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INTRODUCERE

Pădurea este un concept ce reprezintă însăși ecosfera. Relațiile dintre om și natură s-au

derulat de-a lungul timpului sub diferite forme. Luată în timp această relație om-natură este

deosebit de importantă, pădurile, o importantă parte a naturii, reprezintă prin produsele și

funcțiile lor un patrimoniu al umanității (ILIESCU, 2008).

În ultimele decenii, pe plan mondial, suprafața defrișată este în creștere, ajungându-se la

peste 13,7 milioane de hectare anual, suprafața plantată fiind doar de 0,7 milioane de hectare

anual, ceea ce înseamnă 13 milioane de hectare de păduri defrișate anual (LANLY, 1997).

Până la începutul secolului al XIX-lea țara noastră a fost cunoscută ca o "țară a

stejarilor", fagul acoperea aproximativ 14-15% din suprafața totală împădurită. În timp,
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compoziția pădurilor a fost în continuu modificată, fiind influențată de marile schimbări

antropice și climatice. (GIURGIU, 2004).

CAPITOLUL I

ASPECTE GENERALE PRIVIND ANALIZA DE RISC FITOSANITAR

Analiza riscului împotriva patogenilor este un proces de investigare, de evaluare a

informaţiilor şi de luare a deciziilor cu privire la un anumit organism dăunător, care începe odată

ce este cunoscut sau stabilit că acesta este un organism dăunător de carantină (BAICU şi colab.,

1986).

Un organism dăunător de carantină este acel organism care prezintă un potenţial pericol

din punct de vedere economic pentru zona ameninţată, nefiind încă prezent acolo, sau dacă este

prezent nu este larg răspândit, el fiind controlat.

Analiza de risc fitosanitar constă în trei etape principale:

- iniţierea procesului de analiză a riscurilor;

- evaluarea riscului de apariţie a bolilor sau dăunătorilor;

- managementul (gestionarea) riscului;

CAPITOLUL II

CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND BOLILE STEJARULUI

Genul Quercus cuprinde în jur de 200 specii, răspândite mai mult în zona temperată a

emisferei nordice, din care în România cresc spontan sau cultivate 65 specii. Morfologic acestea

se caracterizează prin frunze alterne, caduce, marcescente sau persistente, lobate, dinţate rar

întregi, flori unisexuat monoice, cele mascule au perigonul divizat în 4-7 lobi şi 4-12 stamine,

grupate în amenţi lungi, subţiri, pendenţi, iar cele femele au perigonul slab dinţat, solitare sau

câte 2-8 într-o inflorescenţă spiciformă. Fructul este o achenă (ghinda) cilindrică, elipsoidală sau

semisferică, susţinută într-o cupă cu numeroşi solzi imbricaţi, liberi sau concrescuţi, cu maturaţie

anuală sau bienală şi germinaţie hipogee. Au un temperament de lumină.

Din aceste motive proporţia de participare a cvercineelor (în special a gorunului şi

stejarului) este şi în prezent într-o continuă diminuare, existând tendinţa sa de înlocuire cu

speciile aşa-zis ajutătoare, adică speciile de amestec.

Stejarul, arbore indigen, de mărimea a I-a, ce poate depăşi 50 m înălţime şi 1 m diametru

înrădăcinarea este pivotantă, mai puternică decât la celelalte specii de stejar, putânc pătrunde la

8-10 m adâncime. Tulpina nu este aşa de dreaptă şi înaltă ca la gorun, mai degrabă având
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tendinţa de a se dezvolta în grosime; izolat, tulpina se ramifică de jos cu crac puternice şi ritidom

adânc crăpat, în masiv, bine el agată până la mari înălţimi.

Activitatea de protecţie a pădurilor urmăreşte stabilirea şi aplicarea măsurilor ce se impun

pentru a preveni efectele păgubitoare ale factorilor abiotici, pentru a evita înmulţirea în masă a

unor dăunători sau proliferarea unor boli, iar în cazul în care acestea se produc, stabileşte

măsurile represive necesare.

În această activitate de protecţie a pădurilor interesează în mod deosebit ciupercile

parazite, care se dezvoltă pe seama arborilor sau culturilor forestiere provocând vătămări sau

boli, uneori şi cu o consecinţă majoră, mai ales când au loc înmulţiri în masă sau infecţii pe

suprafeţe mari şi care spre deosebire de insecte nu pot fi de, cele mai multe ori, observate decât

după declanşarea bolii.

În funcţie de natura factorilor ce produc îmbolnăviri bolile plantelor se clasifică în

neparazitare şi parazitare.

Recunoaşterea unei boli, dacă este parazitară sau neparazitară se face cercetându-se mai

întâi dacă în plantele bolnave se află sau nu un parazit. După slăbirea unei plante de către un

factor fizic, climatic sau edafic, pe plantă se poate instala cu uşurinţă un parazit, de aceea pentru

a putea stabili cu precizie cauza unei boli, plantele bolnave trebuie studiate la locul de creştere,

ţinând seama de evoluţia factorilor mai sus menţionaţi, înainte şi în timpul îmbolnăvirii.

Făinarea este cea mai răspândită şi periculoasă boală a stejarilor din emisfera nordica a

globului pământesc. Originară din America de Nord, unde a fost descrisă încă la mijlocul

secolului trecut, a fost introdusă în Europa prin importul de plante şi ghinde infectate, unde s-a

răspândit vertiginos. Boala a fost semnalată în România în 1908.

CAPITOLUL III

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE CERCETĂRII

Schimbările climatice devin un factor din ce în ce mai important în stabilirea strategiilor

și programelor de dezvoltare a silviculturii pe plan mondial. Aceasta se datorează în mare parte

și efectelor directe pe care temperatura și regimul pluviometric îl au asupra evoluției patogenilor

vegetali în general și a celor care afectează pădurile de stejar în particular. Această situație a

contribuit la orientarea către mijloacele oferite de conceptul de analiză de risc pentru a realiza

managementul problematicii complexe a bolilor si patogenilor ce afecteaza culturile forestiere.

Scopul tezei de doctorat constă în dezvoltarea unui sistem de analiză de risc la acțiunea

făinării ce afectează culturile de stejar în zona județului Mureș în corelație cu evoluția factorilor
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climatici, în vederea implementării acestei practici în procesul de management integrat al

culturilor de stejar, pentru o mai bună protecție și pentru a diminua consecințele biologice și

economice ale atacului ciupercii Microsphaera abreviata L.

Făinarea stejarului este o boală endemică care îngreunează sau împiedică în unele cazuri

regenerarea cvercineelor. Această boală poate diminua producţia de puieţi prin pierderi de 10-

15% din producţia anuală sau prin debilitarea fizică a acestora şi expunerea la îngheţurile

timpurii, la care se adaugă pierderile de creştere din anul respectiv, lucru care măreşte timpul de

menţinere al acestora în pepinieră pentru atingerea dimensiunilor prevăzute de STAS-urile în

vigoare privind dimensiunile puieţilor apţi de plantare (6 mm diametrul la colet şi înălţimi

cuprinse între 30 şi 55 cm).

Din datele oferite de literatura de specialitate (GEORGESCU, 1955; TĂUT 1995;

HOLONEC, 2004; LIOVIC și ZUPANIC, 2004; ŞIMONCA și TĂUT, 2011) apariţia bolii este

favorizată de factori climatici, infecţiile producându-se când temperatura medie zilnică se

stabilizează la valori de peste 15°C, iar umiditatea atmosferică la nivelul frunzelor este de cca.

80%; în timpul sezonului cald infestările se produc după perioade ploioase de scurtă durată.

Obiectivele tezei:

1. Inițierea procesului de analiză de risc la acțiunea făinării la specia Quercus robur în contextul

schimbărilor climatice.

2. Stabilirea impactului evoluției factorilor climatici asupra modului de manifestare a făinării la

specia Quercus robur.

3. Integrarea și interpretarea datelor obținute în urma studiului manifestării făinării la specia

Quercus robur în contextul schimbărilor climatice, în vederea stabilirii corelațiilor dintre acestea.

4. Evaluarea riscului de atac a făinării asupra speciei Quercus robur.

5. Determinarea principalilor patogeni implicați în uscarea cvercineelor.

6. Stabilirea unor legături corelative între elemente ale regimului climatic și dinamica creșterilor

în arborete afectate de uscare.

7. Particularități privind dinamica și intensitatea fenomenului.

8. Determinarea matricilor de risc.
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CAPITOLUL IV

MATERIAL ŞI METODĂ

Judeţul Mureş este aşezat în zona central-nordică a României, în centrul Transilvaniei,

una din cele trei provincii istorice ale ţării. Judeţul se întinde între culmile muntoase ale

Călimanilor şi Gurghiului, Podişul Târnavelor şi Câmpia Transilvaniei.

Axa fizico-geografică a judeţului este dată de râul Mureş, care îl străbate de la NE către

SV pe o distanţă de 140 km, împrumutându-i şi numele.

Cu o suprafaţă de 6,714 km2 judeţul Mureş ocupă locul 11 ca mărime de la noi din ţară.

Este învecinat cu şapte judeţe: Bistriţa-Năsăud în partea de nord, Suceava spre nord-est, Harghita

spre est, Braşov şi Sibiu spre sud şi Cluj şi Alba spre vest.

Relieful colinar şi de podiş deluros este prezent pe suprafaţa judeţului într-o proporţie de

50%. Din cealaltă jumătate fac parte dealurile subcarpatice transilvănene şi munţii vulcanici

Călimani-Gurghiu. Altitudinile reliefului scad de la est spre vest de la 2100 m, cât măsoară Vf.

Pietrosul din Călimani, la 280 m spre mijlocul Câmpiei Transilvaniei.

Analiza de risc, în controlul făinării, a fost realizată în trei puncte experimentale de pe

teritoriul județului Mureș, în cadrul ocoalelor silvice Târgu Mureș, Sovata și Sighișoara.

Fig.1. Locația punctelor experimentale
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Trăsăturile climatice ale judeţului Mureş sunt o consecinţă a poziţiei sale în centrul

Transilvaniei, fapt care încadrează acest teritoriu în sectorul de climat temperat continental-

moderat în cadrul cărora apar tipul de deal şi culoar şi tipul de munte. Datorită etajării reliefului,

temperaturile aerului prezintă diferenţieri regionale. Temperaturile medii anuale scad de la vest

la est, având valori cuprinse între 8 - 9 ºC în partea de vest şi 2 - 4 ºC în est. În anul 2012, luna cu

temperaturile cele mai ridicate a fost luna august, iar luna cea mai rece februarie.

Temperaturile extreme înregistrate pe suprafaţa judeţului au fost -32 ºC în anul 1942

(minima absolută înregistrată la staţia Tîrgu Mureş) şi +40 oC în anul 1952 (maxima absolută

înregistrată la staţia Săbed).

Precipitaţiile sunt, în general, îndestulătoare, media acestora fiind de 627,1 mm/an, în

zonele vestice este sub 600 mm în timp ce în zona montană depăşeşte 1000 - 1200 mm. Cel mai

umed an a fost 1974 cu 745,6 mm, iar cel mai secetos 1946, cu o cantitate de precipitaţii căzută

de 443,7 mm.

Din punct de vedere al precipitaţiilor căzute, anul 2012 se remarcă ca fiind secetos, cu o

cantitate totală de 563,1mm la staţia Tîrgu-Mureş, într-o uşoară creştere faţă de anul precedent.

Privitor la frecvenţa precipitaţiilor, se constată că acestea se încadrează tipului de circulaţie nord-

vestică şi vestică, valorile cele mai ridicate aparţinând lunilor mai şi iunie.

Judeţul Mureş este supus în cea mai mare parte a anului circulaţiei maselor de aer dinspre

vest şi nord-vest, cu intensitate şi frecvenţă mijlocie, viteza medie fiind de 3,1 m/s. În timpul

iernii sunt frecvente vânturile dinspre nord-est care ating uneori viteze ce depăşesc 50 m/s.
Tabel 1

Date meteo pentru anul 2013 de la staţia meteorologică Târgu-Mureş

Luna
Temperaturi

(oC) Cantitatea
precipitaţii (mm)

Temperatura
medie lunară

Temperatura
minimă

absolută lunară

Temperatura maximă
absolută lunară

Ianuarie -2,8 -17,8 8,0 28,5
Februarie 2,4 -7,5 16,6 12,3
Martie 4,1 -8,2 18,2 62,4
Aprilie 12,3 1,4 31,0 50,8
Mai 17,1 6,0 30,7 72,0
Iunie 19,5 7,6 33,3 67,2
Iulie
August 21,6 8,3 36,7 50,8
Septembrie 13,6 1,8 26,9 73,8
Octombrie 9,6 -4,2 25,5 41,2
Noiembrie 6,8 -5,3 23,2 54,1
Decembrie -2,3 -12,2 12,9 8,7
Media anuală 10,21 - - -
Cantitatea anuală de precipitaţii 558,25

August 21,6 8,3 36,7 50,8
Septembrie 13,6 1,8 26,9 73,8
Octombrie 9,6 -4,2 25,5 41,2
Noiembrie 6,8 -5,3 23,2 54,1
Decembrie -2,3 -12,2 12,9 8,7
Media anuală 10,21 - - -
Cantitatea anuală de precipitaţii 558,25

20,7 7,0 35,7 36,6
August 21,6 8,3 36,7 50,8
Septembrie 13,6 1,8 26,9 73,8
Octombrie 9,6 -4,2 25,5 41,2
Noiembrie 6,8 -5,3 23,2 54,1
Decembrie -2,3 -12,2 12,9 8,7
Media anuală 10,21 - - -

Cantitatea anuală de
precipitaţii 558,25
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Materialul biologic utilizat a fost reprezentat de puieți și exemplare mature din soiul de

stejar Quercus robur.

Învelişul de sol al judeţului Mureş este foarte variat şi diversificat. De pe crestele înalte

ale munţilor, până la luncile joase ale râurilor, întâlnim o gamă largă de soluri zonale, interzonale

şi azonale.

Structura geologică, aspectele litologice precum şi condiţiile de relief, sistemul

hidrografic, condiţiile climatice, etc. au condus la formarea unor tipuri variate de soluri supuse

unor procese diferite de evoluţie.

În zona montană a judeţului, Călimani - Gurghiu, predomină solurile neevoluate de tipul

litosolurilor şi andosolurilor (umbrisol) asociate cu soluri cambice cum sunt solurile brun acide.
Tabel 2

Caracteristicile solului în zonele studiate (original)
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±S
E
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l N
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±S
E

Te
xt
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e

A,B,C cm % % % % % % g%

1

St
ag

ni
c 

lu
vo

so
il Ao 0-5 2.51±0.02 4.85±0.03 4.25±0.2 10.95±0.10 7.56±0.04 18.51±0.06 59.15±0.23 0.22±0.02 l-n

2 Elw 5-20 1.91±0.02 4.59±0.32 2.87±0.10 5.85±0.06 8.11±0.12 13.96±0.81 41.88±0.78 0.15±0.03 l

3 Btw 20-55 3.45±1.01 5.65±1.64 0.88±0.26 12.05±3.95 5.50±1.60 17.555.58 68.66±21.63 0.04±0.02 l-a

Fig.3. Profilul pedofitogeografic al județului Mureș (conform Agenției de protecția mediului Mureș, 2013)
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În procesele de infecţie şi de manifestare a simptomelor bolii la plante, se disting două

momente principale: atacul şi dauna (paguba).

Atacul este reprezentat valoric prin frecvenţă, intensitate şi grad de atac

Frecvenţa (F) atacului este valoarea relativă a numărului (n) de plante sau organe ale

plantei atacate de un agent fitopatogen (virus, bacterie, ciupercă) raportate la numărul (N) de

plante sau organe observate.

Intensitatea (I) atacului reprezintă valoarea prin care este dat gradul de acoperire sau de

extindere a atacului, raportând suprafaţa atacată faţă de suprafaţa totală observată. Pentru redarea

intensităţii atacului se folosesc scări ce pot avea un număr diferit de clase de notare. Gradul de

atac (GA) este expresia extinderii gravităţii atacului culturii sau numărul total de plante la care

efectuăm observaţiile. Pentru determinarea acestui parametru, în cazul controlului făinarii

stejarului am folosit relaţia introdusă de TOWNSEND & HEUBERGER (după modelul folosit

de STEVIC M. et al., 2010)

Experimentele pe parcursul anilor 2013 și 2014, începând cu luna aprilie şi încheiate în

septembrie, datorită faptului că acestea sunt perioadele din an favorabile din punct de vedere

climatologic atacului patogenilor pentru care s-a efectuat analiza de risc. În vederea evaluării

biologice întreprinse pentru a determina dacă agenţii patogeni vizaţi în prezentul studiu trebuie

reglementaţi şi de asemenea, pentru a determina severitatea eventualelor măsuri fitosanitare ce ar

trebui luate împotriva lor (analiza de risc) s-a realizat monitorizarea gradului de atac al acestora.

CAPITOLUL V

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Pădurile sunt prin definiţie un produs al mediului geografic şi depind în mod esenţial de

factorul climă. Răspândirea geografică a speciilor şi formaţiunilor forestiere este determinată, cu

unele excepţii de acest factor complex, în principal de componentele termică şi hidrică a

acestuia. De aceea, această răspândire are ca şi climatele un evident caracter zonal, iar in cadrul

acestei zonalităţi există în mod obişnuit apreciabile diferenţieri regionale ale temperaturii şi

precipitaţiilor (CHIRIŢĂ, 1977).
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5.1 Evoluția temperaturii

Evoluţia temperaturii ambientale, dar şi a punctului de rouă, în perioada analizată,

prezintă particularităţi specifice, caracteristice fiecărei luni experimentale (Fig. 4-5)

a. aprilie

b. mai
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c. iunie

d. iulie

e. august

Fig.4. Evoluția temperaturii și punctul de rouă în perioada aprilie – august 2013

în județul Mureș
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a. aprilie

b. mai

c. iunie
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d. iulie

e. august

Fig.5. Evoluția temperaturii și punctul de rouă în perioada aprilie – august 2014

în județul Mureș

a. aprilie
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b. mai

c. iunie

d. iulie
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e. august

Fig. 6. Evoluţia umidităţii în perioada aprilie – august 2013, în judeţul Mureș

a. aprilie

b. mai
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c. iunie

d. iulie

e. august

Fig. 7. Evoluţia umidităţii în perioada aprilie – august 2014, în judeţul Mureș

Din analiza mediilor lunare măsurate la Stația Târgu Mureș, reiese că temperaturile medii

anuale în perioada studiată au avut valori cuprinse între 8 și 17 grade, mai mari decât mediile

anuale.Din datele care prezintă regimului termic pentru perioada studiată se constată o tendinţă

de încălzire, toate valorile medii anuale fiind mai mari decât media multianuală.
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5.2. Evolutia regimului pluviometric

Mare consumatoare de apă, vegetaţia forestieră este condiţionată în răspândirea,

alcătuirea şi productivitatea sa de factorul hidric, a cărui lipsă sau exces, mai ales în asociaţie cu

temperaturile ridicate, poate provoca mari pagube sau poate perturba perioade mai lungi sau mai

scurte eficienţa ecologică a formaţiunilor forestiere.

Cantităţile de precipitaţii anuale pentru perioada studiată au avut valori cuprinse între 563

mm în anul 2013 şi 552 mm în 2014 în județul Mureș (Fig, 8-9).

Fig. 8. Regimul pluviometric în anul 2013, în judeţul Mureș

Fig. 9. Regimul pluviometric în anul 2014, în judeţul Mureș
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5.3. ANALIZA DE RISC FITOSANITAR LA FAINARE LA STEJAR, IN LIPSA

TRATAMENTELOR FITOSANITARE

Conform schemei analizei de risc (Fig. 7), studiul debutează cu procesul de iniţiere a

analizei de risc, urmat de cel de stabilire a riscului şi consideraţiile referitoare la managementul

riscului, la agentul patogen al stejarului (Microsphaera Abbreviata L.) care prezintă importanţă

din punct de vedere a riscului fîtosanitar, mai ales în actualele condiţii climatice ale județului

Mureș, în care regimul precipitaţiilor prezintă extreme, iar temperatura medie anuală a crescut cu

2°C, comparativ cu secolul trecut.

În vederea identificării gradului de atac şi astfel, de interes fîtosanitar al făinării în județul

Mureș s-a aplicat analiza de risc (Fig. 10).

În cadrul celei de a doua etape se urmăreşte stabilirea riscului.

Aceasta implică prezentarea informaţiilor legate de agentul patogen, a modalităţii şi a

factorilor favorizanţi răspândirii acestora şi a evoluţiei gradului de atac în funcţie de factorii

favorizanţi.

Fig. 10. Schema etapei I de realizare a analizei de risc - Iniţierea (original)
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Făinarea stejarilor este o boală endemică care îngreunează regenerarea naturală a

stejarilor. Această boală poate diminua producţia anuală prin dispariţia fizică a 10-15% din

totalul lotului de puieţi forestieri sau prin pierderi de creştere şi debilitare, lucru care expune

puieţii la efectele vătămătoare ale arşiţei sau ale îngheţurilor timpurii.

La acestea se adaugă şi timpul suplimentar de menţinere în pepinieră pentru realizarea

dimensiunilor minime prevăzute de STAS-urile lucrărilor de împădurire, lucru care generează

costuri de producţie cu până la 30% mai mari.

În anul 2013, gradul de atac al agentului patogen care produce făinarea la stejar în cele

trei puncte experimentale monitorizate în județul Mureș, în perioada aprilie -septembrie a

înregistrat valori cuprinse între 19,20% şi 21,37% în (Tabelul 4).
Tabelul 4

Mediile gradului de atac al făinării (%) şi variabilitatea înregistrate în anul experimental 2013 în loturile de

monitorizare a stejarului localizate în județul Mureș

Punct experimental X ± s x s V%

Târgu Mureș 21,37 ±   4,10 10,04 46,11

Sighișoara 19,48   ± 4,22 10,34 53,08

Sovata 19,20 ±   4,54 11,12 57,30

Variabilitatea gradului de atac în anul 2013 a fost situată într-un interval valoric foarte

ridicat. Valoarea minimă de 46,10% a fost înregistrată şi în acest an în câmpul experimental

situat în judeţul Mureş.

Pentru anul experimental 2014, gradul de atac al agentului patogen care produce făinarea

la stejar în cele trei câmpuri experimentale monitorizate în perioada aprilie - septembrie a

înregistrat valori cuprinse între 15,70% şi 16,80%.

În acest an experimental, valorile gradului de atac al agentului patogen a înregistrat valori

mai scăzute comparativ cu anul experimental anterior, dar coeficienţii de variabilitate au fost

situaţi la niveluri similare cu cei înregistraţi în 2013, respectiv cu valori cuprinse între 37,15% şi

47,59% în judeţul Mureş (Tabelul 5).

Mediile gradului de atac al Microsphaera Abbreviata L. calculate pe ansamblul celor trei

câmpuri experimentale localizate în județul Mureș în cei doi ani succesivi în care s-a desfăşurat

monitorizarea demonstrează un grad de atac superior în anul 2013, comparativ cu 2014.
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Tabelul 5

Mediile gradului de atac al făinării (%) şi variabilitatea înregistrate în anul experimental 2014 în loturile de

monitorizare a stejarului localizate în județul Mureș

Punct experimental X ± s x s V%

Târgu Mureș 16,80 ±   2,55 6,28 37,11

Sighișoara 15,70   ± 2,57 6,24 40,08

Sovata 16,68 ±   3,24 7,32 47,30

În ambii ani experimentali însă, observăm coeficienţi de variabilitate ridicaţi, peste 30%,

respectiv 48,49% în anul 2013 şi 39,47% în anul 2014, explicabili prin fluctuaţiile mari ale

gradelor de atac în funcţie de evoluţia temperaturii şi a regimului pluviometric în perioada în

care s-a realizat monitorizarea, respectiv intervalul aprilie-septembrie a fiecărui an experimental.

Analiza de varianță demonstrează faptul că este adecvată aplicarea testului Student pentru

testarea semnificaţiei diferenţei dintre mediile gradului de atac al agentului patogen al stejarului

înregistrate în perioada experimentală (Tabelul 6).

Diferenţele dintre gradul de atac al agentului patogen al stejarului (+3,820%)

Microsphaera Abbreviata L. înregistrate în cei doi ani experimentali au fost distinct

semnificative la pragul de semnificaţie de 1%.
Tabelul 6

Semnificaţia diferenţelor dintre gradul de atac al făinării înregistrat în anii experimentali 2013 şi 2014 în loturile

experimentale din județul Mureș

Specificare (Issues) Diferenţa (Difference)

X2013 - X2014= + 3,820%

GL 280

F 6,295

P < 0,001

t 2,417

P 0,027
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5.3.1. Interrelaţia gradului de atac al Microsphaera abbreviata L şi regimul termic

Influenţa regimului termic şi pluviometric asupra gradului de atac al agentului

Microsphaera Abbreviata L, pe parcursul perioadei luate în studiu, respectiv aprilie - septembrie

a anilor 2013 şi 2014 monitorizată în câmpurile experimentale localizate în cele trei puncte ale

județului Mureș a fost evidenţiată prin calculul corelaţiilor dintre temperatură şi gradul de atac.

S-a identificat în toate cazurile o dependenţă neliniară.

Din acest motiv s-a optat pentru adoptarea unui test neparametric în vederea cuantificării

gradului de corelaţie între factorii experimentali menţionaţi, respectiv testul Spearman .

Între valorile medii anuale ale temperaturii şi gradul mediu de atac al agentului patogen

al stejarului, Microsphaera Abbreviata L în cele trei câmpuri experimentale monitorizate pe

parcursul perioadei luate în considerare cuprinsă între lunile aprilie - septembrie, au rezultat

corelaţii pozitive slabe cuprinse între 0,316 şi 0,471 cu reprezentativitate scăzută, coeficienţii de

determinaţie aferenţi (R2) au valori cuprinse în intervalul 9,80% - 22,10% .

Spre deosebire de anul experimental anterior, respectiv 2013, în anul 2014 corelaţiile

între valorile medii anuale ale temperaturii şi gradul mediu de atac al agentului patogen al

stejarului, Microsphaera abbreviata L. în toate cele trei câmpuri experimentale monitorizate pe

parcursul perioadei luate în considerare cuprinsă între lunile aprilie - septembrie, deşi au fost

pozitive, au fost superioare (0,478 - 0,669), situându-se în categoria celor medii (Tabelul 7).
Tabel 7

Corelaţiile, coeficienţii de determinaţie şi semnificaţiile acestora pentru evoluţia gradului de atac al făinării

în funcţie de factorul abiotic temperatură în anul 2013,

în loturile monitorizate

Punct experimental Rs R2 t P

Târgu Mureș 0,314 0,098 0,662 0,544

Sighișoara 0,471 0,221 1,424 0,075

Sovata 0,428 0,183 0,396 0,156

Reprezentativitatea acestor corelaţii este scăzută şi medie, coeficienţii de determinaţie

aferenţi (R2) au valori cuprinse în intervalul 22,90% - 44,70% în acelaşi an experimental 2011

(Tabelul 8).
Tabelul 8

Corelaţiile, coeficienţii de determinaţie şi semnificaţiile acestora pentru evoluţia gradului de atac al făinării în

funcţie de factorul abiotic temperatură în anul 2014,

în loturile monitorizate
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Punct experimental Rs R2 t P

Târgu Mureș 0,669 0,447 1,801 0,145

Sighișoara 0,478 0,229 1,091 0,336

Sovata 0,641 0,411 1,672 0,169

Dacă analiza corelaţiilor dintre regimul termic înregistrat în intervalul lunar aprilie-

septembrie şi gradul de atac al Microsphaera Abbreviata L în aceeaşi perioadă s-a efectuat pe

ansamblul câmpurilor experimentale monitorizate anual, în perioada experimentală (anii 2013 şi

2014), se constată faptul că în ambii ani experimentali au fost obţinute corelaţii medii, respectiv

58,40% în anul 2013 şi 59,30% în anul 2014 (Tabelul 9).
Tabelul 9

Corelaţiile, coeficienţii de determinaţie şi semnificaţiile acestora pentru evoluţia gradului de atac al făinării în

funcţie de factorul abiotic temperatură pe întreaga perioadă experimentală, anii 2013 şi 2014 în loturile monitorizate

Anul (Year) Rs R2 t P

2013 0,584 0,341 2,883 0,009

2014 0,593 0,351 2,311 0,034

Astfel, în anul 2013 corelaţia de 58,40% a fost distinct semnificativă din punct de vedere

statistic (p < 0,01), în timp ce în anul 2014 s-a obţinut o corelaţie semnificativă din punct de

vedere statistic (p < 0,05).

5.3.2. Interrelația gradului de atac al Microsphaera abbreviata L.

şi regimul pluviometric

Interrelaţia dintre regimul pluviometric şi gradul de atac al agentului patogen al

stejarului, Microsphaera Abbreviata L, pe parcursul perioadei luate în studiu, respectiv aprilie -

septembrie a anilor 2013 şi 2014 monitorizată în câmpurile experimentale localizate în județul

Mureș a fost şi în acest caz, evidenţiată prin calculul corelaţiilor dintre regimul pluviometric şi

gradul de atac.

S-a identificat lipsa liniarităţii între evoluţia celor doi parametri experimentali analizaţi şi

în următorii doi ani experimentali, respectiv 2013 şi 2014.

Datorită lipsei dependenţei liniare dintre gradul de atac al agentului patogen al stejarului,

Microsphaera Abbreviata L şi regimul pluviometric, s-a decis că cea mai potrivită soluţie este

aplicarea unui test neparametric prin utilizarea algoritmului de calcul al coeficientului de

corelaţie a lui Spearman, datorită faptului că, deşi este vorba despre un număr mare de parametri
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pentru care se calculează coeficienţii de corelaţie, direcţia relaţiei se menţine constant

crescătoare.

În anul experimental 2013, corelaţiile identificate între cei doi parametri experimentali

studiaţi (tabelul 10), respectiv gradul de atac al agentului patogen al stejarului şi regimul

pluviometric au fost puternice , cu valori cuprinse în intervalul 0,712 şi 0,722 în judeţul Mureş.

Corelaţiile au o reprezentativitate cuprinsă în intervalul 50,70% - 52,10%, fiind

nesemnificative (p > 0,05) din punct de vedere statistic (Tabelul 10).

In ceea ce priveşte corelaţiile dintre gradul de atac al agentului patogen al stejarului

Microsphaera abbreviata L  şi regimul pluviometric în anul experimental 2014 s-a constatat că

acestea au fost puternice (Tabelul 10) valorile acestora fiind, în medie, mai mari în comparaţie cu

anul experimental anterior, respectiv 2013. Astfel, valorile coeficienţilor de corelaţie dintre

parametrii experimentali studiaţi au fost cuprinse în intervalul 0,847 şi 0,901 în judeţul Mureş.

Tabelul 10

Corelaţiile, coeficienţii de determinaţie şi semnificaţiile acestora pentru evoluţia gradului de atac al făinării

în funcţie de factorul abiotic regim pluviometric în anul 2013,

în loturile monitorizate

Punct experimental Rs R t P

Târgu Mureș 0,847 0,717 6,312 < 0,001

Sighișoara 0,901 0,811 5,423 < 0,001

Sovata 0,871 0,758 5,515 < 0,001

Analizându-se valoarea coeficienţilor de corelaţie dintre regimul pluviometric şi gradul

de atac al agentului patogen al stejarului Microsphaera abbreviata L. este ansamblul câmpurilor

experimentale, în anii 2013 şi 2014 au fost obţinute valori ce au demonstrat în toţi anii

experimentali o corelaţie puternică între cei doi parametri monitorizaţi (Tabelul 10).

Tot anul 2013 a fost înregistrat un coeficient de corelaţie pozitiv egal cu 0,781, valoare

care în anul 2014 a crescut la 0,851. În toate cazurile corelaţiile au fost foarte semnificative

statistic (p < 0,001).
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Tabelul 11

Corelaţiile, coeficienţii de determinaţie şi semnificaţiile acestora pentru evoluţia gradului de atac făinării în funcţie

de factorul abiotic regim pluviometric pe întreaga perioadă experimentală, anii 2013 şi 2014 în loturile monitorizate

Anul (Year) Rs R2 t P

2013 0,781 0,609 5,823 < 0,001

2014 0,851 0,724 8,219 < 0,001

5.3.3. Interrelaţia gradului de atac al Microsphaera abbreviata L., regimul termic

şi regimul pluviometric

În anul experimental 2013, valorile coeficientului F au relevat un prag de semnificaţie (p

< 0,05) care a demonstrat faptul că modelul de regresie construit este aplicabil pentru analiza

dependenţei dintre cele trei variabile alese, grad de atac al Microsphaera Abbreviata L la stejar -

temperatură - regim pluviometric, în condiţiile câmpurilor experimentale monitorizate în cele trei

puncte ale județului Mureș în perioada aprilie - septembrie (Tabelul 12).
Tabelul 12

Testarea validităţii modelului de regresie

Câmpul experimental (Experimental field) F P

Târgu Mureș, Mureş 29,116 < 0,001

Sovata, Mureş 28,196 < 0,001

Sighișoara, Mureş 22,302 < 0,001

5.4. ANALIZA DE RISC FITOSANITAR LA FAINARE LA STEJAR, IN CONDIŢII DE

ADMINISTRARE A TRATAMENTELOR FITOSANITARE

Matricea riscului hazardelor luate în considerare demonstrează că, în condiţiile

experimentale ale Ocolului Silvic Târgu Mureş, temperatura ambiantă este un risc cu

probabilitate de manifestare mare cu consecinţe majore, în ceea ce priveşte atacul făinării la

arboretele de stejar, iar regimul pluviometric, de asemenea, un risc cu probabilitate de

manifestare mare, însă cu consecinţe catastrofice în ceea ce priveşte atacul făinării la arboretele

de stejar (Fig. 12).
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Probabilitate/

Likelihood Clasificarea riscului/Risk ranking

Mare/

High A D

Semnificativă/

Significant F

Moderată/

Moderate C

Mică/

Low B G

Neglijabilă/

Negligible E

Consecinţe/

Consequences

Neglijabile/

Negligible

Mici/

Low

Moderate/

Moderate

Majore/

Major

Catastrofice/

Catastrophy

Fig. 12. Matricea clasificării riscurilor

În ceea ce priveşte punctul de rouă, există o mică probabilitate ca acesta să constituie un

risc în manifestarea făinării, consecinţele fiind mici, la fel ca şi în cazul regimului eolian, pentru

care probabilitatea să fie considerat risc este neglijabilă, în arealul experimental (Fig. 9).

Consecinţe moderate asupra riscului de manifestare a făinării o au : umiditatea,

fertilitatea solului şi vigoarea arboretului.

Matricea riscului hazardelor luate în considerare demonstrează că, în condiţiile

experimentale ale Ocolului Silvic Sovata, temperatura ambiantă este un risc cu probabilitate de

manifestare mare cu consecinţe majore, în ceea ce priveşte atacul făinării la arboretele de stejar,

iar regimul pluviometric, de asemenea, un risc cu probabilitate de manifestare mare, însă cu

consecinţe catastrofice în ceea ce priveşte atacul făinării la arboretele de stejar (Fig. 13).
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Moderată/

Moderate C F

Mică/
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Neglijabilă/

Negligible E

Consecinţe/

Consequences

Neglijabile/

Negligible

Mici/

Low

Moderate/

Moderate

Majore/

Major

Catastrofice/

Catastrophy

Fig. 13. Matricea clasificării riscurilor
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Matricea riscului hazardelor luate în considerare demonstrează că, în condiţiile

experimentale ale Ocolului Silvic Sighişoara, temperatura ambiantă este un risc cu probabilitate

de manifestare mare cu consecinţe majore, în ceea ce priveşte atacul făinării la arboretele de

stejar, iar regimul pluviometric, de asemenea, un risc cu probabilitate de manifestare mare, însă

cu consecinţe catastrofice în ceea ce priveşte atacul făinării la arboretele de stejar (Fig. 14).
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Consecinţe/
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Majore/

Major

Catastrofice/

Catastrophy

Fig. 14. Matricea clasificării riscurilor

CAPITOLUL VI

CONCLUZII

În pădurile de foioase şi răşinoase se dezvoltă un număr mare de dăunători, care prin

acţiunea lor pot produce vătămări importante arborilor. În urma atacurilor insectelor, a

defolierilor, a unor dezechilibre climatice, arborii îşi încetinesc creşterea, iar vitalitatea lor ca

urmare a perturbărilor proceselor fiziologice scade treptat, favorizându-se în acest mod

dezvoltarea agenţilor fitopatogeni, care acţionează ca agenţi secundari.

Pentru protejarea pădurilor împotriva dăunătorilor şi bolilor se aplică un complex de

măsuri (silviculturale, biologice, chimice), care includ crearea de culturi forestiere mai rezistente,

aplicarea unor soluţii silvotehnice diferenţiate şi aplicarea de pesticide şi produse biologice în

scopul prevenirii vătămărilor şi diminuării pagubelor.
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Referitor la condiţiile climatice şi influenţa lor asupra dezvoltării, productivităţii şi stării

de sănătate a arboretelor se impun următoarele concluzii:

 temperaturile scăzute generate în special de îngheţurile timpurii pot influenţa

negativ în primul rând semănăturile şi puieţii tineri, lucru petrecut în anii 2013 şi

2014 in zona Mureșului.

 pagube importante pot produce şi arşiţele prin încetarea proceselor fiziologice ale

arborilor, crăparea tulpinii, apariţia de tumori pe ramuri, formarea de crăci

lacome şi în multe cazuri uscarea puieţilor, lucru semnalat în ambii ani 2013 și

2014

 dintre factorii regimului termic, pragul biologic al temperaturii cu valori zilnice

mai mari de 10°C este cel care condiţionează răspândirea unor specii de

cvercinee în arealul studiat, acest factor înregistrând valori între 15,4°C şi

17,4°C în zona Mureș pentru perioada studiată, mai mari decât mediile

multianuale.

 cantităţile medii anuale de precipitaţii nu constituie factor limitativ în răspândirea

şi evoluţia vegetaţiei forestiere, ci marea variaţie a distribuţiei acestora.
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