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INTRODUCERE 
 

Speciile lemnoase din cadrul fondului forestier naţional se regăsesc în diverse 
formaţiuni forestiere, alcătuind arborete de o complexitate structurală şi funcţională 
variată. Deşi structura fondului forestier naţional este realizată în funcţie de un număr 
relativ redus de specii sau grupe de specii, având ca elemente de referinţă suprafaţa 
ocupată de acestea şi respectiv volumul pe picior, există o serie de specii, considerate 
la categoria diverse sau diseminate care au importanţă ecologică şi economică. 

Castanul comestibil (Castanea sativa Mill.), deşi se regăseşte insular în fondul 
forestier naţional, în câteva locaţii reprezentative, prezintă o importanţă aparte pentru 
sectorul forestier, cultura acestei specii putându-se extinde atât în fondul forestier cât 
şi în afara acestuia. De asemenea, un interes deosebit îl constituie sistemele agro-
silvice, în cadrul cărora cultura castanului comestibil poate reprezenta un interes 
deosebit, având în vedere modificările climatice din ultimul deceniu, pe plan regional, 
continental şi planetar, aspect care facilitează promovarea culturii acestei specii pe 
suprafeţe considerabile. 

Această specie prezintă importanţă atât pentru lemnul său valoros, rezistent în 
timp la diverşi agenţi vătămători, cât şi pentru fructele sale cu o ridicată valoare 
nutritivă, reprezentate de castanele comestibile. Valoarea culturală şi economică a 
arboretelor depinde de potenţialul silvoproductiv al staţiunii, de compoziţia acestora şi 
nu în ultimul rând de modul de administrare şi gospodărire.  

Promovarea pe viitor a speciei castan comestibil în arboretele în care acesta 
vegetează în prezent, reprezintă un obiectiv pentru administraţia silvică locală, în 
vederea conservării biodiversităţii floristice şi faunistice şi respectiv pentru 
valorificarea optimală a resurselor forestiere. Deşi în prezent, pe plan naţional există 
un oarecare interes referitor la cultura castanului, atât în sectorul forestier cât şi în 
cadrul unor staţiuni de cercetare şi dezvoltare horticolă, studiile referitoare la 
structura şi diversitatea genetică a populaţiilor de castan comestibil, precum şi cele 
referitoare la arealul şi provenienţa acestora, utilizând metode moderne de 
investigaţie, sunt relative modeste. 

Având în vedere posibilităţile de cercetare şi analiză a diverşilor indicatori 
genetici aferenţi populaţiilor de arbori şi arbuşti utilizând markerii moleculari, în 
prezent este posibil efectuarea unui studiu complex referitor la populaţiile de castan 
comestibil din România, luând în considerare şi realizările similare în acest domeniu 
pe plan european. De asemenea, o importanţă deosebită o reprezintă şi cercetările 
polinice (care se bazează pe studiul polenului fosil conservat în turbării, aferent 
diverselor specii) care au fost realizate în ţara noastră şi pe plan european în ultimele 
decenii. 

Structura tezei de doctorat 
Teza de doctorat conține un număr de 135 de pagini, 47 de figuri, 34 de tabele și 

29 de fotografii, fiind stucturată în două părți principale, respectiv stadiul actual al 
cunoașterii și contribuții personale.  

Partea I Stadiul actual al cunoașterii este format din 4 capitole: 
Capitolul 1 Consideraţii generale referitoare la castanul comestibil 

(Castanea sativa Mill.) se referă la prezentarea, taxonomia şi ecologia Genului 
Castanea, precum și la silvicultura castanului comestibil. 
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Capitolul 2 Metode şi tehnici pentru evaluarea diversităţii genetice 
utilizând markerii cuprinde generalități despre utilizarea markerilor în evaluarea 
diversităţii genetice, tipuri de markeri genetici și tehnici utilizate pentru evidenţierea 
markerilor moleculari. 

Capitolul 3 Resurse genetice forestiere la nivel naţional prezintă aspecte 
generale privind fondul de gene, resurse genetice, conservarea in situ și ex situ, precum 
și resursele genetice forestiere constituite în cadrul unor nuclee de conservare in situ şi 
ex situ, incluse în catalogul naţional și regiunile de provenienţă a speciei castan 
comestibil. 

Capitolul 4 Studii şi cercetări privind specia castan comestibil tratează 
studiile palinologice, cercetările moderne și cele referitoare la cultura castanului, 
realizate la nivel european și în România. 

Partea a II-a Contribuții personale cuprinde în total 6 capitole: 
Capitolul 5 Scopul și obiectivele cercetărilor 
Scopul cercetărilor 
Scopul temei de cercetare este studiul variabilităţii genetice a populaţiilor de 

castan comestibil (Castanea sativa Mill.) în România, în vederea implementării unei 
strategii de conservare şi şi gestionare durabilă a resurselor genetice forestiere. 

Obiectivele cercetărilor 
- identificarea şi eşantionarea populaţiilor de castan comestibil din România; 
- identificarea şi eşantionarea populaţiilor de castan comestibil din Masivul 

Belasitsa, Bulgaria; 
- prezentarea arealului actual al speciei;  
- descrierea structurii spaţiale a arboretelor de castan comestibil studiate; 
- evidenţierea haplotipurilor existente la nivelul genomului cloroplastic (ADNcp) 

prin tehnica PCR-RFLP, în populaţiile de castan comestibil studiate; 
- evaluarea diversităţii genetice intra şi interpopulaţionale în cadrul populaţiilor 

de castan comestibil studiate; 
- evaluarea diversităţii genetice interpopulaţionale şi intrapopulaţionale la 

nivelul genomului nuclear în cadrul unor populaţii de Castanea sativa Mill. din 
România, folosind markeri SSR; 

- identificarea populaţiilor cu indici de diversitate ridicaţi (ex. bogăţia alelică, 
alele rare); 

- identificarea barierelor genetice în cadrul populaţiilor de castan comestibil din 
România; 

- delimitarea zonelor de provenienţă pe baza structurii genetice populaţionale; 
- în urma realizării tuturor studiilor referitoare la distribuţia actuală a 

populaţiilor, structura spaţială a arboretelor, structura genetică şi diversitatea 
genetică populaţională, se impune formularea unor recomandări cu privire la 
gestionarea durabilă şi conservarea dinamică a genofondului populaţiilor de 
castan comestibil din România; 

- delimitarea zonelor de provenienţă pe baza structurii genetice populaţionale va 
contribui la evitarea “poluării genetice” în cadrul genofondului naţional de 
castan comestibil; 

- sunt necesare unele recomandări referitoare la extinderea în cultură a speciei 
atât în fond forestier, cât și în cadrul sistemelor agro-forestieare sau pe alte 
terenuri. 
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Capitolul 6 Particularităţile mediului în care s-a realizat studiul de caz 
cuprinde localizarea studiului de caz și condiţiile staţionale şi de vegetaţie aferente 
arboretelor de castan studiate. 

Arboretele de castan comestibil din fondul forestier naţional care constituie 
obiectul studiului de caz, de unde au fost recoltate probele (lujeri cu muguri), se 
regăsesc în raza teritorială Ocolul Silvic Gurahonţ - Direcţia Silvică Arad, Ocolul Silvic 
Dobreşti - Direcţia Silvică Bihor; Ocolul Silvic Tismana și Ocolul Silvic Runcu - Direcţia 
Silvică Gorj, Ocolul Silvic Baia de Aramă și Ocolul Silvic Tarniţa - Direcţia Silvică 
Mehedinţi,  Ocolul Silvic Baia Sprie, Ocolul Silvic Tăuţii Măgherăuş și Ocolul Silvic Firiza 
- Direcţia Silvică Maramureş, Ocolul Silvic Codrii Cămării R.A. - Primăria Dobreşti. 
Pentru atingerea obiectivelor stabilite s-a luat în studiu şi o populaţie naturală de 
castan comestibil din zona Belasitsa -  sudul Bulgariei. 
 Capitolul 7 Material şi metodă 

Probele biologice au fost recoltate din 18 populaţii de castan comestibil din 
România şi o populaţie naturală de castan comestibil din Belasitsa. Prelevarea probelor 
s-a făcut în afara sezonului de vegetaţie şi a constat în lujeri de 30-40 cm lungime cu 
muguri,  care au fost recoltaţi de pe acelaşi exemplar, cu vârstă de peste 20 ani. 
Materialul vegetal a fost analizat din punct de vedere genetic cu ajutorul metodei PCR-
RFLP utilizând primeri universali pentru amplificarea genomului cloroplastic: DT, FV şi 
K1K2, dezvoltaţi de DEMESURE (1995) şi DUMOLIN-LAPEGUE (1997) și al metodei 
nSSR folosind primeri specifici locuşilor nucleari: CsCAT1; CsCAT2; CsCAT6; CsCAT16; 
CsCAT3; CsCAT14; EMCs38, dezvoltați de BUCK (2003); DANIELA MARINONI (2003). 

Extragerea ADN-ului total, testarea calității ADN, precum și amplificarea şi 
analizarea unor zone ale ADN cloroplastic prin metoda separării fragmentelor prin 
electroforeză (PCR-RFLP), au fost realizate în cadrul laboratorului de genetică 
forestieră de la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură Marin 
Drăcea – Secția Simeria. Amplificarea regiunilor polimorfe de ADN şi analiza produşilor 
PCR prin metoda nSSR, au fost efectuate în cadrul laboratorului de la  Instituti di 
Biologia Agroambientale e Forestale, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Italia sub 
coordonarea doamnei dr. Claudia Mattioni, iar rezultatele obţinute au fost transmise 
ulterior pentru realizarea analizelor statistice şi interpretărilor aferente. 

Capitolul 8 Rezultate şi discuţii 
8.1. Distribuția și structura spaţială a arboretelor studiate 
În prezent, în țara noastră 

castanul comestibil este răspândit 
preponderent în nord-vestul țării, 
zona Baia Mare (ocoalele silvice Baia 
Sprie, Firiza, Tăuții Măgherăuș), zona 
de vest Gurahonț și Codrii Cămării – 
Dobrești (ocoalele silvice Gurahonț, 
Dobrești și Codrii Cămării), precum și 
în zona Subcarpaților Meridionali, 
respectiv în platoul Baia de Aramă-
Tismana și Călimănești în județul 
Vâlcea (ocoalele silvice Baia de Aramă, 
Tarnița, Tismana, Runcu, Călimănești).
                        Fig. 1 Distribuţia spaţială a populaţiilor de castan comestibil  
        studiate din România 
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Realizarea structurii spaţiale a 
arboretelor (populațiilor) de castan 
comestibil din care a fost prelevat 
materialul vegetal în vederea efectuării 
analizelor genetice cu ajutorul 
markerilor moleculari, s-a făcut 
utilizând programul PROARB 2.1. Specia 
Castanea sativa Mill. este reprezentată în 
profilele obținute prin culoarea galben, 
iar arborele din care s-au recoltat lujerii 
a fost materializat prin hașurare.  
Pentru analizele genetice bazate pe 
markeri moleculari s-au prelevat probe 
biologice din arborele nr. 7.  
 

Fig. 2 Profilul orizontal, vertical și 3D a arboretului din  
                     u.a. 1, U.P. IV, O.S. Gurahonţ  
 8.2. Evaluarea diversității genetice prin metoda PCR-RFLP 

În urma analizării şi procesării probelor s-au obţinut o serie de rezultate în ceea 
ce priveşte identificarea polimorfismului şi a haplotipurilor, prin tehnica PCR-RFLP. 
Stabilirea haplotipurilor de castan comestibil s-a realizat prin evaluarea benzilor 
polimorfice şi ţinând cont de definirea haplotipurilor indicate de către SILVIA 
FINESCHI (2000). De asemenea, numerotarea benzilor s-a realizat în conformitate cu 
metodologia utilizată de SILVIA FINESCHI (2000). 

Primerul DT 
După separarea fragmentelor, generate prin tăiere cu ajutorul enzimei de 

restricţie Taq I, au rezultat 5 benzi de mărimi diferite. Polimorfismul a fost detectat în 
benzile 2 şi 3, în fiecare dintre benzi fiind detectate câte două fragmente distincte. 

Primerul FV 
Zona ADN cloroplastic amplificată cu ajutorul primerului FV a fost tăiată prin 

digestie cu ajutorul enzimei de restricţie Hinf I, rezultând 8 şi respectiv 9 fragmente, 
care sunt vizibile în benzile formate pe gelul de poliacrilamidă. Polimorfismul în cazul 
fragmentelor din zona FV a fost identificat în benzile 1, 2, 4, 5 şi 8.   

Primerul K1K2 
Ultima zonă analizată prin procedeul PCR-RFLP se referă la cea flancată de 

primerul  K1K2, şi care prin tăierea cu ajutorul enzimei de restricţie Taq I a generat pe 
gelul electroforezei 8 şi respectiv 9 fragmente distincte. Şi în cazul primerului K1K2 se 
disting clar cele două haplotipuri, polimorfismul fiind evident. Chiar dacă numărul de 
benzi generate prin tăierea cu enzima de restricţie este acelaşi, lipsa unor benzi sau 
dimpotrivă existenţa altora face posibilă distincţia clară între haplotipuri. 

 Diversitatea genetică la nivel cloroplatic a populaţiilor de castan 
comestibil din România şi Bulgaria 

Analizând harta din fig. 3 se observă de asemenea, faptul că din distribuţia 
spaţială a populaţiilor de castan comestibil studiat, se evidenţiază prezenţa a două 
haplotipuri distincte. Pentru toate populaţiile din România se constată existenţa unui 
singur haplotip-haplotipul I, iar în Masivul Belasitsa, din sudul Bulgariei este 
evidenţiată prezenţa a două haplotipuri, unul identic cu cel din România - haplotipul I, 
iar celălalt diferit de primul, notat haplotipul B.                                          
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Pentru realizarea unei analize 
complexe, din punct de vedere a 
diversităţii genetice a populaţiilor de 
castan comestibil, utilizând ADNcp, s-
au utilizat rezultatele obţinute în 
urma cercetărilor efectuate şi 
publicate de SILVIA FINESCHI (2000).  
Astfel, au fost analizate şi interpretate 
unitar rezultatele obţinute, 
întocmindu-se în acest sens o hartă a 
distribuţiei spaţiale a haplotipurilor 
aferente populaţiilor de castan 
comestibil studiate la nivel european. 

Fig. 3 Distribuţia spaţială a haplotipurilor  aferente populaţiilor  
    de castan comestibil studiate în România şi Bulgaria 

Se constată faptul că 
haplotipul aferent populaţiilor de 
castan comestibil din România şi 
unul din cele două identificate în 
Bulgaria (haplotipul I) se regăseşte 
în partea de nord-vest a Turciei, în 
sudul şi centrul Italiei, sudul 
Franţei, precum şi în cea mai mare 
parte a Peninsulei Iberice. 
Haplotipul identificat la majoritatea 
populaţiilor din Masivul Belasitsa şi 
diferit de cel din România 
(haplotipul B) se regăseşte şi în alte  

Fig. 4 Distribuţia  spaţială a haplotipurilor aferente 
      populaţiilor de castan comestibil din Europa 

zone din Europa, respectiv sudul şi vestul Turciei, partea centrală a Italiei şi Peninsula 
Iberică. 

8.3. Evaluarea diversității genetice prin metoda nSSR  
 Toţi cei 7 locuşi SSR analizaţi au fost polimorfici, fiind detectate în total 102 
variante alelice. Numărul de alele identificate per locus variază de la 5 alele (locus 
CsCAT14) la 26 alele (locus CsCAT3). Locusul CsCAT1 indică cel mai mic grad de 
heterozigoţie observată şi aşteptată (HO, HE), iar locusul CsCAT3 cel mai mare grad de 
heterozigoţie observată şi aşteptată (HO, HE). 

Indicele de fixare (FIS) este pozitiv şi semnificativ (p<0,05) doar pentru locusul 
CsCAT2, aceleaşi observaţii fiind notate de ILARIA LUSINI (2014). Valorile indicelui de 
fixare (FIS) au fost pozitive pentru majoritatea populaţiilor, dar nesemnificative 
(p>0,05), cu cele mai mari valori pozitive în Tarniţa (FIS=0,12) şi Gurahonț-5 (FIS=0,11). 

Bogăţia alelică (Rs), reprezintă un indice de diversitate foarte important, 
deoarece poate indica populaţiile prioritare pentru conservare, măsurând abundenţa 
relativă observată a variantelor alelice din populaţii cu număr egal de indivizi. Valori 
maxime ale indicelui de bogăţie alelică au fost identificate în populaţiile Codrii Cămării-
2 (Rs=6,5), Dobreşti-1 (Rs=6,27) şi Gurahonţ-5 (Rs=6,26), iar cele mai mici valori au 
fost observate în populaţiile Tarniţa (Rs=3,77) şi Baia de Aramă (Rs=3,83). 
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Valoarea medie a indicelui de 
diferenţiere genetică (FST) dintre cele 
16 populaţii de castan comestibil este 
moderată, respectiv 12,45% (P=0,001), 
care poate fi datorită existenţei unor 
bariere a fluxului de gene. Cel mai mare 
grad de diferenţiere genetică s-a 
observat între populaţiile Baia Sprie şi 
Tarniţa (FST=0,199), Baia Sprie şi 
Runcu (FST=0,198), Baia Sprie şi 
Tismana-1 (FST=0,198).Cel mai mic 
grad de diferenţiere s-a evidenţiat între 
populaţiile Baia Sprie şi Firiza  

          Fig. 5 Distanţa genetică dintre 16 populaţii de           (FST=0,018). 
                             castan comestibil (FST) 

Analiza STRUCTURE după metoda descrisă de EVANNO (2005) a evidenţiat, 
cel mai probabil două grupuri genetice majore, conform valorilor maxime pentru 
ΔK=2. De asemenea, gradul de diferenţiere dintre cele două grupuri genetice relevă 
valori ridicate ale indicelui de diferenţiere G'st(Hed) =0,641 (P=0.002) 

 
      Fig. 6 Structura populaţională cu două clustere                 Fig. 7 Localizarea barierei fluxului de gene pentru  
(K=2) pentru populaţiile de castan comestibil          populaţiile de castan comestibil analizate cu două clustere  

 
          Fig. 8 Structura populaţională cu trei clustere            Fig. 9 Localizarea barierei fluxului de gene pentru       
(K=3) pentru populaţiile de castan comestibil         populaţiile de castan comestibil analizate cu trei clustere 
 

 Structura ierarhizată în cadrul populaţiilor de castan comestibil a fost 
confirmată şi pe baza analizei dendrogramelor obţinute cu metoda NJ şi algoritmul 
UPGMA. 
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Fig. 10 Zona de discontinuitate genetică                         Fig. 11 Dendrogramele întocmite prin metoda NJ 
identificată de programul BARRIER utilizând     (Neighbor Joining Tree) (NEI, 1983) la populaţiile de castan 
 algoritmul de diferenţă maximă Monmonier                                            comestibil studiate 

 

Programul BARRIER a detectat existenţa unei discontinuităţi a fluxului de gene 
dintre cele două clustere genetice identificate cu analiza Bayesiană. Bariera identificată 
în evaluarea discontinuității genetice între populațiile de castan comestibil analizate, le 
împarte în două grupe distincte. Cum metoda evaluează la nivel spațial 
discontinuitățile în baza diferențelor genetice, se poate afirma că populațiile nordice 
studiate au evoluat separat de cele studiate în vestul, sud-vestul și sud-estul României. 

 
Populaţiile prioritare pentru 
conservare s-au stabilit în 
funcţie de valorile parametrului 
Rs-bogăţia alelică, pentru fiecare 
cluster genetic. Pentru clusterul 
din vestul României, valoarea 
cea mai ridicată în ceea ce 
priveşte bogăţia alelică se 
găseşte în populaţiile din zona 
Codrii Cămării-2 (Rs=6,50) și se 
consideră că acestea reprezintă o 
prioritate pentru conservare.  

 
Fig. 12 Priorităţile de conservare a speciei Castanea sativa Mill. în România 

Referitor la clusterul din partea sudică a ţării, populaţia din zona Călimăneşti 
prezintă prioritate în vederea conservării, deoarece bogăţia alelică are valoarea cea 
mai ridicată (Rs=4,99). În funcţie de dimensiunea punctelor roșii au fost materializate 
zonele geografice care constituie o prioritate pentru conservare, respectiv cu cât este 
mai mare punctul roșu, cu atât este mai mare prioritatea pentru conservare. 

În paralel cu realizarea prezentului studiu de caz s-a efectuat o analiză genetică 
pentru populaţii din 73 de zone geografice situate în zece ţări din Europa şi Asia Mică, 
la Instituto di Biologia Agroambientale e Forestale. Din România au fost selectat trei 
populaţii, din zone diferite, respectiv o populaţie din zona Dobreşti, una din zona Baia 
Sprie şi una din zona Tarniţa. Rezultatele obţinute se regăsesc într-un articol care a fost 
trimis spre analiză în vederea publicării la revista Tree Genetics and Genomes. 



                                                                                                                                                Vasilica Laura Damian 

 VIII 

 Capitolul 9 Concluzii şi recomandări 
 Concluzii generale 

Se observă că prin utilizarea primerilor DT, FV şi K1K2 , în urma interpretării 
rezultatelor s-a pus în evidenţă un singur haplotip I pentru toate populaţiile de castan 
comestibil analizate din România. 

De asemenea, se constată că prin utilizarea primerilor DT, FV şi K1K2 în analiza 
probelor de castan comestibil din Masivul Belasitsa, situat în sudul Bulgariei, s-a pus în 
evidenţă prezenţa a două haplotipuri, unul notat haplotipul I identic cu cel din 
România şi respectiv haplotipul B, diferit de primul.   

Având în vedere prezentul studiu de caz precum şi cercetările realizate de către 
Fineschi şi colaboratorii, se concluzionează faptul că haplotipul aferent populaţiilor de 
castan din România şi unul din cele două identificate în Bulgaria este cel mai bine 
reprezentat, identificând 79% din probele analizate, fiind întâlnit în partea de nord-
vest a Turciei, în sudul şi centrul Italiei, sudul Franţei, şi în cea mai mare parte a 
Peninsulei Iberice. 

De asemenea, se remarcă faptul că celălalt haplotip identificat în Masivul 
Belasitsa din sudul Bulgariei se află inclusiv în sudul şi vestul Turciei, partea centrală a 
Italiei şi Peninsula Iberică. 

Pentru o reprezentare sugestivă a haplotipurilor de Castanea sativa Mill. 
identificate la nivel european, s-a utilizat o aplicaţie aferentă sistemelor informatice 
geografice, aspect deosebit de important în contextul analizei unitare a populaţiilor de 
castan comestibil studiate. 

Din analiza distribuţiei spaţiale a celor 11 haplotipurilor identificate la nivel 
european prin metoda RFLP se poate concluziona faptul că populaţiile de castan 
comestibil din România ar putea avea originea în nord-vestul Turciei şi/sau Italia şi nu 
în ultimul rând ar putea fi considerate un posibil refugiu glaciar.  

Pentru prima dată în România a fost evaluată bogăţia alelică şi gradul de 
heterozigoţie a unor populaţii de castan comestibil cu 7 markeri genetici, de tipul 
secvenţelor repetitive, microsateliţii nucleari (nSSRs). 

Cel mai mare număr de variante alelice au fost identificate în populaţia Dobreşti-
1 cu 49 de variante alelice şi în Codrii Cămării-2 cu 48 de variante alelice.  

Cel mai mic număr de variante alelice au fost detectate în populaţia Baia de 
Aramă şi Tarniţa cu 28 de variante alelice. 

Din analiza structurii populaţionale realizate cu două clustere (K=2) se constată 
că populaţiile de castan comestibil din România se grupează în două grupuri genetice 
distincte, cel mai probabil datorită originii postglaciare diferite şi/sau a influenţelor 
antropice (colonizarea de către om cu material genetic din populaţii care provin din 
două refugii glaciare diferite). 

Pe baza analizei structurii genetice populaţionale realizate cu trei clustere (K=3) 
s-a constatat existenţa a trei grupuri genetice distincte, dintre care două grupuri (din 
zona intracarpatică) sunt mai apropiate din punct de vedere genetic, iar cel de-al 
treilea grup (din zona extracarpatică) este mai izolat, fiind detectată existenţa unei 
bariere genetice cu celelalte două grupuri genetice. 

Realizarea aplicaţiilor referitoare la structura arboretelor studiate în plan 
orizontal, vertical şi 3D evidenţiază sintetic particularităţile structurale a arboretelor 
în care vegetează castanul comestibil şi din care a fost prelevat materialul vegetal. 

 
 



Caracterizarea variabilităţii genetice a castanului comestibil în România                                                           .  

 IX 

Recomandări 
În conformitate cu rezultatele obținute se recomandă delimitarea a trei regiuni 

de provenienţă pentru material de bază din care se obţine material forestier de 
reproducere de castan comestibil: 

- prima regiune de provenienţă să fie formată din următoarele populaţii 
extracarpatice: Baia de Aramă, Tarniţa, Tismana, Runcu şi Călimăneşti; 

- a doua regiune de proveninţă să fie formată din următoarele populaţii: 
Gurahonţ, Dobreşti şi Codrii Cămării; 

- a treia regiune de provenienţă să includă următoarele populaţii: Tăuţii 
Măgherăuş, Firiza şi Baia Sprie. 
Se recomandă crearea de noi resurse genetice forestiere reprezentative pentru 

fiecare grupă genetică detectată:  
- pentru zona extracarpatică se propune populaţia de la Călimăneşti, deoarece 

este situată la limita sud-estică a arealului de distribuţie din România; 
- includerea în Catalogul Național al Resurselor Genetice Forestiere a unei 

populaţii de castan din nordul arealului de distribuţie, respectiv populaţia de la 
Baia Sprie sau Firiza, care au un fond de gene omogen şi distinct; 

- includerea populaţiilor de castan comestibil de la Codrii Cămării şi Gurahonţ în 
Catalogul Naţional al Resurselor Genetice Forestiere, populaţia de la Dobreşti 
fiind deja inclusă. 
Conservarea unor populaţii reprezentative de castan comestibil din fiecare zonă 

studiată, ţinând cont de valoarea parametrului genetic bogăţia alelică. Merită de 
menţionat că centrul genetic (“hot spot”) al castanului comestibil din România este 
format de populaţiile Codrii Cămării, Dobreşti şi Gurahonţ, unde au fost identificate 
valori maxime ale indicelui de bogăţie alelică.  

Una din provocările domeniului geneticii moleculare, dar și al silviculturii, ar 
consta în identificarea şi amprentarea genetică a formelor rezistente la patogenii 
castanului, respectiv Cryphonectria parasitica şi Phytophtora sp., în vederea extinderii 
în cultură a acestora. 

Stabilirea unor criterii eficiente și performante privind selecţia şi promovarea 
unor genotipuri de castan comestibil în arboretele (culturile) din fondul forestier 
naţional, precum și în culturile din sistemele agro-forestiere. 

Promovarea pe viitor a arboretelor de castan comestibil prin regenerare 
naturală din sămânţă, sub masiv, conservându-se astfel in situ provenienţa locală. 

Realizarea pe clase de vârstă a unor analize genetice în populaţiile de castan 
comestibil obţinute pe cale artificială sau din regenerări naturale (sămânţă sau lăstari 
şi/sau drajoni) în zonele studiate pentru stabilirea provenienţei, precum şi a 
priorităţilor de conservare. 

Având în vedere rezultatele obținute se recomandă realizarea unor cercetări 
complexe care să poată elucida originea populaţiilor de castan comestibil studiate. 

Extinderea analizelor genetice în culturile de castan comestibil în alte zone 
geografice de la noi din ţară unde acesta vegetează şi nu au fost analizate în prezentul 
studiu. 

Extinderea aplicării tratamentelor privind combaterea bolilor castanului în toate 
populaţiile afectate de acestea (microinjecții cu Fosfit împotriva speciilor de 
Phytophthora și utilizarea sușelor hipovirulente de Cryphonectria parasitica în 
tratamentul cancerului de scoarță a castanului). 
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Reconstrucţia ecologică a arboretelor afectate de factori biotici, respectiv 
Cryphonectria parasitica şi Phytophtora sp., utilizând material biologic local (puieţi 
sau/şi castane obţinute din arboretele situate în zonele respective sau din zone 
limitrofe). 

Realizarea unor baze de date spaţiale la nivel naţional cu arboretele surse de 
seminţe şi respectiv rezervaţiile de seminţe corespunzătoare castanului comestibil, în 
urma unor cartări efectuate riguros, care să aibă în vedere caracteristicile fenotipice 
ale populaţiilor (arboretelor) de castan comestibil şi rezultatele analizelor genetice 
făcute în acestea. 

Capitului 10 Originalitatea şi contribuţiile inovative ale tezei 
În prezenta teză de doctorat se abordează în premieră analiza genetică, utilizând 

markeri moleculari, a populaţiilor de castan comestibil care vegetează în fondul 
forestier. Ca urmare, au fost utilizate două metode consacrate PCR-RFLP şi nSSR în 
vederea investigării structurii şi diversităţii genetice a populaţiilor de castan 
comestibil din România. 

Prin metoda PCR-RFLP a fost identificat pentru prima dată haplotipul I aferent 
speciei castan comestibil pentru populaţiile din România, acesta regăsindu-se  în cele 
mai multe dintre populaţiile din Europa. 

În urma analizei genetice utilizând tehnica nSSR şi a interpretării rezultatelor cu 
programe specializate, s-au obţinut în premieră două clustere distincte aferente 
populaţiilor de castan comestibil din România, din care unul se divide în două sub-
clustere relativ diferite între ele. 

Stabilirea în premieră a unei posibile bariere a fluxului de gene între populaţiile 
de castan comestibil studiate din România şi materializarea acesteia cu ajutorul 
sistemului informatic geografic pe hartă. 

De asemenea, în funcţie de parametrii genetici obţinuţi în urma interpretării 
rezultatelor au fost identificate şi stabilite populaţiile de castan comestibil prioritare 
pentru conservare. 

Au fost analizate integrat studiile palinologice realizate până în prezent în ţara 
noastră cu rezultatele obţinute în urma efectuării analizelor genetice, în vederea 
stabilirii posibilelor ipoteze de evoluţie post-glaciară a populaţiilor de castan 
comestibil din România. 

Utilizarea unor aplicaţii geomatice pentru poziţionarea spaţială a populaţiilor 
studiate şi raportarea rezultatelor într-un sistem georeferenţiat la nivel naţional şi 
european. 

Prezentarea şi descrierea arealului de pe teritoriul României a castanului 
comestibil, precum și realizarea unei sinteze a studiilor şi cercetărilor existente la nivel 
european și național, referitoare la această specie.  

Descrierea populaţiilor şi a arboretelor de castan comestibil din România și din 
Masivul Belasitsa-Bulgaria, din care s-a recoltat material biologic pentru analize de 
genetică cu markeri moleculari.  

Elaborarea unor concluzii referitoare la structura, diversitatea populaţiilor și 
posibila evoluţie post-glaciară a castanului comestibil din România. 

Elaborarea unor recomandări referitoare la conservarea populaţiilor de castan 
comestibil din România, la includerea acestora în Catalogul Naţional al Resurselor 
Genetice Forestiere, precum şi la posibilităţile de extindere şi promovare în cultură, 
atât în fondul forestier naţional cât şi în afara acestuia. 
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