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1. INTRODUCERE 
Cercetările au la bază o serie de cunoştinţe acumulate în trecut cu privire la soluţiile de 

împădurire a terenurilor degradate în partea nordică a Câmpiei Transilvaniei. Pornind de la 

aceste cunoştinţe, încă din primul an de cercetare, s-au putut aprofunda şi studia aspecte noi 

legate de tehnologiile de lucru utilizate la ameliorarea silvică, prin împădurire, a terenurilor 

degradate şi de creşterea şi dezvoltarea vegetaţiei forestiere pe terenurile degradate.  

2. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE CERCETĂRILOR 
S-a urmărit stabilirea unor tehnologii de lucru optime în lucrările de împădurire pe 

terenuri degradate, astfel încât procentul 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 revenirea cu completări. 

Aspectele de cercetare propuse a fi abordate sunt următoarele: 

 Studiul cadrului natural al părţii de nord a Câmpiei Transilvaniei; 

 Realizarea unei sinteze privind structura şi mărimea fondului forestier cu funcţii de 

protecţie a solului din partea de nord a Câmpiei Transilvaniei; 

 Studiul cadrului natural al perimetrelor de ameliorare a terenurilor degradate Coasta 

Mare, Teaca, Tonciu, Stângu şi Silivaşul de Câmpie; 

 Stabilirea soluţiilor tehnice de împădurire în perimetrele de ameliorare a terenurilor 

degradate Coasta Mare, Teaca, Tonciu, Stângu şi Silivaşul de Câmpie; 

 Stabilirea efectului fertilizării cu azot (azotat de amoniu 33,5 %) asupra gradului de 

menţinere şi creşterii  puieţilor forestieri plantaţi pe terenuri degradate; 

 Stabilirea influenţei speciei asupra gradului de menţinere a puieţilor forestieri în 

diverse condiţii de terenuri degradate; 

 Efectul mulcirii solului pe vatra de plantare asupra prinderii şi menţinerii puieţilor; 

 Efectul amenajării antierozionale a terenurilor erodate asupra menţinerii puieţilor; 

 Stabilirea efectului formei şi intensităţii degradării terenului asupra menţinerii 

puieţilor forestieri în primii ani după plantare; 

 Precizarea unor caracteristici biometrice ale creşterii şi dezvoltării culturilor 

forestiere vechi instalate în perimetre de ameliorare a terenurilor degradate; 



 Indicarea celor mai potrivite tehnologii de ameliorare silvică (specii, compoziţii de 

împădurire şi scheme de plantare etc.) a terenurilor degradate din partea de nord a Câmpiei 

Transilvaniei. 

3. LOCUL CERCETĂRILOR. ORGANIZAREA EXPERIENŢELOR, 

MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE 

3.1 LOCUL CERCETĂRILOR 

Cercetările s-au desfăşurat în cinci perimetre de ameliorare a terenurilor degradate 

din în partea de nord a Câmpiei Transilvaniei, în judeţul Bistriţa-Năsăud: 

1. Perimetrul de ameliorare Coasta Mare, localitatea Sânmihaiu de Câmpie; 

2. Perimetrul de ameliorare Teaca, localitatea Teaca;  

3. Perimetrul de ameliorare Tonciu, localitatea Tonciu;  

4. Perimetrul de ameliorare Stângu, localitatea Sânmihaiu de Câmpie;  

5. Perimetrul de ameliorare Silivaşul de Câmpie, localitatea Silivaşul de Câmpie,  

În vederea determinării unor caracteristici biometrice ale creşterii şi dezvoltării 

culturilor forestiere vechi instalate pe terenuri degradate s-au amplasat suprafeţe de probă în 

14 perimetre de ameliorare (Archiud (3), Suscut (1), Cormoş (1), Gherla (1), Bonţida (2), 

Batin (1), Nireş (1), Nuşeni (1), Malin (2), Manic (1)) în care s-au determinat: suprafaţa de 

bază medie (suprafaţa secţiunii transversale a trunchiului la înălţimea de 1,30 m de la sol1), 

suprafaţa de bază la hectar, diametrul mediu şi înălţimea medie pe specii, volumul de masă 

lemnoasă la hectar, creşterea medie anuală în volum şi clasa de producţie 

3.2. ORGANIZARE A EXPERIENŢELOR, MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE 

 În fiecare perimetru de ameliorare, pentru cunoaşterea evoluţiei menţinerii puieţilor după 

doi ani (2007), după trei (2008), cinci sau şase ani (2011) de la plantare, s-au inventariat puieţii 

viabili, în suprafeţe de control anual al regenerărilor în fiecare subparcelă din perimetru. S-a 

studiat modul în care forma de degradare a terenului şi intensitatea degradării (tipul staţional de 

teren degradat) influenţează gradul de menţinere a puieţilor de gorun, paltin de munte, frasin, 

pin negru, sânger, lemn câinesc, în primii ani după plantare. 

                                                
1 Are implicaţii în stabilirea volumului arborelui şi în stabilirea necesităţii intervenţiei cu lucrări de îngrijire (curăţiri şi 
rărituri). 



 Pentru stabilirea influenţei fertilizării cu azot 33,5% în diferite doze (nefertilizat, 10g N 

(s.a.)/puiet şi 20g N (s.a)/puiet), a speciei (gorun, paltin de munte, lemn câinesc şi pin negru) 

asupra gradului de menţinere şi a vigorii de creştere a puieţilor, plantaţi pe terenuri erodate şi 

alunecătoare, s-au amplasat două experienţe, Tonciu 1 (bifactorială) şi Teaca 1 (monofactorială). 

 Pentru stabilirea influenţei mulcirii solului cu diferite materiale (litieră, carton, paie), 

a speciei (pin negru, sălcioară, glădiţă şi cătină albă) şi a modului de plantare (cu sau fără 

pământ de împrumut) asupra prinderii şi menţinerii puieţilor, în primul an după plantare, 

s-au amplasat două experienţe, Tonciu 2 (bifactorială) şi Silivaşul de Câmpie (trifactorială).  

 Pentru stabilirea influenţei amenajării antierozionale a terenului asupra menţinerii 

puieţilor plantaţi şi prinşi, s-au amplasat două experienţe, Coasta Mare 1 şi 2 (bifactoriale). 

S-a testat modul în care amenajarea antierozională în terase sau vetre influenţează gradul de 

menţinere a puieţilor de gorun, frasin şi sânger, după şase ani de la plantare.  

 Toate experienţele au fost amplasate astfel încât datele obţinute să poată fi prelucrate 

statistic, stabilirea variabilităţii şi a cauzelor care o determină făcându-se prin analiza 

varianţei monofactoriale şi analiza varianţei multifactoriale. Stabilirea semnificaţiei 

diferenţelor dintre variantele testate s-a făcut prin intermediul testului comparaţiilor multiple 

- Duncan (Tuckey), diferenţa semnificativă DS5%. 

4. REZULTATELE CERCETĂRILOR 

4.1. CONDIŢIILE STAŢIONALE ALE TERENURILOR DEGRADATE DIN 

PERIMETRELE DE AMELIORARE A TERENURILOR DEGRADATE COASTA 

MARE, TEACA, TONCIU ŞI STÂNGU. 

 Condiţiile staţionale ale zonei studiate sunt caracteristice terenurilor degradate prin 

procese de eroziune pluvială şi procese de deplasare în masă din etajului deluros de cvercete 

şi şleauri de deal (FD2) al zonei colinare din partea de nord a Câmpiei Transilvaniei, iar 

procesele de degradare cel mai frecvent întâlnite sunt eroziunea în suprafaţă, de la slabă la 

foarte puternică (tipurile staţionale de terenuri degradate ESt3, ESt6, ESt9, EGo9)  şi 

procesele de deplasare în masă, masa de pământ fiind de la slab la foarte puternic 

fragmentată (tipurile staţionale AlSt2, AlSt5, AlSt7 şi AlSt8).   



4.2. TEHNOLOGIILE DE LUCRU UTILIZATE LA LUCRĂRILE DE ÎMPĂDURIRE A 

TERENURILOR DEGRADATE ÎN PERIMETRELE DE AMELIORARE COASTA 

MARE, TEACA, TONCIU ŞI STÂNGU. 

 În funcţie de felul şi de intensitatea proceselor de degradare, de formele de teren 

degradat rezultate, de topoclimatele identificate în perimetrele de ameliorare şi de 

caracteristicile pedologice, s-au ales speciile care s-au utilizat la împădurire: pinul negru şi 

gorunul, ca specii principale de bază, paltinul de munte, frasinul, aninul negru ca specii 

principale de amestec, iar dintre arbuşti s-au utilizat sângerul, lemnul câinesc şi cătina albă.  

4.3. GRADUL DE MENŢINERE A PUIEŢILOR ÎN CULTURILE FORESTIERE 

INSTALATE ÎN PERIMETRELE DE AMELIORARE COASTA MARE, TEACA, 

TONCIU ŞI STÂNGU. 

 Observaţii asupra evoluţiei culturilor instalate în perimetrele de ameliorare s-au făcut 

în perimetrele Coasta Mare, Stângu (perimetre instalate în anul 2006), Teaca şi Tonciu 

(perimetre instalate în anul 2007). În urma observaţiilor făcute în anii 2007, 2008 şi 2011 

asupra menţinerii puieţilor se pot concluziona următoarele: 

4.3.1. Terenuri slab la moderat erodate (ESt3, Grupa staţională de teren degradat 8) 

 După doi ani de la plantare, menţinere bună au realizat lemnul câinesc (77,1%) şi 

paltinul de munte (72,6 %) şi slabă gorunul (56,4%) (Tonciu); 

 După cinci ani de la plantare, grad de menţinere ridicat au realizat pinul negru (84,1 

%) şi frasinul (77,6 %) (Teaca). 

4.3.2. Terenuri moderat la puternic erodate (ESt6, Grupa staţională de teren degradat 9) 

 După doi ani de la plantare, paltinul de munte a asigurat un grad de menţinere de 

55,6 %, iar gorunul 47,1% (Tonciu); 

 După cinci ani de la plantare, paltinul de munte a asigurat 65,2 % menţinere, pinul 

negru 56,8 %, frasinul 44,3 %, iar sângerul 57,0 % (Teaca); 

 După şase ani de la plantare, la plantarea în vetre, menţinere bună au realizat sângerul 

(89,8 %), frasinul (78,3 %) şi slabă, gorunul (54,0%), iar în cazul amenajării antierozionale a 

terenului cu terase simple, menţinere bună au asigurat frasinul (88,3 %) şi sângerul (85,9 %) şi 

scăzută gorunul (51,2 %) (Coasta Mare). 



4.3.3. Terenuri foarte puternic erodate (ESt9, Grupa staţională de teren degradat 11) 

 După cinci ani de la plantare, la plantarea în vetre, menţinere bună au asigurat pinul 

negru (69,2 %), frasinul (66,5 %), sângerul (78,4 %), cătina albă (75,0 %) şi foarte scăzută, 

paltinul de munte (33,0 %), iar în cazul amenajării antierozionale a terenului cu terase 

sprijinite de gărduleţe, menţinere bună au realizat pinul negru (85,7 %) şi cătina albă (81,7 

%), plantată în cordon, între şirurile de terase. 

4.3.4. Terenuri alunecătoare cu masa alunecată slab fragmentată (AlSt2, Grupa 

staţională de teren degradat 54) 

 După şase ani de la plantare, menţinere bună au asigurat frasinul (88,0 %) şi sângerul 

(68,0 %) şi scăzută gorunul (59,0 %). 

4.3.5. Terenuri alunecătoare cu masa alunecată moderat fragmentată (AlSt5, Grupa 

staţională de teren degradat 54) 

 După şase ani de la plantare, menţinere bună au asigurat frasinul (81,4 %), sângerul 

(85,6 %), cătina albă (75,0 %) (la Coasta Mare) şi mai scăzută, lemnul câinesc (62,7 %), 

paltinul de munte (62,7 %) şi gorunul (52,1 %) (Tonciu). 

4.3.6. Terenuri alunecătoare cu masa alunecată puternic fragmentată (AlSt7, Grupa 

staţională de teren degradat 55) 

 După şase ani de la plantare, menţinere bună au asigurat cătina albă (70 %), frasinul 

(77,8 %) şi foarte slabă gorunul (39,8 %).  

4.3.7. Terenuri alunecătoare situate în microdepresiuni cu exces temporar sau 

permanent de apă (AlSt8, Grupa staţională de teren degradat 56) 

 După şase ani de la plantare, menţinere bună a asigurat aninul negru (80 %) (Coasta 

Mare). 

4.4. INFLUENŢA SPECIEI, A FERTILIZĂRII CU AZOT ŞI A INTERACŢIUNII SPECIE 

X FERTILIZARE ASUPRA GRADULUI DE MENŢINERE A PUIEŢILOR PLANTAŢI 

PE TERENURI ALUNECĂTOARE (AlSt5, G.S. 54) 

 În primii doi ani de la plantarea puieţilor, specia, fertilizarea solului pe vatra de plantare 

şi interacţiunea dintre aceştia nu influenţează semnificativ gradul de menţinere a puieţilor; 



  Lemnul câinesc şi paltinul de munte au asigurat un grad de menţinere a puieţilor superior 

gorunului, dar nu semnificativ. Cel mai ridicat grad de menţinere la înregistrat lemnul câinesc; 

 Fertilizarea cu azot, în dozele de 10 şi 20g N (s.a.)/vatră, a asigurat un grad de menţinere 

a puieţilor inferior celui asigurat de puieţii nefertilizaţi, indiferent de specia testată; 

 Fertilizarea cu 20g N (s.a.)/vatră, în condiţii de precipitaţii reduse, poate avea efect toxic 

asupra puieţilor. 

4.5. INFLUENŢA FERTILIZĂRII CU AZOT ASUPRA GRADULUI DE MENŢINERE A 

PUIEŢILOR PLANTAŢI PE TERENURI ERODATE (ESt9, G.S. 11) 

 După doi ani de la plantare, fertilizarea cu azot în diferite doze (10 şi 20 grame N 

(s.a.)/vatră) nu influenţează în mod real gradul de menţinere a puieţilor de pin negru; 

 Cel mai ridicat grad de menţinere a puieţilor de pin negru s-a înregistrat în varianta de 

fertilizare cu 20g N (s.a.)/vatră, urmată, la diferenţă nesemnificativă, de varianta fără fertilizare 

şi, pe ultimul loc, la diferenţă semnificativă, de varianta de fertilizare cu 10g N (s.a.)/vatră; 

 Fertilizarea cu 10, respectiv 20g N (s.a.)/vatră poate avea efecte negative asupra 

menţinerii puieţilor de pin negru atunci când, din cauza lipsei precipitaţiilor, soluţia solului 

devine foarte concentrată, iar azotul manifestă un efect toxic asupra puieţilor de pin negru. 

4.6. INFLUENŢA FERTILIZĂRII CU AZOT ASUPRA VIGORII DE CREŞTERE A 

PUIEŢILOR PLANTAŢI PE TERENURI ERODATE (EST9, G.S. 11) 

 După doi ani de la plantare, fertilizarea cu azot în diferite doze (10 şi 20 grame N 

(s.a.)/vatră) nu influenţează în mod real creşterea în înălţime a puieţilor de pin negru; 

 Cea mai mare creştere în înălţime au avut-o puieţii de pin negru nefertilizaţi (24,3 cm), 

urmaţi, în ordine, de cei fertilizaţi cu 10 respectiv 20g N/vatră (23,4, respectiv 23,3 cm). 

4.7. INFLUENŢA SPECIEI, A MULCIRII SOLULUI, ŞI A INTERACŢIUNII SPECIE X 

MULCIRE ASUPRA PRINDERII ŞI MENŢINERII PUIEŢILOR PE TERENURI 

ALUNECĂTOARE, ÎN PRIMUL AN DE LA PLANTARE 

4.7.1. Cu privire la prinderea puieţilor 

 Mulcirea solului, indiferent de materialul utilizat şi de specie, a determinat un grad de 

prindere a puieţilor superior celui realizat de puieţii la care nu s-a făcut mulcirea solului (cu 

43,3-46,6 % la gorun, cu 15,0-21,7 % la paltin şi cu 11,7-23,4 % la lemn câinesc); 



 Mulcirea cu litieră a asigurat, în medie, cel mai ridicat grad de prindere a puieţilor, 

fiind urmată, la diferenţă nesemnificativă, de mulcirea cu carton şi paie; 

 Lemnul câinesc a asigurat cel mai ridicat grad de prindere a puieţilor fiind urmat, la 

diferenţă nesemnificativă, de paltinul de munte şi, pe ultimul loc, la diferenţă 

nesemnificativă, de gorun; 

 La gorun, mulcirea, indiferent de materialul utilizat, a determinat un grad de prindere 

semnificativ superior variantei fără mulcire; 

 La gorun şi paltin de munte, mulcirea cu carton a asigurat cel mai ridicat grad de 

prindere a puieţilor, iar la lemnul câinesc mulcirea cu litieră a asigurat cel mai ridicat grad de 

prindere a puieţilor. 

4.7.2. Cu privire la menţinerea puieţilor în primul an după plantare 

 Mulcirea solului, indiferent de natura materialului utilizat şi de specie, a determinat 

un grad de menţinere a puieţilor semnificativ superior celui realizat de puieţii la care nu s-a 

făcut mulcirea solului (cu 21,0-30,0 % la gorun, cu 13,3-21,7 % la paltinul de munte şi cu 

20,0-31,7 % la lemn câinesc); 

 Mulcirea cu litieră a asigurat, în medie, cel mai ridicat grad de menţinere a puieţilor, fiind 

urmată de mulcirea cu carton şi paie, diferenţele fiind nesemnificative; 

 La gorun, mulcirea cu paie a asigurat cel mai ridicat grad de menţinere, la paltinul de 

munte, mulcirea cu carton, iar la lemnul câinesc, mulcirea cu litieră. 

4.8. INFLUENŢA SPECIEI, A MULCIRII SOLULUI, A PLANTĂRII CU/FĂRĂ 

PĂMÂNT DE ÎMPRUMUT ŞI A INTERACŢIUNII DINTRE ACESTEA ASUPRA 

PRINDERII ŞI MENŢINERII PUIEŢILOR PE TERENURI ERODATE (ESt9, G.S. 11), ÎN 

PRIMUL AN DE LA PLANTARE 

4.8.1. Cu privire la prinderea puieţilor 

 Cel mai ridicat grad de prindere a puieţilor a fost înregistrat la pinul negru (99.9%), 

urmat, la diferenţă nesemnificativă, de sălcioară (97.2 %) şi, la diferenţă semnificativă, de 

glădiţă (93.8 %), iar cel mai scăzut s-a înregistrat la cătina albă (75.7 %); 

 Mulcirea solului a avut efect pozitiv asupra prinderii puieţilor, cel mai ridicat grad de 

prindere s-a înregistrat în varianta de mulcire cu litieră (92,3 %), urmat de cel înregistrat în 



varianta de mulcire cu carton şi în varianta fără mulcire (91,8 %), iar cel mai scăzut s-a 

înregistrat la mulcire cu paie (90,7 %); 

 Plantarea cu pământ de împrumut a asigurat un grad de prindere cu 1,7 % mai ridicat 

decât plantarea fără pământ de împrumut.  

4.8.2. Cu privire la menţinerea puieţilor în primul an 

 Cel mai ridicat grad de menţinere a puieţilor a fost înregistrat la pinul negru (84,3%), 

urmat, la diferenţă nesemnificativă, de sălcioară (83,8 %) şi, pe ultimul loc, la diferenţă 

semnificativă de glădiţă (77,7 %); 

 Modalitatea de plantare cea mai indicată pentru a asigura un grad ridicat de 

menţinere a puieţilor se dovedeşte a fi cea cu pământ de împrumut (2,5 dm3), indiferent de 

specie; 

 Mulcirea cu paie şi litieră asigură cel mai ridicat grad de menţinere. 

4.9. INFLUENŢA SPECIEI, A AMENAJĂRII ANTIEROZIONALE A TERENULUI ŞI A 

INTERACŢIUNII SPECIE X AMENAJARE ANTIEROZIONALĂ ASUPRA 

MENŢINERII PUIEŢILOR PLANTAŢI PE TERENURI ERODATE (ESt6, G.S.9). 

 În comparaţie cu gorunul, sângerul şi frasinul au asigurat cel mai ridicat grad de 

menţinere indiferent de modul cum s-a făcut amenajarea antierozională (vetre sau terase); 

 După şase ani de la plantarea puieţilor (2011), amenajarea antierozională a terenului 

în terase simple nu a asigurat un grad de menţinere a puieţilor superior amenajării în vetre; 

 Amenajarea antierozională a terenului în terase simple asigură, începând cu anul al 

treilea după plantare, un grad de menţinere a puieţilor mai ridicat decât amenajarea în vetre; 

4.10. INFLUENŢA SPECIEI, A TIPULUI STAŢIONAL DE TEREN DEGRADAT ŞI A 

INTERACŢIUNII DINTRE ACEŞTIA ASUPRA MENŢINERII PUIEŢILOR ÎN PRIMII 

ANI DUPĂ PLANTARE 

4.10.1. Perimetrul de ameliorare a terenurilor degradate Coasta Mare 

 După şase ani de la plantare speciile care au asigurat cel mai ridicat grad de menţinere 

a puieţilor sunt sângerul (87,7 %) şi frasinul (79,9 %), gorunul realizând doar 50,8 % grad de 

menţinere. Între cele două forme de degradare a terenului (eroziune puternică - ESt6 şi 

alunecare – AlSt5), nu sunt diferenţe semnificative (74,1 %, respectiv 71,5 %). Pe terenuri 



erodate puternic (ESt6), sângerul şi frasinul au asigurat cel mai ridicat grad de menţinere a 

puieţilor (89,8 %, respectiv 78,3 %), iar gorunul cel mai scăzut (54,0 %). Pe terenuri 

alunecătoare (AlSt5), sângerul şi frasinul au asigurat cel mai ridicat grad de menţinere (85,6 

%, respectiv 81,4 %), iar gorunul cel mai scăzut (47,5 %). 

4.10.2. Perimetrul de ameliorare a terenurilor degradate Teaca 

 După cinci ani de la plantare, speciile care a asigurat cel mai ridicat grad de menţinere a 

puieţilor au fost sângerul (78,4 %), pinul negru (70,0 %), frasinul (62,8 %), iar cel mai scăzut 

grad de menţinere s-a înregistrat la paltin de munte (33,0 %). Intensitatea eroziunii solului care 

asigură cel mai ridicat grad de menţinere este, aşa cum s-a întâmplat şi la un an şi la doi ani 

după plantare, eroziunea slabă (ESt3) (80,9 %), urmată de eroziunea foarte puternică (ESt9) 

(61,8 %) şi, pe ultimul loc, de eroziunea puternică (ESt6) (50,5 %). Pe terenuri cu eroziune 

slabă (ESt3), pinul negru au asigurat grad de menţinere superior frasinului (84,1 %, respectiv 

77,6 %). Pe terenuri puternic erodate (ESt6), gradul de menţinere a fost de 56,8 % la pinul 

negru, iar la frasin de 44,3 % (după completări realizate în intervalul de timp 2009-2011, de 

către personalul silvic de teren, la paltin de munte s-a înregistrat, în anul 2011, 65,2% 

menţinere, iar la sânger, 57,0 %). Pe terenuri foarte puternic erodate (ESt9), cel mai ridicat grad 

de menţinere l-au asigurat sângerul (78,4 %), pinul negru (69,2 %), frasinul (66,5 %), iar cel 

mai scăzut, paltinul de munte (33,0 %).  

4.10.3. Perimetrul de ameliorare a terenurilor degradate Tonciu 

 După doi ani de la plantare, speciile care au asigurat cel mai ridicat grad de 

menţinere a puieţilor, la diferenţă nesemnificativă, sunt lemnul câinesc (72,8 %) şi paltinul 

de munte (71,1 %), iar cel mai scăzut, la diferenţă semnificativă faţă de lemnul câinesc şi 

paltin, gorunul (57,0 %). Formele de degradare care asigură cel mai ridicat grad de 

menţinere sunt eroziunea slabă (ESt3) (68,7 %) şi, la diferenţă semnificativă, alunecarea 

(AlSt5) (65,2 %), cel mai scăzut grad de menţinere fiind înregistrat, la diferenţă 

semnificativă, de eroziunea slabă şi alunecare, de eroziunea puternică (ESt6) (51,4 %). Pe 

terenuri cu eroziune slabă (ESt3), lemnul câinesc a asigurat cel mai ridicat grad de 

menţinere (77,1 %), urmat, la diferenţă semnificativă, de paltinul de munte (72,6 %), iar cel 

mai scăzut grad de menţinere, la diferenţă semnificativă, l-a asigurat gorunul (56,4 %). Pe 

terenuri cu eroziune puternică (ESt6), paltinul de munte a înregistrat un grad de menţinere 



semnificativ superior gorunului (55,6 %, respectiv 47,1 %). Pe terenuri alunecătoare (AlSt5) 

lemnul câinesc şi paltinul de munte au asigurat un grad de menţinere asemănător (68,4 %, 

respectiv 69,6 %), semnificativ superior gorunului (57,5 %). 

4.11. CREŞTEREA ŞI DEZVOLTAREA CULTURILE FORESTIERE DIN PERIMETRE 

DE AMELIORARE A TERENURILOR DEGRADATE ANTERIOR INSTALATE 

4.11.1. Grupa staţională 9 (terenuri puternic erodate)  

Pe soluri cu textura luto-argiloasă rezultate foarte bune au dat pinul negru şi pinul 

silvestru (clasa II de producţie, la 30-35 ani) şi satisfăcătoare salcâmul (clasa IV-V de 

producţie, la 30-35 ani), iar pe soluri cu textura nisipo-lutoasă, salcâmul (clasa II de 

producţie, la 45 ani). 

4.11.2. Grupa staţională 10 (terenuri foare puternic erodate, textură nisipo-lutoasă la 

lutoasă)  

Rezultate bune a dat salcâmul (clasa III de producţie, la 30 ani), acesta reuşind un 

diametru mediu de 24 cm, o înălţime medie de 21,2 m şi un volum de 291,1 m3/ha. 

4.11.3. Grupa staţionala 11 (terenuri foare puternic erodate, textură luto-argiloasă la 

argiloasă) 

Rezultate bune au dat pinul negru, pinul silvestru şi frasinul (clasa III de producţie), 

şi satisfăcătoare salcâmul (clasa V de producţie). 

4.11.4. Grupa staţionala 54 (terenuri alunecătoare, slab la moderat fragmentate)  

Mojdreanul s-a comportat bine (la varsta de 35 de ani a realizat 130.8 m3/ha), iar 

nucul comun, la varsta de 45 da ani a reuşit un volum de 209,4 m3/ha.  

5. RECOMANDĂRI PENTRU PRODUCŢIE 

 În urma cercetărilor efectuate, a rezultatelor obţinute şi a observaţiilor efectuate în 

perimetrele de ameliorare a terenurilor degradate luate în studiu, facem câteva sugestii pentru 

producţie în ceea ce priveşte activitatea de împădurire a terenurilor degradate din partea de nord 

a Câmpiei Transilvaniei. 

 Speciile care au asigurat cel mai ridicat grad de menţinere după cinci şi şase ani de la 

plantare au fost pinul negru, frasinul, sângerul, lemnul câinesc şi sălcioara; 

 Mulcirea solului pe vatra de plantare cu carton, litieră sau paie, imediat după plantare, 

are efect pozitiv asupra prinderii şi menţinerii puieţilor prinşi; 



 Pe terenuri puternic la foarte puternic erodate (ESt6, ESt9 - G.S. 11) plantarea cu pământ 

de împrumut (2,5 dm3/groapă) asigură o menţinere mai bună a puieţilor, indiferent de specie; 

 Pe terenuri cu eroziune puternică (ESt6), amenajarea antierozională a terenului în terase 

simple şi plantarea pe terasă asigură, începând cu anul al treilea, un grad de menţinere superior 

plantării în vetre. Dacă este posibil, recomandăm plantarea puieţilor cu pământ de împrumut; 

 Pe terenuri cu eroziune slabă la moderată (ESt3) rezultate bune au dat pinul negru, 

frasinul, sângerul şi lemnul câinesc, şi satisfăcătoare gorunul şi paltinul de munte, plantaţi în 

vetre de 60 x 80 cm, la schema 2,0 x 1,0 m (5000 puieţi/ha). Pe terenuri slab la moderat erodate 

situate în partea superioară a versanţilor principali (cumpene) şi pe culmile secundare care 

coboară din aceştia, recomandăm pinul negru, în treimea inferioară a versanţilor amestecul de 

pin negru cu frasin şi sânger; iar în cazul în care solurile au orizont de humus la suprafaţă se 

poate introduce şi gorunul în amestec cu frasin şi sânger; 

 Pe terenuri cu eroziune puternică (ESt6) pinul negru, frasinul şi sângerul au asigurat cele 

mai bune rezultate, la plantarea în vetre de 60 x 80 cm, la schema 2,0 x 1,0 m (5000 puieţi/ha); 

 Pe terenuri foarte puternic şi excesiv erodate (ESt9(14)-G.S.11), recomandăm 

amenajarea antierozională a terenului cu terase sprijinite de gărduleţe (continue sau dispuse în 

solzi), amplasate pe curba de nivel la distanţa de 3,0 m din ax în ax. Plantarea se va face pe 

terasă, cu pin negru, la schema 3,0 x 1,0 m (3330 puieţi/ha) (cu pământ de împrumut, dacă este 

posibil), iar între terase şi între solzii teraselor, recomandăm plantarea în cordon a cătinei albe, 

la schema 3,0 x 0,25 m (13330 puieţi/ha). Referitor la construcţia teraselor sprijinite de 

gărduleţe, se recomandă ca parii să fie din salcâm (nu carpen), iar împletitura din nuiele verzi de 

salcie, alun, stejar. 

 Pe terenuri alunecătoare slab fragmentate, cu soluri slab erodate (AlSt2-G.S. 54), cu 

înclinare scăzută, recomandăm amestecul de gorun, frasin şi sânger cu plantarea în vetre de 60 x 

80 cm, la schema 2,0 x 1,0 m (5000 puieţi/ha); 

 Pe terenuri alunecătoare moderat la puternic fragmentate  (AlSt5 – G.S. 54) 

recomandăm frasinul şi sângerul, cu plantarea în vetre de 60 x 80 cm, la schema 2,0 x 1,0 m 

(5000 puieţi/ha); 

 Pe terenuri alunecătoare, moderat la puternic fragmentate, cu exces de apă permanent 

(AlSt8 – G.S.56) recomandăm aninul negru, iar pe terenuri cu exces de apă temporar, 

frasinul, cu plantarea în vetre de 60 x 80 cm, la schema 2,0 x 1,0 m (5000 puieţi/ha). 


