreme).
Instalarea culturilor se face cu puieţi obţinuţi generativ sau vegetativ şi mai rar, din butaşi,
sade. Pe terenuri cu roca la suprafaţă, pe soluri superficiale şi scheletice, pe stâncării, pe depozite
eoliene sărace, în stepă, silvostepă şi în staţiuni cu deficit de umiditate din zona forestieră, se
recomandă la plantare folosirea pământului vegetal “de împrumut”.
În condiţii extreme de uscăciune în sol, pe soluri excesiv scheletice se vor folosi puieţi cu
rădăcini protejate (crescuţi în pungi de material plastic sau în ghivece), aparţinând speciilor de
răşinoase, dar şi unor foioase utilizate în stepă şi silvostepă.
Când sunt necesare (în zone secetoase) şi condiţiile permit (există instalaţii de udare), se poate
practica irigarea culturilor. În cazul terenurilor alunecătoare, mobilizarea solului se va face numai în
jurul puieţilor, pe vetre de 40x60 cm.
Speciile indicate a se folosi sunt cele existente în arealul lor natural de răspândire sau la limitele
de rezistenţă pe care le-au manifestat în experimentările întreprinse. În toate situaţiile, materialul de
împădurire va fi de provenienţă locală.
Astfel, salcâmul se va introduce din stepă până în formaţia gorunetelor pe soluri uşoare şi
mijlocii, afânate, pregătite prin arătură şi/sau terasare, lipsite sau foarte sărace în carbonat de calciu.
Pinul silvestru se va utiliza din silvostepă până în formaţia molidişurilor inclusiv. În silvostepă,
va ocupa până la 25% în formulele de împădurire şi se va folosi pe versanţi umbriţi şi semiumbriţi, pe
soluri cu textură uşoară şi mijlocie.
Pinul negru se va introduce din stepă până în partea inferioară a subzonei molidului pe
stâncării, pe soluri grele, luto-argiloase, argiloase, pe substraturi litologice calcaroase. În stepă, în
formulele de împădurire pinul negru nu va depăşi proporţia de 25%, iar în silvostepă – 50%.
Stejarul brumăriu se va utiliza în stepă şi silvostepă.
Stejarul şi gorunul se vor folosi pe solurile profunde, fertile din arealul lor natural.
Aninul negru este indicat din silvostepă până în subzona gorunului; aninul alb – din subzona
gorunului până în partea inferioară a subzonei molidului inclusiv; aninul verde – din treimea mijlocie
a subzonei molidului până în etajul subalpin.
Cătina albă se recomandă pentru acoperirea terenurilor din zona forestieră până în treimea
mijlocie a subzonei molidului cu roca la suprafaţă, în special pe substrat marnos. În silvostepă, va fi
instalată numai în treimea inferioară a versanţilor, pe substraturi marno-argiloase, în condiţii de
umiditate corespunzătoare acestei specii.
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Pe terenurile cu fenomene de deplasare, în special pe cele alunecătoare se vor prefera specii
care drajonează şi/sau specii care nu suferă de vătămarea (deranjarea rădăcinilor), precum: salcâmul,
frasinul, cireşul, aninii, mojdreanul, cătina albă, sălcioara, amorfa). Pe terenurile degradate unde există
pericolul rupturilor şi doborâturilor de zăpadă, pinul negru şi silvestru vor reprezenta în formulele de
împădurire ponderi de până la 50%. Amestecul între specii va fi intim, iar dispozitivul de cultură în
chincons, pentru o spaţiere cât mai avantajoasă pătrunderii zăpezii prin coronament şi pentru crearea
premizei realizării la exemplarele de pini a unor trunchiuri cu rezistenţă superioară la încovoiere şi
rupere.

8.2 Împădurirea terenurilor erodate de apă
Asemenea terenuri se pot întâlni în regiunea montană, premontană, regiunea de dealuri,
coline, câmpie. Tehnologia lucrărilor de instalare şi îngrijire, ca şi speciile recomandate, metoda de
instalare, desimea culturilor sunt determinate de condiţiile staţionale.
I. În etajele subalpin (Sa) şi presubalpin de molidişuri (FM3) intervenţiile de instalare artificială
a vegetaţiei lemnoase sunt influenţate printre alţi factori şi de panta terenului. Se recomandă
tehnologii specifice prezentate succint în continuare (Ivănescu, 1972, Ciortuz, 1981, Chiriţă ş.a., 1981,
Traci, 1985, ***, 2000 ş.a.).
A. Terenuri cu eroziune slabă şi puternică:
a. Pregătirea terenului şi a solului
▪

terenuri cu panta sub 150: gropi de 40x40x40 cm;

▪

terenuri cu panta peste 150: terase nesprijinite, late de 0,75 m, amplasate la distanţa
de 2 m din ax în ax în care se execută gropile pentru plantarea puieţilor de 30x30x30
cm - în teren pregătit, respectiv de 40x40x30 – în teren nepregătit.

b. Specii recomandate: molid, larice, ultimul în benzi late de15 m, dispuse
perpendicular pe direcţia vânturilor dominante.
c. Desimea culturilor: 5.000 puieţi/ha sau 3.300 puieţi larice/ha.
d. Completări pe 20 % din suprafaţă.
e. Lucrări de întreţinere (descopleşiri, praşile): 4 lucrări în trei ani (2+1+1).
B. Pe terenuri cu eroziune foarte puternică şi excesivă şi pe stâncării sunt indicate
următoarele tehnologii:
a. Pregătirea terenului şi a solului:
Cazul I – terase nesprijinite, ca în cazul precedent sau terase sprijinite de gărduleţe când
panta este peste 250 şi gropi de dimensiuni: 30(40)x30(40)x30 cm;
Cazul II – gropi de 40x40x30 cm, cu berme de piatră sau piatră cu pământ în aval, taluzuri şi
pe stâncării, cu solul în “petice”;
Cazul III – terase înguste (40 cm), cu distanţa între ele de 3 m, când panta depăşeşte 300.
b. Specii recomandate: pin negru sau jneapăn, anin verde.
c. Desimea culturilor: 5.000 p/ha – în cazul I, 6.700 p/ha – cazul II sau 10.000 p/ha – cazul III.
În cazul III (când panta depăşeşte 300), se recomandă tehnologia de plantare “în cordon” .
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Plantarea puieţilor în cordon (Ciortuz, 1981)

Ca material de împădurire se folosesc puieţi cu rădăcini protejate obţinuţi în pepinieră. La anin
pot fi utilizaţi şi puieţi din regenerări naturale proveniţi din sămânţă sau drajoni.
d. Completările sunt, adeseori, necesare pe circa 30% din suprafaţă.
e. Lucrările de întreţinere: revizuiri – 4 ori în 3 ani; praşile – de 3 ori (2 în anul 4 şi 1 în anul 5).
II. Etajele FD4; FM1; FM2; FM3 (parţial) din regiunile de munţi joşi şi mijlocii din subzonele
fagului, amestecului de fag cu răşinoase şi din părţile inferioare şi mijlocii ale subzonei molidului.
A. Pe terenurile cu eroziune slabă la puternică se execută gropi sub formă conică, dacă panta
este sub 150 sau terase nesprijinite şi gropi normale, când panta depăşeşte 150.
b. Speciile indicate: molid, larice (paltin de munte, cireş) sau pin silvestru, pin negru, frasin
(cireş, paltin de munte, larice) – în subzona fagului, speciile principale de amestec plantându-se în
buchete de 50 -100 m2 sau în benzi, alcătuite din 3-5 rânduri.
c. Desimea culturilor: 2.500 p/ha – 3.300 p/ha (larice), 5.000 p/ha (molid, pin).
d. Completările se acceptă până la 20% din suprafaţă, iar lucrările de întreţinere (prăşit,
descopleşit) de 4 ori în 3 ani (2+1+1).
B. Pe terenuri cu eroziune foarte puternică şi excesivă, pregătirea constă în terase nesprijinite
cu gărduleţe, iar pe terenurile cu eroziune activă şi pante mai mari de 250 se execută terase armate
vegetal cu ramuri şi drajoni de cătină albă. În prima fază, terasele au lăţimea de 50-60 cm, în
contrapantă de 15-25%, pe care se aşterne un strat continuu de tulpini cu ramuri de cătină albă între
care se intercalează drajoni înrădăcinaţi, la 30-50 cm între ei, ce se acoperă cu un strat de 25-30 cm de
sol sau rocă sfărâmată. În final, terasele au lăţimea de 70-80 cm şi pot fi plantate cu puieţi de pin negru,
pin silvestru ş.a.
b. Specii recomandate: pin silvestru, pin negru, anin alb, frasin, cireş, salcie albă, inclusiv
arbuşti: păducel, cătină.
c. Desimea culturilor: 5.000 p/ha, 6.700 p/ha, chiar 10.000 p/ha pe terasele armate
Puieţii de pini vor fi cu rădăcinile protejate, crescuţi în pungi de polietilenă.
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Pe terenuri cu panta peste 350 se execută plantaţii în cordon (fig.11.1) cu puieţi sau drajoni de
cătină albă. Puieţii de anin se pot lua şi din regenerări naturale.
d. Completările sunt admise până la 30%. Lucrările de întreţinere: revizuiri – de 6 ori în 4 ani
(2+2+1+1); praşile – 2 (în anul 5 şi 6).
Pe stâncării, pregătirea terenului se face în terase nesprijinite sau sprijinite de banchete, late
de 0,75 m, amplasate la 2-4 m, cu gropi 30x30x30 cm simple sau cu berme. Speciile recomandate: pin
negru, pin silvestru, frasin, cireş, larice, păducel, cătină: se plantează 3.300 (laricele) – 5.000 puieţi/ha.
Completările sunt admise până la 30%; lucrări de întreţinere: revizuiri – 5 (2+2+1), praşile,
descopleşiri - 2 (anii 4 şi 5).
III. Etajele CF; FD1; FD2; FD3 (regiuni de câmpie şi dealuri din subzonele de cvercete – stejar,
cer, gârniţă) şi regiuni de dealuri din subzona gorunului.
A. Terenuri cu eroziune slabă la moderată.
a. Pregătirea terenului şi a solului:
- terenuri cu panta sub 150:
- arătură cu plug reversibil, în benzi late de 1,0-1,5 m amplasate la distanţa de 2,0-3,0 m, gropi
normale ca dimensiuni (30(40) x 30(40) x 30 cm);
- terenuri cu panta peste 150: terase nesprijinite.
b. Specii recomandate: stejar (gorun), frasin (tei argintiu, cireş, paltin), salbă moale, lemn
câinesc.
c. Desimea culturilor: 5.000 p/ha;
d. Completări până la 20%;
e. Întreţinerea culturilor: de 10 ori în 5 ani (3+3+2+1+1).
B. Terenuri cu eroziune puternică.
a. Pregătirea terenului ca în cazul precedent.
b. Specii recomandate: salcâm (75%), frasin, mălin american, cireş, mojdrean, lemn câinesc,
salbă moale, corn, soc – pe soluri nisipo-lutoase; stejar (gorun), frasin, cireş, paltin, lemn câinesc, corn,
salbă – pe soluri fertile, cu schelet până la 25%; pin negru (pin silvestru), cireş, mălin american, frasin,
vişin turcesc, lemn câinesc, corn, păducel – pe soluri luto-argiloase, lutoase, cu 25-50% schelet.
c. Desimea culturilor: 4.000 p. salcâm/ha; 5.000 p. St , Go sau Pi/ha.
d. Completări: până la 20% la salcâm; până la 30 % pentru cvercinee, pini.
e. Lucrări de întreţinere: 4 ori în trei ani (2+1+1) – salcâm; de 7 ori în 5 ani (2+2+1+1+1) –
cvercinee, pini.
C. Terenuri cu eroziune foarte puternică şi excesivă.
a. Pregătirea terenului: terase nesprijinite; pe terenuri cu eroziune activă şi pante peste 250:
terase sprijinite cu gărduleţe sau terase armate.
b. Specii principale de bază recomandate: salcâm sau pin silvestru (pin negru), speciile
principale de amestec şi arbuştii indicaţi anteriori.
c. Desimea culturilor: 5.000 p/ha.
d. Completări: până la 20 % - salcâm şi până la 40 % - pini.
e. Lucrări de întreţinere: 4 – la salcâm şi 9 – la pini (2+2+1+1+1+1+1).
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IV. În zona de silvostepă şi stepă (Sst, S), regiuni de câmpie, coline şi dealuri din stepă şi
silvostepă.
A. Terenurile cu eroziune slabă la moderată se pregătesc prin arătură cu plug reversibil, când
panta este sub 150; terase nesprijinite dacă panta depăşeşte 150.
b. Specii recomandate: stejar brumăriu (st. pedunculat), frasin (mojdrean, vişin turcesc, tei
argintiu, jugastru, dud), păducel (lemn câinesc, corn) – pe soluri fertile, cu panta sub 200; salcâm,
glădiţă, mălin american, cenuşar, ulm de Turchestan, jugastru, vişin turcesc – pe soluri nisipo-lutoase
la lutoase, slab carbonatate.
c. Desimea culturilor: 4.000 p. salcâm/ha, 5.000 p. cvercinee/ha; stejarul brumăriu şi pufos se
pot introduce prin semănături directe.
d. Completări: până la 25% - la salcâm; până la 30% - la cvercinee.
e. Lucrări de întreţinere: de 11 ori în 6 ani (3+3+2+1+1+1), în cazul cvercineelor; de 5 ori în 3
ani (2+2+1) – la salcâm.
B. Pe terenurile puternic erodate cu mult schelet:
a. Terenul se pregăteşte ca în cazul precedent.
b. Se recomandă pinul negru, frasinul (mojdreanul, mălinul american, cireşul, vişinul turcesc,
lemnul câinesc, păducelul, cornul).
c. Desimea culturilor: 5.000 p/ha
d. Completări: până la 50% dacă se folosesc puieţi de pin cu rădăcini nude şi 20% când puieţii
au avut rădăcinile protejate în pungi de polietilenă.
e. Lucrările de întreţinere: 10 (3+2+2+1+1+1).
C. Pe terenurile foarte puternic şi excesiv erodate, formate pe löess, nisipuri, luturi, nisip cu
pietriş, se recomandă: salcâm, mojdrean, vişin turcesc, cenuşar, păducel, scumpie, liliac; sălcioară
100%, când conţinutul în CaCO3 este ridicat.
În cazul terenurilor formate pe marno-argile, speciile mai indicate sunt: mojdreanul (cenuşar,
vişin turcesc, sălcioară) - 50%, liliac (păducel, scumpie) - 50%; în silvostepă, în treimea inferioară a
versanţilor se poate introduce numai cătina albă, plantată “în cordon”.
Pregătirea terenului, desimea culturilor, completările sunt asemănătoare cu recomandările
anterioare.
Lucrările de întreţinere sunt mai reduse: de 5 ori în 5 ani.
Dacă solul conţine mult schelet (25-50 %) se recomandă ca în cel puţin jumătate din numărul
gropilor să se adauge 20-30 dm3 pământ vegetal.
Numărul lucrărilor de întreţinere poate ajunge până la 12 în şase ani (3+3+2+2+1+1).

8.3 Împădurirea terenurilor nisipoase
În anumite zone ale ţării, arboretele pot ocupa şi terenuri nisipoase, unde nisipul este
transportat de vânturile cu viteză mare (17-28 m/sec) sau foarte mare (uragane) cu viteze peste 28
m/sec şi apoi sedimentat ca urmare a caracterului pulsatoriu (în rafale) al vântului sau datorită izbirii
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particulelor de nisip de diverse obstacole. Adeseori, sedimentarea se realizează sub formă de dune
care sunt valuri longitudinale sau transversale faţă de direcţia vântului generator.
Condiţiile staţionale sunt foarte diferite în funcţie de microrelieful dunelor, deosebindu-se:
1) coame de dune;
2) coaste de dune;
3) poale de dune şi terenuri plane;
4) depresiuni deschise;
5) depresiuni închise (cu apă stagnantă);
6) interdune, cu distanţe între ele de până la 500 m.
Alteori, nisipul se depune sub formă de movile (goze) sau barcane (copită de cal, semilună).
Împădurirea unor asemenea terenuri se poate realiza prin culturi masive cu caracter provizoriu ori
permanent şi mai ales prin perdele forestiere de protecţie cu rol de a reduce viteza vântului sub 4
m/sec. Terenurile nisipoase se găsesc pe litoralul marin şi Delta Dunării, în sudul Olteniei, Câmpia Carei
(nord-vestul Transilvaniei), Câmpia Tecuciului, tehnologiile de împădurire fiind diferite.
1a. În Delta Dunării, pe dune înalte şi medii cu nivelul apei freatice sub 1,5 m, formate pe
nisipuri fluvio-marine, semimobile şi mobile, nesalinizate ori slab salinizate în profunzime se
recomandă următoarele formule de împădurire:
- 50% pin negru (ienupăr de Virginia) şi 50% cenuşar (sălcioară) – pe nisipuri semimobile;
- 50% sălcioară şi 50% cătină roşie pe nisipuri mobile;
- 75% salcâm, 25% cenuşar pe depozite eoliene slab carbonatate.
1b. Pe dune joase, aplatizate şi interdune medii cu nivelul apei freatice şi al orizontului de
glei între 0,8-1,5 m, în afară de formulele de la a) şi c) se pot introduce: plopul alb (50%) + cătină albă
(50%); plopi euramericani (50%) + salcâm (mălin american) 50%.
1c. Pe interdune (depresiuni) medii cu nivelul apei freatice şi al orizontului de glei la
adâncimea de 0,5-0,8 m se pot folosi şi alte specii precum: stejar brumăriu (25%) + frasin pufos sau tei
argintiu (50%) şi sânger, lemn câinesc (25%). Dacă nisipul sau solul sunt salinizate (moderat până la
puternic) atunci sunt indicate: plopul alb (25%), sălcioara (25%), cătina roşie (50%).
Pregătirea terenului se face diferenţiat şi anume: pe dunele înalte, medii şi joase cu nivelul
apei freatice sub 0,8 m, se execută toamna arătură pe toată suprafaţa, iar primăvara, după o prealabilă
discuire, se plantează. În cazul dunelor cu nivelul apei freatice sub 0,5 m se pot executa şanţuri deschise
de drenaj pentru eliminarea apei, apoi arătură, discuire, plantare. Pe dunele salinizate se execută
şanţuri de drenaj pentru coborârea nivelului apei sărate, se poate face o spălare a sărurilor şi se
administrează amendamente cu gips sau fosfogips.
Plantarea puieţilor se face în gropi de 30x30x30 cm sau de 50(60)x50(60)x50(60)cm, utilizând
2.500-3.300 puieţi de plop/ha sau 5.000 pentru celelalte specii.
Lucrările de întreţinere au durată şi frecvenţă mare (de la 4 ani – 2+2+1+1 lucr./an până la 6
ani – 3+2+2+1+1+1 lucr./an).
2a. În Sudul Olteniei pe dunele înalte şi medii, cu apa freatică sub 2 m, ca şi pe cele joase cu
apă freatică la 1-2 m, sunt indicate speciile: salcâm (50%), cenuşar sau duglas (50%) pe depozite
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nisipoase cu peste 1% substanţă organică; pin negru (50%), cenuşar sau duglas (50%); cenuşar (100%)
pe depozite eoliene sărace.
2b. În depresiuni (interdune) medii cu apa freatică la 0,5-1 m adâncime se pot utiliza: plopul
alb (50 %) şi aninul negru (50 %); pinul negru (50 %) şi cenuşar (50 %);
2c. În depresiuni medii şi dune joase, cu apa freatică la 0,8-2,0 m adâncime, se recomandă:
salcâm (100%); salcâm (75%) şi mălin (cenuşar, jugastru, tei argintiu) – 25%; stejar brumăriu (50 %),
frasin pufos (tei argintiu) – 25%; sânger, lemn câinesc (25%); plopi euramericani (50%), anin negru
(50%).
Solul se pregăteşte prin arătură, discuire. Plantaţiile cu puieţi cu rădăcini protejate sau nude
se execută în gropi, durata lucrărilor de întreţinere fiind de 3 – 4 - 5 ani cu frecvenţa de 5 -6 -7
lucrări/an: 2+2+1; 2+2+1+1; 2+2+1+1+1.
3a. În Câmpia Carei, pe coame şi coaste de dune înalte şi medii, cu apa freatică sub 5 m, sunt
indicate pinul negru (50%) şi mălinul american (50%).
3b. Pe dune joase, poale de dune înalte şi medii cu apă freatică peste 1 m adâncime, pinul
negru poate fi înlocuit cu salcâm.
3c. Pe terenuri plane şi interdune, poale de dune înalte şi medii şi dune joase se recomandă:
stejar sau stejar roşu (50%), mălin (cireş, tei argintiu, jugastru) – 50% - pe terenurile foarte intens
humifere; plop euramerican (50%), mălin (50%) pe terenuri intens humifere şi cu apa freatică la 1,01,5 m adâncime; salcâm (50%), mălin (50%) pe terenuri moderat humifere. Dacă în depresiuni, apa
freatică se află la o adâncime mai mică de 1 m, apare oportună executarea drenurilor şi folosirea
aninului negru (100%) sau anin negru (50%) şi mălin (plop alb) – 50%.
Desimea plantaţiilor: 2.500 puieţi de plop euramerican/ha, 3.330 puieţi de stejar, anin,
salcâm/ha. Lucrările de întreţinere în număr de 4 se eşalonează de-a lungul a trei ani.
4. În Câmpia Tecuci, în funcţie de microrelieful dunelor şi nivelul apei freatice sunt indicate
aceleaşi specii şi tehnologii ca şi în Câmpia Carei, cu menţiunea că cenuşarul poate fi înlocuit cu dud
ori sălcioară, iar lemnul câinesc cu amorfă.

8.4 Împădurirea terenurilor fugitive
Sunt necesare lucrări speciale, precum: ziduri de sprijin, regularizarea scurgerilor de suprafaţă,
drenarea terenurilor fugitive, consolidarea “in situ” a terenurilor fugitive. Compoziţiile de împădurire
sunt stabilite în funcţie de etajele de vegetaţie, intensitatea fragmentării masei alunecate, excesul
temporar sau permanent de apă ş.a.
Pregătirea terenului
Modelarea terenului (lucrare constând în atenuarea asperităţilor şi astuparea fisurilor când
masa deplasată este fragmentată sau fisurată) se execută manual sau mecanizat cu buldozerul. Pe
terenurile din microdepresiuni cu exces temporar sau permanent de apă se execută drenuri. Pe
suprafeţele de alunecare şi surpare, cu roca la suprafaţă se execută terase armate vegetal, cu lăţimea
de 0,75 m şi distanţa între ele de 3 m.
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Pe depozite de grohotiş, de peste 40 cm grosime, se strâng bolovanii şi se aşează sub formă de
berme în partea din aval a vetrelor – pe terenurile din etajele FD4, FM1, FM2, FM3. Vetrele au
diametrul de 0,80 – 1,20 m şi adâncimea de 0,30-0,70 m. Fundul vetrei se căptuşeşte cu rămurele,
ferigi moarte, litieră, iarbă, paie, peste care se aşterne un strat de pământ gros de 25-30 cm, pe o vatră
plantându-se 3-5 puieţi, mai ales de pin.
Plantarea se realizează cu puieţi cu rădăcini protejate, cel puţin la speciile principale sau nude
în gropi normale, amplasate în mijlocul vetrelor.

Tema de control 27

1. Ce reprezintă deşertificarea?
2. Menţionaţi câteva lucrări de consolidare a terenului.
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Lecţia 28
8.5 Împădurirea terenurilor sărăturate
Sărăturarea terenurilor reprezintă procesul de degradare, produs de un exces de săruri
solubile, care, în anumite condiţii, se acumulează în sau pe sol, alterând proprietăţile fizice, chimice şi
microbiologice ale acestuia. Pe asemenea terenuri, culturile pot fi masive (frecvent) sau sub formă de
perdele forestiere (mai rar).
Pe terenurile salinizate (procesul de acumulare a sărurilor solubile pe profilul solului, cu mai
mult de 1% - în salinizarea clorurică şi peste 1,5% în salinizarea sulfatică în primii 20 cm, din profilul
solului), compoziţiile de împădurire sunt stabilite în funcţie de gradul de salinizare.
Cazul 1: Pe terenuri cu soluri zonale salinizate în profunzime (la peste 50 cm) sau slab salinizate
în suprafaţă se recomandă: 50% stejar (salcâm), 50% frasin (frasin pufos, cireş, arţar tătăresc, ulm,
sofora); 50% pin negru (pin galben – P. ponderosa), 50% frasin pufos (glădiţă, cireş, Koelreuteria
paniculata); 50% plop alb, 25% sălcioară (cenuşer , dud), 25% cătină (cătină roşie, liliac) – pe soluri mai
sărace; 50% anin negru, 50% cătină roşie – pe terenuri cu umiditate mai ridicată.
Cazul 2: Pe terenuri cu soluri zonale, moderat salinizate de la suprafaţă sau de la mică
adâncime: 50% cenuşer (glădiţă, dud, frasin pufos), 50% cătină roşie (cătină) – pe soluri mai uscate;
50% salcie (anin negru), 50% cătină – pe soluri revene. Cazul 3: terenuri puternic şi foarte puternic
salinizate: 100% sălcioară (cătină, cătină roşie, Halimodendron h.).
Pe terenurile alcalinizate (procesul de absorbţie masivă a ionilor de sodiu în complexul argilohumic al solurilor).
Cazul 1: Terenuri cu soluri zonale alcalinizate în profunzime (la peste 30 cm) sau cu alcalinizare
slabă de la suprafaţă: 50% glădiţă (salcâm, soforă), 50% cenuşer (frasin pufos, ulm de câmp); 50% plop
alb (frasin pufos, cenuşer , glădiţă), 25% sălcioară, 25% cătină roşie (cătină).
Cazul 2: Terenuri

cu soluri zonale, moderat alcalinizate de la suprafaţă sau de la mică

adâncime: 50% cenuşer (glădiţă, frasin pufos), 25% sălcioară, 25% cătină roşie.
Cazul 3: Soluri puternic şi foarte puternic alcalinizate: 100% sălcioară (cătină, cătină roşie).
Pregătirea terenului şi a solului
Cazul 1: Mobilizarea solului, eventual terase nesprijinite late de 0,5-1,0 m, distanţate la 2,03,0 m din ax în ax; amendamente cu gips, fosfogips, sulf, spumă de defecaţie; fertilizanţi organici –
gunoi de grajd 20-30 t/ha; fertilizanţi minerali – NPK, în cantităţile stabilite după efectuarea analizelor
de sol.
Cazurile 2 şi 3: Executarea drenurilor închise sau deschise pentru coborârea apelor freatice
sub nivelul critic (cu 50 cm mai adânci sub acest nivel), amplasate la o distanţă de la 10 până la 25 de
ori adâncimea; spălarea sărurilor din sol prin udări periodice cu apă dulce (prin dispersiune sau
inundare) pe brazde sau pe toată suprafaţa; administrarea fertilizanţilor organici, minerali şi a
amendamentelor cu gips, fosfogips etc. Puieţii cu rădăcini nude sau protejate se plantează în gropi
normale.
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Desimea culturilor: 3300 puieţi/ha - cazul 1 – soluri salinizate, în dispozitivul 3,0x1,0 m, pentru
ca întreţinerea solului să se execute mecanizat; 5000 puieţi/ha pe terenuri înclinate – soluri salinizate
şi pe soluri alcalinizate.
Completări: până la 30% - cazul 1; 40% - cazul 2; 50% - cazul 3. Îngrijirea culturilor (praşile) de
12 ori în 6 ani (3+3+2+2+1+1) – cazul 1, de 13 ori în 7 ani (3+3+2+2+1+1+1) – cazurile 2 şi 3.

8.6 Împădurirea terenurilor expuse înmlăştinării
Tehnologiile de împădurire a terenurilor cu exces de apă se realizează diferenţiat în funcţie de:
macro- sau microrelief, cauza excesului de apă (pluvială sau freatică), tipul genetic de sol, grupa
staţională.
Pregătirea terenului, în funcţie de starea actuală, constă în: curăţirea acestuia de ierburi înalte
(rogoz, pipirig ş.a.), tufărişuri etc.; îndepărtarea turbei dacă există (eventual exploatarea acesteia) şi
nivelarea terenului; eliminarea apelor de băltire de pe suprafaţă şi din stratul superior al solului, prin
rigole sau şanţuri din microdepresiunile închise (crovuri) sau de pe întreaga suprafaţă; coborârea
nivelului pânzei de apă freatică şi evacuarea apei prin canale deschise sau închise de drenaj.
Pregătirea solului se realizează parţial sau pe întreaga suprafaţă. Tehnologiile de pregătire
parţială sunt diferite, în funcţie de situaţia concretă şi anume: a. vetre de 40(60)x60(80) cm, cu
mobilizarea solului pe mare adâncime; b. tăblii de 2x2 m, amplasate la distanţe de 4x4 m (625
bucăţi/ha), în alternanţă cu vetre; c. biloane (muşuroaie), executate manual, cu înlăturarea stratului
de iarbă; d. movile dreptunghiulare de 1,0x1,0 m flancate de o rigolă de 1,0x0,5x0,3 m pentru
colectarea şi păstrarea apei, dispuse la distanţa de 2x2 m, în alternanţă cu vetre; e. movile circulare cu
diametrul de 0,5 – 1,0 m, înconjurate de rigole adânci de 0,25(0,30) m, în alternanţă cu vetre sau numai
gropi pentru plantare; f. benzi (valuri de pământ), cu lăţimea de 1,0-2,0 m, flancate de rigole realizate
manual sau cu plugul, alternând cu fâşii nelucrate, late de 0,5-1,0 m; g. benzi cu lăţimea de 3,5-8,0 m
(pe care să se planteze 2...5 rânduri de puieţi aparţinând speciilor principale de bază), realizate prin
arătură “la cormană”, alternând cu benzi nelucrate, pe care să se planteze 2-5 rânduri de puieţi
aparţinând speciilor de ajutor şi arbuştilor. Când solul este tasat sau cu caractere planice sau vertice,
pregătirea se recomandă pe întreaga suprafaţă şi constă în desfundare, scarificare, discuire, grăpare,
nivelare. Compoziţiile de împădurire se stabilesc în funcţie de zona fitoclimatică prin Normative de
specialitate.
Astfel, pentru zonele montane şi premontane se recomandă : molid, larice, brad, pin negru,
pin silvestru, anin – ca specii principale de bază sau de amestec, frasin, cireş, paltin, plop tremurător,
mesteacăn ca specii principale de amestec sau de ajutor; aninul se poate introduce chiar în proporţie
de 100%.
În zona de dealuri, ca specii principale de bază şi/sau de amestec se folosesc: gorunul, stejarul,
cerul, gârniţa, laricele, pinul silvestru, pinul negru, aninul negru, aninul alb, frasinul, plopul alb; stejarul
roşu, cireşul, frasinul, pinul strob, teiul, mesteacănul, salcia plesnitoare se folosesc ca specii principale
de amestec, mălinul american, carpenul, jugastrul, mojdreanul în proporţie de 10% ca specii de ajutor
în compoziţiile de împădurire, în care cvercineele participă ca specii principale de bază. De asemenea,
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se recomandă şi introducerea speciilor arbustive (alun, călin, lemn câinesc, slabă moale, paţachină,
cătină roşie). Este posibilă introducerea limitată, cu prudenţă a plopilor euramericani (100%), a nucului
negru (100%), a coacăzului negru (100%).
La câmpie, sunt indicate compoziţii de împădurire cu specii principale de bază şi de amestec,
specii de ajutor şi arbuşti; frasinul comun se poate înlocui cu frasin pufos sau frasin cu frunza îngustă,
ulmul cu velnişul. Ca şi în zona de dealuri se pot realiza plantaţii pure de plopi euramericani, nuc negru,
chiparos de baltă. Speciile principale se introduc în grupe de 25-100 m2 sau în benzi de câte 2-5 rânduri.
Desimea culturilor este de 5000 puieţi/ha – la munte, 5000-7000 puieţi/ha – la dealuri şi 6000-9000
puieţi/ha – la câmpie. La plopii euramericani, plopul alb, nucul negru, chiparosul de baltă, culturile sunt
mult mai rare (625-3000 puieţi/ha). Plantarea puieţilor se face în gropi normale. Cătina roşie şi răchita
roşie se pot instala prin butaşi lignificaţi, salcia plesnitoare prin sade, iar unele specii arbustive prin
semănături directe în cuiburi situate pe vetre sau tăblii.
Completările se acceptă în primii trei ani de la instalarea culturilor: 15%, 10%, 5% - la munte,
20%, 10%, 5% - la dealuri, 25%, 10%, 5% - la câmpie.
Descopleşirile au durata şi frecvenţa diferite: la munte: 1+2+1+1; la dealuri 0+1+1+1+1; la
câmpie: 1+1+1+1 (în primul an se recomandă şi fertilizarea solului).
Frecvenţa şi durata mobilizării solului: la munte: 1+1; la dealuri: 2+2+1+1; la câmpie:
2+2+2+1+1+1.
Solurile acide se pot amendamenta cu piatră de var măcinată, var stins, marne ş.a., folosind
maximum 5t/ha/an în soluri acide. Amendamentul se poate introduce în groapa de plantare ori se
distribuie pe întreaga suprafaţă, încorporându-se apoi în sol odată cu arătura. În solurile acide
amendamentarea se face cu gips sau fosfogips.
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9. Perdele forestiere de protecţie

9.1 Definiţii. Clasificare
Perdelele forestiere de protecţie sunt fâşii de specii lemnoase arborescente sau arborescente
şi arbustive, de lăţimi diferite, instalate pentru a proteja anumite obiective împotriva unor factori
dăunători. Realizarea acestora diferă în funcţie de obiectivul urmărit. Primele perdele forestiere au
fost realizate în anul 1852 în sudul Olteniei pentru fixarea nisipurilor mobile. Lucrările au continuat dea lungul deceniilor, România situându-se printre primele ţări din lume privind cercetarea şi realizările
practice în acest domeniu.
În urma estimărilor făcute la nivel naţional, suprafaţa de teren arabil care necesită a fi
protejată prin perdele forestiere este de 7,5 milioane ha, din care 3,4 milioane ha în primă urgenţă.
Perdelele de protecţie se deosebesc după:
▪

desime (penetrabilitate), fiind: impenetrabile, constituite din culturi compacte, care
nu pot fi străbătute de curenţii de aer şi care realizează în partea de „sub vânt” o zonă
de calm; semipenetrabile (dantelate) – culturi mai rare al căror profil prezintă
numeroase goluri în plan vertical; în partea superioară ori în cea inferioară a perdelei
sau între statul arbustiv şi coroanele arborilor apar porţiuni dantelate (ciuruite) prin
care trece uşor mare parte a aerului; penetrabile – culturi rare, lipsite de arbuşti,
străbătute pe întreaga lor înălţime de curenţii de aer;

▪

compoziţie: perdele forestiere alcătuite din arbori şi arbuşti forestieri; perdele tehnoforestiere când speciile producătoare de materii prime de importanţă industrială
participă în proporţie de cel puţin 20%; perdele forestiero-pomicole (fructo
forestiere), când conţin cel puţin 20% arbori şi arbuşti fructiferi;

▪

orientarea faţă de vânturile dăunătoare dominante: perdele principale (longitudinale)
aşezate perpendicular pe direcţia vântului dăunător dominant sau pe rezultanta
vânturilor dăunătoare dominante, admiţându-se o deviere de 30 grade (excepţional
45°), având în vedere forma terenului sau/şi organizarea teritoriului; perdele
secundare sau transversale care se orientează aproximativ perpendicular pe cele
principale.

Compoziţia de împădurire, orientarea optimă, lăţimea, distanţele dintre perdele diferă în
funcţie de zona geografică, în raport cu factorii naturali (geomorfologia, clima - în special cu direcţia şi
viteza vânturilor dăunătoare, regimul de precipitaţii, solul), iar pe terenurile irigate diferă cu reţeaua
de canale şi conducte, inclusiv cu procedeele de udare. Se alcătuiesc din specii repede crescătoare
autohtone, de valoare economică ridicată (specii arborescente şi forestiere, pomi, arbuşti fructiferi sau
forestieri, specii melifere care atrag păsările care distrug insectele vătămătoare şi albinele ce asigură
polenizarea plantelor agricole. Sunt de evitat speciile lemnoase care sunt gazde intermediare pentru
dăunătorii culturilor agricole (dracila, sângerul, salba, vişinul turcesc, mălinul).
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9.2 Funcţiile perdelelor forestiere
Funcţiile perdelelor forestiere de protecţie sunt multiple, menţionând:
▪

reducerea vitezei vântului, care influenţează benefic asupra altor factori ecologici,
precum: reducerea sau împiedicarea spulberării zăpezii şi a solului; evitarea furtunilor
de praf; dezrădăcinarea sau colmatarea culturilor tinere; reducerea evapotranspiraţiei
excesive; eliminarea deformării jetului de apă în irigare;

▪

micşorarea amplitudinilor diurne şi anuale ale temperaturii aerului şi solului;

▪

reducerea scurgerilor de suprafaţă şi a eroziunii solului de către apă, pe terenurile cu
înclinare moderată, puternică şi foarte puternică;

▪

împiedicarea alunecărilor de teren;

▪

producerea unor cantităţi uneori însemnate de lemn, fructe, seminţe, flori pentru
apicultură, frunze pentru sericicultură

▪

realizarea unor condiţii favorabile pentru adăpostirea şi hrănirea faunei de interes
cinegetic.

9.3 Tipuri funcţionale de perdele forestiere de protecţie
Perdelele forestiere de protecţie se clasifică după funcţie în perdele:
▪

de protecţie a terenurilor agricole

▪

antierozionale (de protecţie a solului)

▪

parazăpezi (protecţia căilor de comunicaţie)

▪

de protecţie a digurilor şi malurilor apelor

▪

de protecţie a localităţilor şi a diferitelor obiective

▪

paranisipuri

▪

mantale de lizieră a pădurilor

Cele mai uzuale perdele sunt cele de protecţie a terenurilor agricole. Lăţimea acestora se
exprimă în metri (distanţa dintre rândurile marginale, plus câte un metru în exteriorul rândurilor
marginale) sau în numărul de rânduri care de obicei este impar (3-5 perdele secundare până la 7 la
perdelele principale). Rândurile externe se numesc marginale, următoarele către interiorul perdelei se
numesc postmarginale, rândul central – axul perdelei, iar rândul (rândurile) între axul perdelei şi
rândurile postmarginale – miezul perdelei.
Distanţa dintre rânduri este, de regulă, de 1,5m, iar dintre exemplare pe rând – 0,75-1,0 metri;
între plopii euramericani se aplică o distanţă minimă de 2,5 metri. Distanţa(d) dintre perdelele
principale se stabileşte în funcţie de lăţimea fâşiei protejate, care, la rândul ei, depinde de înălţimea
(H) pe care o realizează exemplarele din perdea la vârsta de 25-30 ani, folosind formula: d=25H,
apreciindu-se că, în general, speciile principale ale perdelelor realizează, în medie următoarele înălţimi:
20m - în staţiuni de bonitate superioară, 15 m în cele de bonitate mijlocie şi numai 10m - în staţiunile
de bonitate inferioară.
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In consecinţă, între perdelele principale distanţa este de la 250(300) m până la 500 m. Distanţa
dintre perdelele secundare se adoptă de circa patru ori distanţa dintre perdelele principale, astfel că
unităţile de cultură protejate au suprafeţe de la 25 până la 100 ha. Dacă terenurile agricole au înclinare
mai mare de 10-12 grade, perdelele principale se amplasează paralel cu curbele de nivel, au lăţimi mai
mari de 10 m, iar distanţa dintre ele se reduce. În terenurile ocupate cu culturi agricole irigate,
perdelele forestiere se situează de-a lungul canalelor magistrale şi a canalelor distribuitoare.
Perdelele instalate în lungul canalelor magistrale, se dispun pe partea vântuită a canalelor,
sunt semipenetrabile sau penetrabile, au lăţime de 5-11m (3-7 rânduri). In lungul canalelor
distribuitoare secundare, a canalelor de irigaţii şi a celor de evacuare cu caracter permanent se
realizează aliniamente forestiere formate din 1-2 rânduri de plopi euramericani.

Efectul perdelelor forestiere asupra curenţilor de aer

Deschiderile practicate în perdele forestiere
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Perdelele forestiere instalate în jurul acumulărilor de apă sunt compacte sau semipenetrabile,
au lăţime de 11-20 metri, fiind formate din 7-13 rânduri de arbori şi arbuşti şi au rolul de a consolida
malul. Dacă terenurile din jur sunt înclinate, existând pericolul colmatării, pentru a împiedica eroziunea
şi pentru a filtra scurgerea pluvială, perdeaua de consolidare se completează cu o perdea de filtrare,
cu lăţimea de 20-60 m, alcătuită din arbuşti.
Perdele forestiere de protecţie antierozionale, formate din 3-25 rânduri de specii
arborescente şi arbustive, se amplasează pe cumpenele curbelor de nivel, paralel cu acestea – perdele
absorbante, de-a lungul făgaşelor şi pâraielor torenţiale – perdele de mal, în albiile minore ale
cursurilor de apă – perdele filtrante, în jurul acumulărilor de apă – perdele de protecţie a lacurilor de
acumulare.
Perdelele forestiere de protecţie a lacurilor de acumulare sunt alcătuite, de regulă, din două
benzi: banda de consolidare (a), amplasată sub cota maximă a nivelului apei din lac; are o lăţime
variabilă în funcţie de gradul de oscilaţie a nivelului apei şi este alcătuită din specii rezistente la excesul
de apă (salcie, plop, anin, sânger); banda de filtrare (b) aşezată deasupra cotei maxime a apei, având o
lăţime de 20-60 m, în funcţie de înclinare, lungimea, folosinţa şi starea versanţilor şi este alcătuită din
specii arborescente şi arbustive.
Perdelele forestiere de protecţie din zona dig-mal datează în ţara noastră din a II-a jumătate
a secolului XX. Funcţiile acestora sunt: protejarea digurilor împotriva distrugerilor provocate de valurile
formate de vânt şi, eventual, nave, de apele de inundaţie, împotriva distrugerilor provocate de zăpoare
(gheţuri), şi, într-o oarecare măsură, de apărare a taluzului digului dinspre apă de eroziune eoliană.

Perdea forestieră de protecţie a unui lac de
acumulare

Perdea

forestieră
de
în zona dig-mal

protecţie

Perdeaua se instalează în lungul digului, la aproximativ 10 m de piciorul taluzului şi are o lăţime
de 50-100 m, în funcţie de lăţimea zonei dig-mal şi de înălţimea valurilor pe care urmează să le disipeze.
Se compune din două fâşii: una interioară (spre dig), formată din sălcii selecţionate şi alta exterioară
(spre cursul de apă) constituită din plopi euramericani. Pe tronsoanele în care zona dig mal este mai
lată decât lăţimea propusă pentru perdele, lăţimea acestora se poate mări până la dublu. Dacă,
dimpotrivă, zona dig-mal este mai îngustă decât lăţimea calculată a perdelei, perdeaua se îndeseşte
prin micşorarea distanţelor de plantare între puieţii pe rând şi între rânduri.
Perdelele de protecţie a căilor ferate şi şoselelor sunt impenetrabile, acumulând parţial sau
total zăpada. Se amplasează limitrof căii de circulaţie sau la o distanţă de 10-60 m în partea „din vânt”

216

Împăduriri

a acesteia. Se folosesc mai ales în partea de sud-est şi est a ţării (Bărăgan, Dobrogea, Moldova), de-a
lungul traseelor expuse înzăpezirilor datorate crivăţului. Sunt alcătuite din specii repede crescătoare
(salcâm, ulm de Turkestan, soforă, frasin, zarzăr, corcoduş, sălcioară), alternând cu arbuşti. Rândurile
marginale sunt conduse sub formă de gard viu dens, fiind constituite din specii arbustive decorative
sau glădiţă tunsă în partea dinspre vânt. Lăţimea perdelei se stabileşte în funcţie de cantitatea maximă
de zăpadă care poate înzăpezi calea în locul respectiv (cantitatea maximă acumulată la adăpostul
panourilor pe o lungime de un metru de traseu), cu luarea în considerare a categoriei de perdele
propuse a se folosi (parţial sau total acumulatoare) şi a distanţei acesteia de la cale.

Tema de control 28

1. Ce sunt perdelele forestiere de protecţie?
2. Calsificarea perdelelor forestiere după funcţia îndeplinită.
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Lista temelor şi subiectelor pentru examen şi colocviu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Împăduriri şi reîmpăduriri executate în România până în anul 1918
Împăduriri şi reîmpăduriri executate în România după anul 1918
Maturitatea plantelor lemnoase
Factorii determinanţi ai procesului de fructificaţie
Fazele creşterii vegetative şi ale reproducerii
Periodicitatea fructificaţiei
Variabilitatea producţiei şi a calităţii seminţelor forestiere
Materiale forestiere de reproducere. Material de bază
Categoriile materialelor forestiere de reproducere în conformitate cu sistemul naţional de
clasificare
Delimitarea regiunilor de provenienţă şi transferul materialelor forestiere de reproducere.
Livezi de seminţe (plantaje)
Necesitatea prevederii şi evaluării fructificaţiei
Prognoza fructificaţiei - metode
Evaluarea recoltei de fructe, conuri, seminţe - detaliaţi metoda recoltării integrale, metoda
arborilor de probă, metoda suprafeţelor de probă
Evaluarea recoltei de fructe, conuri, seminţe - detaliaţi metoda lujerilor de probă, metoda
organoleptică, metoda secţionării longitudinale a conurilor
Maturaţia seminţelor, coacerea fructelor, diseminarea, perioada de recoltare
Metode de recoltare
Procesarea conurilor şi fructelor - extragerea seminţelor din conuri
Procesarea conurilor şi fructelor - procesarea fructelor cărnoase, suculente precum şi a fructelor
uscate
Condiţionarea seminţelor
Aspecte generale privitoare la controlul calităţii seminţelor
Prelevarea eşantioanelor elementare şi constituirea eşantionului compus
Obţinerea eşantionului de laborator. Ambalare şi expediere
Însuşirile fizice ale seminţelor şi determinarea lor – Puritatea. Porozitatea. Capacitatea de curgere
şi autosortare. Conductibilitate termică
Însuşirile fizice ale seminţelor şi determinarea lor – Higrsoscopicitatea. Masa. Umiditatea
Însuşirile biologice ale seminţelor – determinarea procentului de germinaţie
Însuşirile biologice ale seminţelor – determinarea viabilităţii prin metode chimice
Buletinul de analiză a lotului de seminţe
Necesitatea conservării seminţelor
Longevitatea seminţelor
Factorii ce influenţează viabilitatea seminţelor
Procese ce pot avea loc în masa de seminţe în timpul păstrării
Procedee de păstrare a seminţelor
Procesul de germinaţie – etape şi factori ce influenţează procesul de germinaţie
Starea de repaus a seminţelor – Tipuri de repaus. Categorii de specii în funcţie de durata perioadei
de germinare
Metode de forţare a seminţelor
Stratificarea seminţelor
Tratamente de stimulare a germinaţiei seminţelor
Tratarea seminţelor pentru prevenirea sau/şi combaterea dăunătorilor biotici

PARTEA A II-A – PEPINIERE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pepiniere – Definiţie. Clasificare. Avantajele producerii puieţilor în pepiniere
Tipuri şi sortimente de puieţi
Alegerea terenului pentru pepinieră
Spaţii adăpostite în pepiniere
Suprafaţa şi forma pepinierei
Organizarea terenului din pepinieră
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Scopul şi importanţa lucrării solului
Lucrarea solului – Desfundarea
Lucrarea solului – alte lucrări care se execută înainte sau după desfundare
Sisteme de pregătire a solului în pepiniere
Asolamentul în pepiniere
Metode de semănare
Norma de semănat, perioada şi adâncimea de semănare
Producerea puieţilor în recipiente
Importanţa şi avantajele înmulţirii vegetative
Butăşirea cu butaşi de tulpină
Butăşirea cu butaşi de rădăcină şi înmulţirea vegetativă prin marcote
Îngrijirea plantulelor şi puieţilor în spaţiile adăpostite
Mulcirea
Umbrirea plantulelor şi puieţilor
Irigarea culturilor
Fertilizarea solului şi tipuri de îngrăşăminte
Combaterea crustei şi mobilizarea solului
Combaterea chimică a buruienilor
Retezarea pivotului şi rărirea culturilor
Recoltarea puieţilor din spaţii adăpostite
Repicarea puieţilor
Recoltarea puieţilor din pepinieră (evaluarea, scosul, sortarea, depozitarea şi transportul)

PARTEA A III-A – ÎMPĂDURIRI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Consideraţii privind utilitatea şi oportunitatea acţiunii de regenerare artificială
Categorii de terenuri de împădurit
Principii privind alegerea şi asocierea speciilor forestiere
Asocierea şi amplasarea speciilor lemnoase
Pregătirea terenului pentru instalarea culturilor forestiere
Lucrarea solului pentru instalarea culturilor forestiere
Avantajele şi dezavantajele plantaţiilor
Procedee de plantare
Procedee speciale de plantare
Plantarea puieţilor cu rădăcini protejate
Perioada de plantare
Avantajele şi dezavantajele semănăturile directe
Procedee de semănare
Perioada de semănare
Instalarea vegetaţiei forestiere prin butaşi
Dinamica dezvoltării culturilor de la instalare până la constituirea stării de masiv
Recepţia tehnico- financiară
Controlul anual al regenerărilor
Consideraţii privind avantajele şi dezavantajele diferitelor tipuri de intervenţii experimentale de
îngrijire a culturilor
Lucrări de îngrijire - Receparea puieţilor plantaţi; Revizuirea culturilor; Reglarea desimii culturii;
Descopleşirea culturilorLucrări de îngrijire - Degajarea puieţilor; Protejarea puieţilor împotriva animalelor; Întreţinerea
solului.
Reconstrucţia arboretelor degradate, slab productive – Generalităţi; Cauzele apariţiei arboretelor
degradate; Apariţia fenomenului de uscare anormală a pădurilor
Procedee de reconstrucţie ecologică a arboretelor degradate
Perdele forestiere de protecţie - Definiţii. Clasificare.
Funcţiile perdelelor forestiere
Tipuri funcţionale de perdele forestiere de protecţie

219

Împăduriri

Bibliografie recomandată
Abrudan, I., 2006 – Impăduriri, Universitatea Transilvania Braşov
Ciortuz, I. , 1981 – Amelioraţii silvice , Ed. Didactică şi pedagogică Bucureşti
Damian, I. , 1978 – Împăduriri, Ed. Didactică şi pedagogică Bucureşti
Damian, I., Negruţiu ,F., Florescu, Gh., 1987 – Împăduriri. Lucrări practice. Seminţe,
pepiniere. Universitatea Transilvania Braşov.
Enescu , V., şi colaboratorii, 1994 – Înmulţirea vegetativă a arborilor forestieri, Ed. Ceres
Florescu, Gh., 1994 – Împăduriri. Universitatea Transilvania Braşov
Florescu, Gh., 1996 – Împăduriri. Seminţe forestiere. Universitatea Transilvania Braşov
Giurescu, C. 1975 - Istoria pădurii româneşti din cele mai vechi timpuri pînă astăzi, Ed. Ceres
Giurgiu, V., şi colaboratorii, 1972 Biometria arborilor şi arboretelor din România – Ed.
Ceres
Haralamb, At. M, 1963 – Cultura speciilor forestiere, Ed. Agro-Silvică Bucureşti.
Milescu, I., Negruţiu F, 2006 – Cultura pădurilor - In Cartea Silvicultorului. Ed.
Universităţii Suceava şi Petru Maior, Reghin. pp: 253-323
Negruţiu, F., Abrudan, I., 2003 – Împăduriri. Culturi forestiere de interes cinegetic,
Universitatea Transilvania Braşov
Negruţiu, F., Abrudan, I., 2004 – Împăduriri, manuscris
Palaghianu, C., 2003 – Procedee şi tehnici de regenerare artificială, Universitatea Suceava
Popescu, I., 1999 – Mecanizarea lucrărilor silvice, Universitatea Transilvania Braşov
Roşu, C. ,1997 – Staţiuni forestiere, Universitatea Suceava
Rubţov, St., 1961 – Cultura speciilor lemnoase în pepinieră., Ed. Agro-Silvică, Bucureşti.
Rusu, O., 1986 – Refacerea arboretelor din subzona stejarului prin plantaţii de puieţi de
talie mijlocie. Ed. Ceres, Bucureşti
Vlase, I. , 1982 – Conservarea seminţelor forestiere., Ed. Ceres Bucureşti
* * * 2000 – Norme tehnice 1 - privind compozitii, scheme şi tehnologii de regenerare a
pădurilor şi de împădurire a terenurilor degradate
* * * 2000 – Norme tehnice 7 - pentru efectuarea controlului anual al regenerărilor
* * * 1987 – Îndrumări tehnice pentru compoziţii, scheme şi tehnologii a pădurii.
Ministerul Silviculturii, Bucureşti
* * * 1988 – Instrucţiuni privind producerea, utilizarea şi controlul genetic al materialelor
forestiere de reproducere., Ministerul Silviculturii, Bucureşti
* * * 1994 – Pepiniere. Recomandări tehnice., Ministerul apelor, pădurilor şi protecţiei
mediului, Bucureşti
* * * 1997 Norme de timp şi de producţie unificate pentru lucrările de silvicultură.
Ministerul apelor, pădurilor şi protecţiei mediului, Bucureşti
* * * STAS 1808/2004 Seminţe de arbori şi arbuşti pentru culturi forestiere. Reguli de
eşantionare
* * * STAS 1908/2004 Seminţe de arbori şi arbuşti pentru culturi forestiere. Metode de
analiză
* * * STAS 1347/2004 Puieţi forestieri cu talie mică, semimijlocie şi mijlocie

220

Împăduriri

Răspunsurile testelor de control
Test 1
1. Expansiunea terenurilor agricole, nevoia de terenuri de păşunat în cazul creşterii animalelor, apariţia
oraşelor şi a reţelelor de drumuri, dezvoltarea navigaţiei.
2. Varenne de Fenille, B. Lorentz, V. Parade.
Test 2
1. Primele lucrări de împădurire pe teritoriul ţării noastre par a fi vestitele păduri, trei la număr, situate
aproape de Botoşani, Cotnari şi Roman, care au fost semănate în timpul domnitorului Ştefan cel Mare
(1457- 1504), după bătălia de la Codrii Cosminului.
2. în anul 1852 la Băileşti.
Test 3
1. Dezvoltarea se realizează în mai multe etape distincte şi anume: etapa embrionară, a tinereţii, a
maturităţii şi a bătrâneţii.
2. La nivelul coroanei arborilor se disting anual patru fenofaze succesive de creştere vegetativă:
desfacerea mugurilor şi începutul creşterii lujerilor; creşterea intensă a lujerilor; încetinirea şi
încetarea creşterii lujerilor; maturarea ţesuturilor nou formate şi pregătirea plantei pentru iernat.
Test 4
1. Factorii care influenţează variabilitatea producţiei şi calităţii seminţelor forestiere sunt: latitudinea,
fertilitatea solului, clasa de producţie a arboretelor, vârsta arborilor, poziţia semincerilor în structura
verticală a arboretului, influenţa poziţiei lujerilor fructiferi în coroana arborilor, influenţa poziţiei
seminţelor în conuri.
2. Principalele categorii de material de bază sunt reprezentate de: arbore-sursă, arboret, părinţi de
familii, clonă, plantaj (livadă seminceră), culturi de plante-mamă.
Test 5
1. Livezile pentru seminţe (plantaje sau plantaţii semincere) sunt culturi forestiere speciale, izolate de
polen străin, cu aspect de livadă, destinate în exclusivitate producerii de seminţe genetic ameliorate în
cantităţi mari şi cu frecvenţă ridicată.
2. Coacerea fructelor reprezintă procesul fiziologic în urma căruia creşterea acestora încetează, au loc
transformări ale substanţelor de rezervă din endosperm şi/sau cotiledoane, aspectul exterior capătă o
anumită culoare şi, în final, se întrerupe legătura fiziologică cu planta mamă, pedunculul fructifer
desprinzându-se de lujer, realizându-se astfel diseminarea naturală.
Test 6
1. Această metodă se practică în cazul speciilor ce au fructe mari, ce diseminează într-o perioadă scurtă
iar prin cădere nu se produc vătămări ale fructelor (seminţelor), cum sunt: ghinda, jirul, castanele,
nucile, perele şi merele pădureţe. Metoda este folosită şi pentru speciile cu fructe uşoare, aripate,
care, sub influenţa curenţilor de aer deşi sunt purtate în afara proiecţiei coroanei, se îngrămădesc
adeseori în micro-depresiuni.
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2. Condiţionarea seminţelor presupune una sau mai multe operaţii prin care acestea sunt aduse la o
anumită umiditate, nivel de curăţire etc., devenind apte de a fi semănate sau păstrate. După caz,
seminţele forestiere se supun următoarelor operaţii: dezaripare, curăţire, sortare, zvântare.
Test 7
1. Metodologia este prevăzută în SR 1808/2004.
2. Pentru determinarea masei a 1000 seminţe, din sămânţa pură obţinută în urma analizei purităţii se
iau la întâmplare 8 repetiţii a câte 100 seminţe.
Test 8
1. Longevitatea economică reprezintă perioada de la recoltare până când proporţia seminţelor
germinabile, deşi în scădere, nu ajunge sub nivelul valorilor germinaţiei tehnice sau potenţei
germinative, pentru calitatea a III-a, prevăzute în STAS 1808/2004.
2. Încingerea este procesul cel mai periculos în urma căruia seminţele îşi pierd viabilitatea.
Intensificarea respiraţiei aerobe conduce la creşterea umidităţii şi a căldurii, care favorizează activarea
şi înmulţirea microorganismelor în masa de seminţe; acestea, la rândul lor, prin respiraţie contribuie
la creşterea valorilor de temperatură şi umiditate. Dacă temperatura depăşeşte 30°C apar semne
evidente de depreciere: se simte un miros puternic de mucegai sau de fermentaţie-putrefacţie; la
început seminţele se brunifică apoi se înnegresc, pierzându-şi vitalitatea.
Test 9
1. Factorii exogeni ce influenţează germinaţia sunt: apa, căldura, oxigenul, lumina şi concentraţia
cationilor de hidrogen.
2. Starea de repaus a seminţelor reprezintă scăderea semnificativă a intensităţii proceselor fiziologice
datorită determinismului intern şi condiţiilor de mediu - conţinutul în apă al celulelor este redus, iar
procesele metabolice sunt diminuate semnificativ.
Test 10
1. Forţarea chimică presupune menţinerea seminţelor aproximativ 2 ore în diverşi solvenţi (acetonă,
xylen, eter) care dizolvă stratul de ceară ce acoperă tegumentul sau în soluţii de acid sulfuric sau
clorhidric, în concentraţii de 1:1, care corodează tegumentul seminţelor.
2. Prerefrigerarea presupune expunerea o perioadă de timp a seminţelor unor specii (duglas, pin strob,
ienupăr, anin negru ş.a.) la temperaturi scăzute (–3 la +3°C) şi umiditate ridicată (SR 1908/2004) pentru
a influenţa pozitiv energia germinativă a seminţelor. Se aplică frecvent în practica silvică prin ţinerea
seminţelor în zăpadă sau frigidere (dacă sunt în cantităţi mai mici).
Test 11
1. Pepiniera reprezintă un teritoriu cu anumite caracteristici, destinat culturii intensive de plante
tinere, transplantate ulterior pe diferite terenuri.
2. Solariile, răsadniţele şi serele.
Test 12
1. Desfundarea este peraţia de bază cea mai importantă şi nelipsită în lucrarea solului, prin care stratul
de sol este dislocat, răsturnat, mărunţit şi afânat pe o anumită adâncime.
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2. Asolamentul redă succesiunea în timp şi spaţiu a culturilor de puieţi în secţiile de culturi din
pepinieră, precum şi ansamblul operaţiilor de ameliorare a însuşirilor fizico-chimice şi biologice ale
solului.

Test 13
1. Norma de semănat reprezintă cantitatea optimă, exprimată în grame sau număr de seminţe, ce se
seamănă la unitatea de lungime (metru) sau suprafaţă (m2) pentru a obţine la răsărire desimea optimă
de plantule, care prin dispariţia normală a unor exemplare să conducă, după scoaterea şi sortarea
puieţilor la un număr de exemplare apte de plantat egal sau superior indicilor de producţie.
2. Adâncimea de semănare este determinată de mărimea seminţelor, perioada de semănare şi textura
solului.
Test 14
1. Butaşii reprezintă fragmente de organe vegetative detaşate de plantele mamă, care, în prezenţa
unor factori exogeni (căldură, umiditate, oxigen), formează rădăcini şi tulpini, generând noi exemplare.
2. Butaşii verzi provin de la exemplare care vegetează activ, din lujeri încă nelignificaţi.
Test 15
1. Marcotele sunt lujeri, lăstari sau ramuri care, spre deosebire de butaşi, nu se detaşează de planta
mamă în perioada de înrădăcinare.
2. Marcotajul chinezesc presupune îngroparea lujerilor pe toată lungimea lor. În apropierea mugurilor
se declanşează procesul de rizogeneză şi apoi cel de caulogeneză – de formare a tulpinilor din mugurii
viabili, astfel că de pe o ramură se obţine, de asemenea, un număr mare de puieţi.
Test 16
1. Administrat toamna, înainte de apariţia îngheţurilor, mulciul preîntâmpină îngheţarea timpurie şi
adâncă a solului, preîntâmpină degerarea seminţelor introduse în sol, întârzie topirea zăpezii, întârzie
sau împiedică răsărirea timpurie a plantulelor, înlătură pericolul deşosării.
2. Norma de irigaţie reprezintă cantitatea de apă administrată suplimentar la unitatea de suprafaţă
într-un sezon de vegetaţie.
Test 17
1. Mraniţa este un îngrăşământ natural ce provine din descompunerea avansată a gunoiului de fermă
fiind ca atare mai bogată în substanţe nutritive.
2. Prăşitul sau praşila este procesul mecanic prin care stratul de 2(4)cm până la 5(10)cm de la suprafaţa
solului este mobilizat şi afânat, iar buruienile sunt tăiate, fragmentate şi distruse.
Test 18
1. Repicarea este lucrarea prin care puieţii se transplantează dintr-un teren (spaţii adăpostite, secţii de
semănături, de butăşit) pe un alt teren, în scopul asigurării unor spaţii de nutriţie mai mari, prin
adoptarea unor distanţe mai mari între rândurile de puieţi şi puieţi pe rând, ceea ce conduce la valori
mai mici ale indicilor de producţie cu consecinţe asupra preţului de cost al puieţilor repicaţi.
2. Recoltarea puieţilor se face în timpul repausului vegetativ, toamna sau primăvara.
Test 19
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1. Se consideră că sunt valabile cel puţin principiile următoare: al funcţionalităţii, conservării
biodiversităţii, compatibilităţii, flexibilităţii şi, nu în ultimul rând principiul economic.
2. Grupele ecologice sunt ansambluri de staţiuni – vegetaţie, care reprezintă grupe de staţiuni şi tipuri
de pădure ecologic echivalente.
Test 20
1. Compoziţia (formula) de împădurire redă proporţia de participare a speciilor la instalarea artificială
a culturilor pe întreaga suprafaţă şi se exprimă în procente. De exemplu: 40% gorun + 15% cireş, frasin,
ulm + 20%păr, măr + 25% lemn câinesc, păducel, salbă.
2. Schema de împădurire este o reprezentare grafică a proporţiei de participare a speciilor (exprimate
în procente), dispozitivului de amplasare a speciilor şi desimii culturilor.
Test 21
1. A se vedea punctul 3.1 – paragraful 3
2. Plantarea în despicătură se poate realiza cu plantatorul, sapa forestieră şi cazmaua.
Test 22
1. Dispozitivul este folosit în vederea creşterii productivităţii operaţiei de plantare a puieţilor cu
rădăcini protejate.
2. Semănarea se poate face în cuiburi, rânduri sau prin împrăştiere.
Test 23
1. Din punct de vedere tehnic, pentru regenerările artificiale se consideră starea de masiv atinsă când:
a) la foioase: ramurile puieţilor pe rând sau în grupe se ating în proporţie de cel puţin 80%; pentru
plopii euramericani şi nuc diametrul tulpinii la înălţimea de 1,30 m este de minimum 8 cm;
b) la răşinoase: înălţimea puieţilor este de 1,20-1,40 m în staţiuni normale şi de 0,60-0,80 m în staţiuni
extreme.
2. Este lucrarea efectuată imediat după instalarea culturii şi constă în verificarea cantitativă şi calitativă
a instalării culturii, rezultatele consemnându-se într-un proces verbal de recepţie pe baza căruia se
întocmesc formele contabile pentru plata lucrării.
Test 24
1. Receparea este lucrarea prin care tulpinile puieţilor se retează la 1-2 cm deasupra solului, în scopul
atenuării dezechilibrului fiziologic dintre absorbţia apei de către sistemul radicelar mai redus, ca
urmare a toaletării rădăcinilor sau vătămărilor provocate de la extragerea lor până la plantarea şi
pierderea apei prin transpiraţia părţilor aeriene, în special a frunzelor. Puieţii se recepează primăvara
timpuriu (înainte de pornirea în vegetaţie), când s-au plantat toamna şi imediat după plantare, când
aceasta se realizează primăvara.
2. Degajarea este o lucrare de îngrijire a puieţilor ce constă din îndepărtarea vegetaţiei lemnoase
instalate natural prin seminţe sau lăstari, drajoni, vegetaţie reprezentată de specii nedorite şi care pot
copleşi puieţii instalaţi.
Test 25
1. Lunca inundabilă a Dunării este teritoriul cuprins între limita albiei minore (inclusiv ostroavele) şi
limita albiei majore spre terasă (dig), determinate de nivelurile maxime observate în regimul natural al
inundaţiilor, fără fenomene de iarnă.
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2. Japşele, forme de relief negative, fiind depresiuni de mică adâncime, cu contur circular sau alungit,
acoperite cu apă numai în timpul revărsărilor în care se dezvoltă o bogată vegetaţie hidrofilă
Test 26
1. Prin reconstrucţie ecologică se urmăreşte readucerea capacităţii productive a arboretelor respective
la nivelul productivităţii potenţiale şi menţinerea, chiar sporirea funcţiilor protective ale fondului
forestier. Reconstrucţia ecologică presupune un ansamblu de acţiuni cu o perioadă lungă menite să
îmbogăţească structura şi funcţiile unui arboret degradat, care nu se limitează la schimbarea bruscă
sau de durată între generaţiile de arbori.
2. Acestea sunt: refacerea, substituirea şi ameliorarea.
Test 27
1. Deşertificarea, ca fenomen sistemic, este definită de un complex de elemente climatice, pedologice,
floristice, faunistice şi socio-economice, fiind rezultatul a doi factori principali: seceta puternică şi
prelungită şi exploatarea excesivă sau necorespunzătoare a teritoriilor aride, semiaride şi uscatesubumede. Acestora li se mai adaugă, în condiţiile ţării noastre, o parte din terenurile în pantă şi cele
cu soluri scheletice şi/sau volum edafic redus, caracterizate prin deficit de apă în sezonul estival.
2. Consolidarea terenului se poate realiza prin banchete de zidărie uscată, terasele armate vegetal sau
nesprijinite, lucrările de consolidare din lemn (gărduleţe, cleionaje, garnisaje).
Test 28
1. Perdelele forestiere de protecţie sunt fâşii de specii lemnoase arborescente sau arborescente şi
arbustive, de lăţimi diferite, instalate pentru a proteja anumite obiective împotriva unor factori
dăunători.
2. Perdelele forestiere de protecţie se clasifică după funcţie în perdele:
▪ de protecţie a terenurilor agricole
▪ antierozionale (de protecţie a solului)
▪ parazăpezi (protecţia căilor de comunicaţie)
▪ de protecţie a digurilor şi malurilor apelor
▪ de protecţie a localităţilor şi a diferitelor obiective
▪ paranisipuri
▪ mantale de lizieră a pădurilor
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