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Abstract. The research has as purpose to establish the best working 
technologies in reforestration after renewal and substitution cutting-downs in Lechinţa 
Forestry District, so as the plants fixing and maintenance percentage for the main basic 
and mixture species to be the maximum, avoiding plants losses. The objectives were to 
establish the efect of the soil loosening, chemical fertilization, fighting pathogenic 
agents, mulching on the planting on the fixing, maintenance and growing of the plants 
in the first years. In order to do this we installed 15 experimental lots in four ecological 
groups and we tested the following species: oak, common oak, beech, sycamore maple, 
ash, red oak and cherry. After two years from planting we obtained the best 
maintenance percentage - 81% for the plants we made soil loosening + chemical 
treatment with Bumper 0,5kg/year/ha and 75% for fertilization with 10 grams N + 
treatment with Bumper. 

 
Ocolul Silvic Lechinţa gospodăreşte pădurile de pe o suprafaţă de 12107,0 ha, 

compoziţia acestora fiind: gorun  41%, carpen 34%, fag 5%, salcâm 7%, pin negru 1%, 
pin silvestru 1%. Se observă proporţia mare a carpenului, acesta vegetând pe staţiuni de 
productivitate superioară pentru gorun, paltin, cireş şi frasin, în locul gorunetelor şi 
şleaurilor de deal cu gorun, existând întinse suprafeţe cu cărpinete pure sau arborete în 
care proporţia carpenului este mai mare de 60-70%. Aceste arborete cărpinizate au în 
general productivitate mijlocie sau scazută şi din raţiuni culturale şi economice, se 
impune substituirea lor şi crearea unor arborete valoroase, apropiate de tipul natural 
fundamental de pădure, în a căror compoziţie să se regăsească în primul rând gorunul, 
stejarul, paltinul, cireşul, frasinul, teiul, jugastrul. Cercetările au avut ca scop stabilirea 
unor tehnologii de lucru optime, în lucrările de împădurire după tăieri de refacere şi 
substituire în perimetrul O.S. Lechinţa, astfel încât, procentul de prindere şi de 
menţinere a puieţilor, pentru speciile principale de bază şi de amestec, până la reuşita 
definitivă, să fie maxim, evitându-se astfel pierderi ale puieţilor şi cărpinizărea 
arboretelor. 

MATERIAL ŞI  METODA 
În scopul stabilirii influenţei mobilizării solului, fertilizării, mulcirii şi tratamentelor asupra 

prinderii, menţinerii şi creşterii puieţilor în primii ani după plantare, s-au amplasat în 4 grupe 
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ecologice, 15 blocuri experimentale cu următoarele specii: gorun, stejar, fag, paltin, frasin, stejar 
roşu şi cireş. Aria suprafeţelor experimentale a fost de 180-12000 m2. Amplasarea suprafeţelor 
experimentale s-a facut astfel încât datele culese să poată fi prelucrate statistic prin aplicarea 
analizei simple a varianţei şi a testului “T”. Plantarea s-a făcut în vetre de 60x80 cm, desimea 
culturilor instalate fiind de 2x1m (5000 puieţi la hectar) şi de 1,5/1m (6700 puieţi la hectar). Ca 
procedeu de plantare s-au folosit gropi de 30x30x30cm. Puieţii utilizaţi la plantare au avut rădăcina 
nudă. În suprafeţele de cercetare 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, s-au făcut 1 sau 2 mobilizări ale solului în 
vetre, după caz, în anul 2004 şi 2005. În suprafeţele experimentale 1, 5, 7, în anul 2004, s-au 
aplicat fertilizanţi chimici (azotat de amoniu 33,5%), în doze de 5 g, 10 g, 20 g/vatră, distribuirea 
făcându-se manual în jurul puietului, la o distanţă de 10-15cm de acesta, fără încorporare în sol. În 
vederea combaterii făinării la gorun s-au făcut stropiri cu fungicidul Bumper cu doze de 0,3 kg/ha 
sau 0,5 kg/ha, în sprafeţele experimentale 5, 9, 11 în anul 2004. În suprafeţele de cercetare 13, 
14, 15, după plantarea puieţilor s-a executat mulcirea solului pe vetre, utilizând ca materiale de 
litiera, paiele, cartonul şi polietilena. După instalarea suprafeţelor experimentale s-au făcut 
observaţii asupra procentelor de prindere a puieţilor la 1.06.2003, 25.05.2004, 1.06.2005 şi asupra 
menţinerii şi înălţimii puieţilor la 1.08.2003, 1.10.2003, 25.05.2004, 15.07.2004, 5.10.2004, 
1.06.2005 şi 1.10.2005.  

REZULTATE SI DISCUŢII 
1. Grupa ecologică 45 Deluros de gorunete (s), soluri brune-brune luvice, volum 

edafic mare 
Procentul de prindere a fost de 94% pe total bloc experimental. În ceea ce 

priveşte menţinerea puieţilor la sfârşitul sezonului de vegetaţie 2004, rezultatele sunt 
contradictorii, înregistrându-se valori net superioare pentru puieţii din varianta 
mobilizată şi tratată şi în varianta martor, faţă de varianta cu două mobilizări. După 2 
ani de la plantare, valorile cele mai mari ale menţinerii s-au înregistrat în varianta cu o 
mobilizare şi un tratament (82%) şi varianta martor (75%), faţă de varianta cu două 
mobilizări (71%). În ceea ce priveşte creşterea în înălţime în primii 2 ani de la plantare, 
valoarea cea mai mare (24,8 cm), s-a măsurat în varianta unde s-au executat câte două 
mobilizări.  

2. Grupa ecologică 47 Deluros de gorunete(m), soluri br. luvice (luvisoluri), 
volum edafic mijlociu-mare. 

2.1. Plantaţii efectuate în anul 2003 
a. În ceea ce priveşte gorunul, procentul de prindere a avut valori cuprinse între 

50-100%. După un an de la plantare menţinerea puieţilor de gorun s-a realizat în 
proporţie de 56-100%. După 2 ani de la plantare menţinerea a fost de 46-86%, iar după 
trei sezoane de vegetaţie 72-84%. În cazul executării mobilizării solului (câte două 
mobilizări în anii 2004 şi 2005), menţinerea puieţilor mobilizaţi a fost cu 13% mai 
ridicată decât pentru puieţii nemobilizaţi. 

b. În ceea ce priveşte paltinul, stejarul roşu şi frasinul: rezultate evident mai 
bune în ceea ce priveşte prinderea, le-au avut stejarul roşu (95%) şi frasinul (91%). 
Menţinerea după primul an de la plantare a fost mai mare la stejarul roşu decât la frasin 
şi la paltin (89%, faţă de 69% şi 78%). După 2 ani de la plantare, menţinerea cea mai 
bună a realizat-o frasinul (91%), urmat de stejarul roşu, situaţie care s-a menţinut şi 
după 3 ani de la plantare. S-a constatat autoreceparea la frasin şi la paltin şi lăstărirea 
acestora în al doilea an după plantare, aceasta având valori de 22-33%. Rezultate 
evident mai bune ale menţinerii puieţilor după 3 ani de la plantare s-au obţinut acolo 
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unde s-au executat câte două mobilizări ale solului pe an, diferenţele fiind (27% pentru 
stejarul roşu şi 3% în cazul paltinului) în plus faţă de puieţii care nu au fost mobilizaţi. 
În ceea ce priveşte creşterea curentă pe perioadă (2 ani) în înălţime, paltinul şi frasinul 
au realizat cele mai mari creşteri (83,6 cm,  respectiv 71,5 cm), net superioare gorunului 
şi stejarului roşu. 

2.2. Plantaţii efectuate în anul 2004 
a. În ceea ce priveşte gorunul, procentul de prindere a fost cuprins între 88-

96%, cele mai  bune rezultate obţinându-se folosind la plantare 5000 puieţi/ha, faţă de 
6700/ha. După primul an de la plantare procentul cel mai mare de menţinere a puieţilor 
s-a obţinut în V1 din S.C.5 (10g N s.a./vatră+tratament Bumper 0,5kg/ha)-89%  urmat 
de V3 din S.C. 5 (20g N s.a./vatră+tratament Bumper 0,5kg/ha)-87% , procentul cel 
mai scăzut fiind realizat în V2 din S.C.12 (2 mobilizări/an)-43%. Situaţia existentă în 
primul an în cea ce priveşte menţinerea puieţilor, se menţine şi după 2 ani de la plantare, 
în sensul că în varianta martor (fără fertilizare, fără tratament) menţinerea a fost mai 
bună (83%), decât în variantele în care s-a aplicat fertilizarea cu azot în diferite doze (10 
g/vatră sau 20 g/vatră) şi s-a efectuat tratament contra făinării în anul 2004 (81% 
respectiv 68%). În ceea ce priveşte creşterea curentă în înălţime a puieţilor de gorun, în 
primul an după plantare, valorile cele mai mari au fost realizate în variantele martor 
(fără fertilizant, fără mobilizare, fără tratament), urmărind oarecum rezultatele obţinute 
la menţinerea puieţilor. La 2 ani de la plantare, valorile cele mai mari ale creşterii 
curente periodice, s-au înregistrat în variantele unde s-au executat fertilizări şi mobilizări 
ale solului, valoarea acestora în varianta martor (fără fertilizare, fără mobilizare) fiind 
net inferioară (14,7 cm faţă de 27,6 cm), situaţia fiind total opusă ca cea avută după un 
an de la plantare. În varianta de fertilizare cu 20 g N s.a./vatră + două mobilizări/an s-au 
măsurat creşteri mai scăzute decât în varianta cu 10 g N s.a./vatră + o mobilizare/an 
(23,6 cm faţă de 27,5 cm), dar mai mari decât în varianta martor. Dintre gorun, paltin şi 
cireş menţinerea cea mai bună au realizat-o paltinul şi cireşul (87%, respectiv 84%) faţă 
de gorun (77%). Gorunul a avut o creştere în înălţime mai mare decât cireşul (27,5 cm 
faţă de 18,4 cm), dar mai scăzută decât paltinul (27,5 cm faţă de 52,6 cm). 

b. În ceea ce priveşte fagul, o specie nou utilizata, la reîmpădurire după tăieri de 
substituire, în cadrul ocolului silvic Lechinţa, rezultatele au fost bune, acesta reuşind un 
procent de prindere de 88% (S.C.8, u.a.63E, U.P.VI), menţinerea la sfârşitul sezonului 
de vegetaţie 2004 fiind de 81%. Cele mai bune rezultate s-au obţinut în varianta unde   
s-au executat două mobilizări ale solului în jurul puieţilor. S-a constatat, de asemenea, 
un procent mare de puieţi autorecepaţi care au lăstărit în a doua parte a sezonului de 
vegetaţie 2004. În ceea ce priveşte creşterea curentă în înălţime, creşterea maximă a fost 
realizată de puieţii din varianta unde s-au executat doua mobilizări a solului (5,2 cm), iar 
martorul (fără mobilizare) 4,0 cm. După 2 ani de la plantare menţinerea puieţilor a fost 
de 72%. Menţinerea cea mai ridicată s-a realizat în cazul puieţilor la care s-a efectuat 
câte o mobilizare în anii 2004 şi 2005. Creşterea în înălţime cea mai mare au avut-o 
puieţii din varianta fără mobilizare.  

2.3. Plantaţii efectuate în anul 2005 
Procentul de prindere a puieţilor a fost de 79-92%, cel mai ridicat procent de 

prindere avându-l puieţii mulciţi cu litieră (81-92%), cel mai scăzut fiind în varianta 
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martor (fără mulcire) – 79%, în celelalte variante de mulcire, valorile fiind de la 79% la 
89%. După un an de la plantare, menţinerea puieţilor de stejar s-a realizat în proporţie 
de 50-62%. Cel mai ridicat procent de menţinere, s-a realizat la puieţii mulciţi cu 
polietilenă (58-70%), urmaţi de puieţii mulciţi cu carton (58-69%), apoi, în ordine de 
puieţii mulciţi cu paie sau litieră. Cea mai scăzută valoare a menţinerii au realizat-o 
puieţii din varianta martor. 

3. Grupa ecologica 48 Deluros de gorunete (m), soluri brune luvice-luvisoluri, 
volum edafic mijlociu-mic. 

3.1. Plantaţii efectuate în anul 2003 
a. În ceea ce priveşte gorunul, procentul de prindere a puieţilor a fost de 45%. 

La sfârşitul anului 2003 procentul de menţinere pentru gorun a fost foarte scăzut (numai 
27%), iar după 2 ani de la plantare s-a înregistrat un procent mare de puieţi menţinuţi 
(61%). La începutul anului 2004, menţinerea gorunului s-a realizat în proporţie de 73%, 
majoritatea puieţilor fiind proveniţi din puieţii autorecepaţi în 2003, care au lăstărit 
(46%).  

b. În ceea ce priveşte stejarul roşu, procentul de prindere a fost de 77%. După 
trecerea unui sezon de vegetaţie, la sfârşitul anului 2003, menţinerea s-a realizat în 
proporţie de 85%, unii dintre puieţi intrând în vegetaţie mai târziu (luna iunie), sau au 
lăstărit pe parcursul sezonului de vegetaţie. În primăvara lui 2004, menţinerea a fost de 
85% iar după 2 ani de la plantare, de 77%. Şi în acest caz s-a constatat autoreceparea şi 
lăstărirea în proporţie de 8% în primul an după plantare.  

c. În ceea ce priveşte paltinul prinderea puieţilor s-a realizat în proporţie de 
84%. După un sezon de vegetaţie, puieţii s-au menţinut în proporţie de 80%, iar după 
trecerea unui sezon rece, menţinerea a fost de 58%, procent care s-a menţinut şi la doi 
ani după plantare, fără a fi efectuate nici un fel de lucrări (fertilizare, mobilizare, 
mulcire). 

3.2. Plantaţii efectuate în anul 2004 
a. În ceea ce priveşte gorunul, procentul de prindere a avut valori cuprinse între 

88-92%. Rezultatele obţinute privind menţinerea puieţilor, după un an de la plantare, au 
fost contradictorii, valoarea maximă fiind obţinută pentru puieţii din varianta martor 
(fără mobilizare, fără tratament)-95%, faţă de 87% respectiv 89%, în variantele unde s-
au efectuat mobilizarea solului şi tratament contra făinării. După 2 ani, menţinerea s-a 
realizat în proporţie de 83-85%, procentul maxim fiind realizat de puieţii care au 
beneficiat de câte două mobilizări în anii 2004 şi 2005. Dacă după un an de la plantare, 
menţinerea maximă a fost realizată de puieţii la care nu s-a efectuat mobilizare sau 
tratament (situaţie neconcludentă), după 2 ani de la plantare, s-a văzut că puieţii 
mobilizaţi au menţinere mai bună. Creşterea curentă maximă a fost realizată de puieţii 
din varianta unde s-au efectuat două mobilizări (5,2 cm). După 2 ani creşterea în 
înălţime cea mai mare au realizat-o puieţii la care s-au efectuat câte două mobilizări pe 
an (41,3 cm) urmaţi de cei la care s-a efectuat câte o mobilizare pe an (33,6 cm), cel mai 
puţin crescând puieţii la care nu s-a efectuat mobilizara solului.  

b. În ceea ce priveşte fagul, prinderea puieţilor s-a realizat în procent de 88%. 
Procentul maxim de menţinere la sfârşitul sezonului de vegetaţie 2004, a fost realizat în 
varianta martor (fără mobilizare)-90%, urmat de varianta cu o singură mobilizare (87%) 
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şi varianta cu două mobilizări (80%). După 2 ani de la plantare menţinerea maximă au 
realizat-o puieţii de fag din varianta cu două mobilizări/an (80%), în varianta fără 
mobilizare menţinerea fiind de 77%. Creşterea curentă maximă în înălţime, după un an 
de la plantare, a fost realizată de puieţii din varianta unde s-au executat două mobilizări-
7,2 cm, în celelalte două variante puieţii crescând 6,2 cm. După 2 ani de la plantare, 
creşterea cea mai mare au realizat-o puieţii de fag mobilizaţi de două ori/an (31,3 cm), 
urmaţi de cei cu câte o mobilizare pe an (22,8 cm), valoarea cea mai scăzută a creşterii 
fiind în varianta fără mobilizare.  
4. Grupa ecologica 52- Deluros de gorunete(i-m), soluri diverse, volum edafic mic-

mijlociu. 
Procentul de prindere pentru puieţii de gorun a fost de 100%, în toate variantele 

de mulcire (polietilenă, carton, paie, fără mulcire). Menţinerea la sfârşitul anului 2005, a 
fost mai bună în variantele mulcite cu carton şi paie (96%) faţă de variantele unde s-a 
efectuat mulcire cu polietilenă (93%) sau nu s-a efectuat mulcire a solului (95%). Nu s-a 
putut dovedi statistic că mulcirea cu diverse materiale ar avea efect asupra prinderii şi 
menţinerii puieţilor.  

CONCLUZII 
Comparând rezultatele obţinute din toate suprafeţele experimentale, în cazul 

prinderii puieţilor de gorun, cele mai bune rezultate s-au obţinut  în cazul mulcirii, 
indiferent de materialul folosit (polietilenă, carton, paie, litieră). 

În cazul menţinerii, după un an de la plantare, rezultatele cele mai bune sunt 
prezentate, în ordine descrescătoare, mai jos: 
- fertilizare cu 10 g azot s.a./vatră+trat.Bumper 0,5 kg/ha/an (sau+o mobilizare/an)- 84% 
- o mobilizare/an+un trat. Bumper 0,5 kg/ha/an (sau fără tratament) – 80% 
- fără nici un fel de lucrare (martor) – 78% 
- fertiliz. cu 20 g azot s.a./vatră+un trat. Bumper 0,5 kg/ha/an (sau+două mobilizări)–76% 
- fertilizare cu 20 g azot s.a./vatră + un trat. Bumper 0,5 kg/ha/an (sau fără tratament)-70% 
Pentru menţinerea puieţilor după 2 ani de la plantare, rezultatele sunt prezentate mai 
jos: 
- o mobilizare/an + un tratament Bumper 0,5 kg/an/ha (sau fără tratament) – 83% 
- două mobilizări + un tratament Bumper 0,5 kg/ha/an (sau fără tratament) – 78% 
- fertilizare cu 10 g azot s.a. + un trat. Bumper 0,5 kg/ha/an (sau + o mobilizare/an) – 75% 
- fără nici un fel de lucrare (martor) – 74% 
- fertilizare cu 20 g azot s.a./vatră + un tratament Bumper 0,5 kg/ha/an (sau + două 
mobilizări) – 65% 

În ceea ce priveşte creşterea curentă periodică la gorun, după 2 ani de la plantare 
în variantele martor s-au obţinut cele mai scăzute valori (14,6-28,9 cm). Cea mai mare 
creştere în înălţime au realizat-o puieţii fertilizaţi cu 10 g azot s.a./vatră şi trataţi contra 
făinării (sau mobilizaţi o dată pe an) – 27,6-41,3 cm, urmaţi de cei care au fost mobilizaţi 
de câte două ori pe an (24,8 cm).  

Ca şi concluzie a cercetărilor efectuate, putem spune că fertilizarea cu azot şi 
mobilizarea solului pe vatră nu influenţează, în mod semnificativ, menţinerea puieţilor 
după un an sau doi ani de la plantare şi  creşterea în înălţime după un an de la plantare, 



 652

pentru toate speciile. Mobilizarea solului luată împreună cu fertilizarea cu azot, are 
influenţă asupra creşterii în înalţime a puieţilor începând cu anul al doilea după plantare. 
Executarea a cel puţin câte o mobilizare a solului în anul al doilea şi al treilea după 
plantare, a determinat o menţinere mai bună a puieţilor, indiferent de specie. Puieţii şi-au 
declanşat creşterea susţinută în înălţime începând cu anul al doilea după plantare. S-a 
identificat un număr ridicat de puieţi autorecepaţi, atât la gorun cât şi la stejarul roşu, fag, 
paltin, cireş şi frasin ceea ce ne face să credem că în primul an după plantare, puieţii 
încearcă să-si refacă sistemul radicelar, suportând greu şocul transplantării. Stejarul roşu, 
paltinul şi frasinul, suportă mai bine transplantarea decât gorunul şi fagul, puieţii 
autorecepaţi  lăstărind încă din primul an (la gorun şi fag, lăstărirea se produce începând 
cu al doilea sezon de vegetaţie după plantare). Fagul, introdus prin plantaţii, a reuşit 
prindere şi menţinere bună, în unele cazuri mai bună decât gorunul. În cazul fagului, după 
doi ani de la plantare, rezultate mai bune în ceea ce priveşte menţinerea puieţilor, s-au 
obţinut acolo unde s-a efectuat cel puţin câte o mobilizare a solului/an. După un an de la 
plantare, paltinul, stejarul roşu şi cireşul au reuşit menţinerea mai bună decât gorunul şi 
fagul. După doi ani de la plantare, cea mai bună menţinere au reuşit-o stejarul roşu, 
frasinul urmate de paltin, gorun şi fag, situaţie care s-a menţinut şi la trei ani de la plantare.  
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