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Abstract. Due to the difficulties met in natural regeneration of oak forests, 

some artificial modalities in this process are applied. Regularly, direct afforestations 
with high quality seedling plants are used. For their production is necessary to dispose 
of some acorns of well-known provenience, certified, regenerated and gathered from 
selected seed forest sources, each year. Considering the big periodicity of oak 
fructification (6-8 years), the long time keeping of acorns is a priority. The paper try to 
make a systematization of short and medium time keeping methods and also a 
presentation of the newest interventions looking the long time preservation of acorns in 
the conditions of their viability conservation and germinative capabilities. 

INTRODUCERE 
Numeroasele specii de stejari existente la nivel mondial (peste 260), sunt situate, 

aproape exclusiv, în emisfera boreală. Aceasta se datorează în primul rând existenţei 
unor largi arealuri cu staţiuni bogate în care cerinţele ecologice ale acestor specii sunt pe 
deplin satisfăcute.  

În ţara noastră, peste 17% din totalul pădurilor sunt reprezentate de stejari, într-un 
număr relativ redus de specii (puţin peste 10 specii şi varietăţi). Acestea ocupă circa 
1.109.000 ha la nivelul anului 2003 dintre care, în principal, gorunul cu 623.000 ha şi 
stejarul pedunculat cu 141.000 de hectare (Giurgiu, 2005). În timp, suprafeţele au 
cunoscut reduceri substanţiale datorită extinderii terenurilor agricole şi utilizării 
lemnului pentru construcţii (având în vedere calitatea deosebită a acestuia şi rezistenţa 
ridicată). Împingerea stejarilor spre limitele arealelor naturale a condus la o sensibilizare 
a arboretelor şi o reducere a rezistenţei lor la efectele negative ale factorilor externi, de 
ordin biotic, abiotic şi mai ales antropic.  

Poluarea tot mai accentuată, pe fondul reducerii consistenţei arboretelor cu stejari 
din diverse motive (greşeli silviculturale, intervenţii silvotehnice greşite, tăieri în delict, 
păşunat, incendii, calamităţi de altă natură, etc.), conduce la accelerarea degradării 
acestora, limitând capacitatea de regenerare naturală, în condiţii obişnuite de vegetaţie.  

Având în vedere importanţa deosebită, economică şi mai ales ecologică, a 
speciilor de stejari, refacerea arboretelor slab productive şi a celor tratate în crâng, 
extinderea suprafeţelor ocupate de aceste specii, în interiorul arealelor naturale, 
reprezintă o prioritate pentru silvicultori. Intervenţiile făcute în acest scop au ca bază, 
existenţa unor cantităţi suficiente de puieţi. După cum se ştie, periodicitatea de 
fructificaţie la stejari este destul de mare (6-8 ani), ceea ce impune găsirea celor mai 
indicate metode de păstrare a ghindelor, o durată cît mai mare de timp.  
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MATERIAL ŞI  METODĂ 
În scopul stabilirii modalităţilor prin care se pot asigura ritmic, cantităţi suficiente de 

ghinde, de cea mai bună calitate, ameliorate genetic, dacă este posibil, de provenienţe 
cunoscute, recoltate din arborete selecţionate şi transformate, prin lucrări speciale, în 
rezervaţii, s-au făcut cercetări privind modul în care se rezolvă aceste probleme în cadrul 
direcţiilor silvice Cluj, Mureş şi Bistriţa-Năsăud. Aceasta a impus deplasări la sediile 
subunităţilor în cauză, la rezervaţii de seminţe sau plantaje, precum şi la unele pepiniere 
forestiere. Având în vedere constatările făcute în teren, s-a studiat literatura de specialitate 
atât din ţară cât şi din străinătate, pentru a se face recomandările necesare soluţionării 
problemei în cauză.        

REZULTATE SI DISCUŢII 
S-a constatat că în toate regiunile există un număr suficient de arborete 

transformate în rezervaţii de seminţe, capabile să asigure necesarul real de ghinde 
pentru producerea puieţilor forestieri utilizaţi în regenerări (numai în zona Clujului 
există un număr de 32 rezervaţii de stejari, preponderent gorun, care ocupă o suprafaţă 
de 447,10 ha, uniform răspândite). Din păcate, aceste rezervaţii nu au fost parcurse cu 
lucrările specifice privind stimularea şi intensificarea procesului de fructificare (tăieri în 
coroană, aplicarea îngrăşămintelor, etc.).  Recoltarea ghindelor, în anii cu fructificaţie 
maximă, s-a făcut fără o organizare precisă a procesului de recoltare şi fără o evaluare 
cantitativă şi mai ales calitativă a producţiei. În unele situaţii s-au recoltat cantităţi de 
ghindă chiar şi în situaţia unor ani de stropeală, fără să se ţină cont de calitatea mult mai 
slabă a fructificaţiei în această perioadă.  

Realizarea culturilor de puieţi de cvercinee în pepiniere s-a făcut, în cele mai 
multe dintre cazuri, cu ghindă recoltată pe plan local. Uneori însă, s-a apelat la ghindă 
recoltată din alte zone ale ţării (Arad, Caraş – Severin, Sibiu, Bihor etc.) fără să se ţină 
cont de corelarea unităţilor teritoriale de recoltare a seminţelor (sectoare sau nivele 
altitudinale) cu caracteristicile suprafeţelor în care urmează a fi folosiţi puieţii proveniţi 
din ghinda respectivă. În toate cazurile ghindele se curăţă prin procedeul flotaţiei, 
semănarea făcându-se, de regulă, toamna, pentru a se evita păstrarea lor pe perioada 
iernii.  

La semănarea ghindelor  primăvara, se recurge în zonele în care îngheţurile târzii 
prezintă un pericol deosebit (Dej, Beclean, Bistriţa etc.). În aceste cazuri se impun 
măsuri speciale de păstrare a ghindelor pe timpul iernii. Având în vedere caracterul 
recalcitrant al ghindelor (în sensul că nu suportă deshidratarea), păstrarea trebuie să se 
facă în medii cu umiditate ridicată şi temperaturi cât mai scăzute. În practică, păstrarea 
ghindelor implică: 

- curăţarea de corpuri străine şi eliminarea celor vătămate, subdimensionate; 
- zvântarea uşoară, în situaţia în care se apelează la procedeul flotaţiei; 
- tratarea ghindelor cu diverse substanţe pentru combaterea patogenilor; 
- depozitarea în spaţii aerisite, cu umiditate ridicată şi temperaturi scăzute (spre 

00C ) până în primăvară. 
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În cercetările întreprinse nu s-au constatat situaţii în care păstrarea ghindelor să se 
facă pe durate mai mari de timp. Oricum, metodele tradiţionale de păstrare ale 
ghindelor, cunoscute în literatura de specialitate din ţara noastră (în şanţuri, grămezi, pe 
platforme, în depozite speciale, etc.), nu rezolvă problema asigurării ritmice cu ghinde, 
în cantităţi suficiente (Holonec, 2004). Pentru a avea certitudinea valorii puieţilor 
produşi, trebuie să se recolteze întreaga cantitate de ghinde din rezervaţii, în anii cu 
fructificaţie maximă şi să se păstreze în condiţii de menţinere a viabilităţii şi a capacităţii 
germinative, un timp cât mai îndelungat. Având în vedere importanţa refacerii tipurilor 
naturale de pădure şi a extinderii fondului forestier în zonele colinare şi de câmpie, este 
indicat ca la nivel de ţară să se construiască depozite speciale în care să se condiţioneze 
ghindele şi să se asigure păstrarea lor, prin tehnologii moderne, pe durate de până la trei 
ani de zile. În Franţa, de aproape două decenii, se aplică un astfel de procedeu (Bastyen, 
1991), cuprinzând următoarele etape: 

• recoltarea manuală a ghindelor, deoarece utilizarea prelatelor poate duce la 
creşterea forţată a riscurilor de infecţie cu Ciboria batschiana    (ciupercă ce 
provoacă pătarea neagră a ghindelor de stejar şi gorun); 

• aplicarea termoterapiei, în vederea eliminării eventualelor ciuperci, procedeu 
care constă în cufundarea ghindelor într-un bazin cu apă şi menţinerea, timp 
de 2 h şi 30 min., la temperatura constantă de +410C; 

• aplicarea unui tratament cu fungicide, lucru necesar pentru a preîntâmpina 
prezenţa unor patogeni pe durata păstrării; 

• zvântarea ghindele până la o umiditate apropiată de 48%.  
 Pentru a stabiliza, pe cât posibil temperatura din baie, în timpul aplicării 
termoterapiei, se impune respectarea următoarelor reguli: 
• limitarea, pentru fiecare cuvă, a cantităţilor de ghinde tratate, la 200-300 kg (pentru 

atenuarea scăderii temperaturii apei produsă de imersia iniţială); 
• dotarea cuvelor cu termoplonjoane, controlate prin termostate şi amestecarea 

continuă a apei.                           
De notat că în baie, se poate efectua selectarea ghindelor prin flotaţie şi conform 

studiilor făcute (Colnot,1989), apa utilizată poate servi, fără inconveniente, la mai multe 
cicluri de tratare. Tratarea seminţelor cu fungicide se realizează într-o betonieră şi 
constă în acoperirea ghindelor cu un înveliş umed pe bază de “iprodione”(ROVRAL), 
utilizate singure sau în asociere cu “benomyl”(BENLATE 50DF). Dificultatea constă în 
păstrarea ghindelor în această stare, pentru a se evita aplicarea tratamentele la ieşirea din 
fiecare iarnă. Se diminuează astfel riscul apariţiei necrozelor datorate repetării şocurilor 
date de betoniera în rotaţie. După termoterapie şi tratarea cu fungicide se procedează la 
uscarea şi stocarea ghindelor în camera de frig la temperatura de – 10C, în casete 
paletizate sau coşuri de câte 15 kg fiecare, stocate în aşa fel încât să se asigure o bună 
circulaţie a aerului. În acest mod, posibilităţile de observaţie şi control sunt mult mai 
facile. Prin reglarea permanentă a temperaturii camerei de frig şi un control higrometric 
strict (menţinerea umidităţii la 95 - 100%), chiar prin reluarea tratamentelor cu 
fungicide, aceste seminţe pot fi menţinute cu un procent convenabil de germinaţie, timp 
de maxim doi ani. Pentru a obţine rezultate bune, după trei ierni de conservare se 
impune ameliorarea tehnicii de tratare cu fungicide, evitând şocurile date de betonieră. 
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 Există mai multe variante, dar cea mai promiţătoare cale este cea a 
tratamentului cu aerosoli. Acesta constă în generarea unui jet de aer cald, cu mare 
viteză, pentru a realiza dispersia produselor fungicide. Se produce astfel o ceaţă 
protectoare extrem de fină şi de o mare stabilitate care circulă lent în camera de frig,, 
învelind fiecare ghindă cu o haină continuă şi omogenă de fungicid. Tratamentul poate 
fi reluat de câte ori este nevoie, fără a fi necesare operaţii suplimentare în camera de 
frig. Dacă această tehnică se pune bine la punct, se poate asigura aprovizionarea 
regulată cu ghindă de calitate superioară a tuturor pepinierelor, răspunzând astfel 
nevoilor producţiei.  Metoda implică dotări superioare, dar rezultatele obţinute justifică, 
sub aspect ecologic şi economic, investiţiile făcute. 

CONCLUZII 
În urma constatărilor făcute în teren şi având în vedere necesităţile reale ale 

procesului de producţie, se pot face următoarele recomandări: 
- revizuirea tuturor rezervaţiilor de seminţe şi menţinerea doar a celor capabile să 

îndeplinească funcţia de producător de seminţe de calitate; 
-selecţia arborilor seminceri şi eliminarea exemplarelor necorespunzătoare; 
- aplicarea unui sistem complex de stimulare a fructificaţiei în rezervaţii; 
- diversicarea metodelor clasice privind păstrarea corespunzătoare a ghindelor, 

atât în mediu natural cât şi în spaţii adăpostite; 
- implementarea metodei de păstrare a ghindelor prin termoterapie, rezultatele 

justificând efortul financiar făcut. 
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