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În spaţiile verzi, gardurile vii şi formele tunse sunt folosite în scop decorativ şi uti-

litar (PETRESCU, 1983). Gardurile vii sunt plantaţii din specii arbustive sau arborescente 

dispuse pe unul, două sau trei rânduri, urmărind un contur liniar drept sau sinuos, formate 

din una sau mai multe specii (NEGRUŢIU, 1980; ILIESCU, 2003; DUMITRAŞ şi colab., 2008). 

Formele tunse sunt realizate din specii de conifere şi foioase care suportă tăierile şi 

pot fi uşor conduse, pentru a lua diferite forme geometrice sau naturale. Această calitate a 

plantelor poartă denumirea de plasticitate (PREDA şi colab., 1973). 

  Tehnica tăierilor arbuştilor ornamentali mai este cunoscută sub numele de artă 

topiară, o metodă de formare a plantelor, prin tăierea frunzelor şi a ramurilor de arbori şi 

arbuşti, astfel încât aceştia să-şi menţină formele clar definite, geometrice sau fanteziste 

(http://en.wikipedia.org/wiki/topiary). 

Indiferent de funcţia pe care o îndeplinesc (decorativ sau utilitar), felul creşterii şi 

dezvoltării sau specia din care sunt realizate, gardurile vii din spaţiile verzi trebuie să înde-

plinească o serie de caracteristici pentru a li se conferi o valoare decorativă. 

 Principalele caracteristici sunt: să fie cât mai compacte; să fie lipsite de goluri; să 

fie uniforme, începând de la suprafaţa solului şi până la limita superioară; să suporte bine 

tăierile şi tunderile repetate; să-şi menţină vreme îndelungată forma realizată, fără a soli-

cita prea multe tăieri şi tunderi; să se refacă repede după operaţiile de tăiere şi tundere; să 

reziste bine condiţiilor de sol şi climă (PETRESCU, 1983). 

Arborii şi arbuştii ornamentali, determină creşterea cantităţii de humus din sol, îm-

bunătăţesc structura şi permeabilitatea solului, modifică raportul cationilor şi pH-ul. De 

asemenea, speciile lemnoase arborescente şi arbustive recomandate pentru garduri vii 

îndeplinesc şi funcţia sanitar-igienică. Vegetaţia spaţiilor verzi poate acţiona ca o adevărată 

„barieră acustică”. În general, în oraşele moderne, intensitatea maximă a zgomotului atinge 

80-97 dB, faţă de 50-65 dB înregistraţi în aşezările rurale (MUJA, 1994). 

Gardurile vii constituie un ecosistem tranzitoriu foarte bogat (ecoton) alcătuit din 

diferite populaţii vegetale şi animale, ce ocupă un habitat oarecare (www.ipen.org). 

 În mediul urban, vegetaţia contribuie activ la oxigenarea aerului, la diminuarea con-

ţinutului de bioxid de carbon din atmosferă, la reducerea poluării chimice, la reţinerea 

particulelor de praf sau pulberi, la reducerea zgomotelor şi atenuarea factorilor climatici 

în exces, contribuind astfel la ocrotirea sănătăţii populaţiei (MUJA, 1994). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Topiary
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Lucrarea de faţă este structurată pe 6 capitole, conţine un număr de 250 pagini unde 

se regăsesc 91 tabele, 40 figuri, 32 grafice, 9 planşe. Pentru documentare în vederea înţe-

legerii corecte, a temei luate în studiu, a organizării cercetărilor, a executării observaţiilor 

şi determinărilor, a calculului statistic aplicat rezultatelor obţinute, a interpretării şi modului 

de prezentare a rezultatelor şi în final a elaborării tezei de doctorat, au fost consultate 129 

titluri bibliografice. 

Rezultatele preliminare, obţinute pe parcursul anilor de cercetare, au fost concre-

tizate în 6 lucrări ştiinţifice prezentate şi publicate în cadrul unor simpozioane naţionale 

şi internaţionale (a se vedea bibliografia). 

 Motivaţia. Cerinţele în continuă creştere de material săditor pentru amenajările 

peisagistice în spaţiile publice sau private, impun acţiuni ferme pentru îmbunătăţirea teh-

nologiilor de producere a puieţilor de arbori şi arbuşti ornamentali. Dintre acestea, speciile 

din genurile Ligustrum, Buxus şi Taxus folosite frecvent pentru garduri vii şi forme tunse, 

se bucură de un interes mai deosebit şi o cerere mai mare fapt pentru care fac obiectul 

acestor cercetări. 

 Scopul principal al cercetărilor a fost acela de a perfecţiona tehnologia de înrădă-

cinare a butaşilor din speciile Ligustrum vulgare L., Buxus sempervirens L. şi Taxus baccata 

L. pentru sporirea procentului de butaşi înrădăcinaţi şi creşterea calităţii înrădăcinării mate-

rialului de plantat. În acelaşi timp se urmăreşte şi reducerea costurilor de producţie în vede-

rea creşterii randamentului economic în domeniu. 

 În vederea atingerii scopului principal s-au avut în vedere următoarele obiective: 

- stabilirea influenţei caracteristicilor butaşilor de Ligustrum vulgare L. (grosime, 

număr de noduri) şi a tratamentului cu Radistim 2 asupra înrădăcinării butaşilor şi a numă-

rului de rădăcini; 

- stabilirea calităţii procesului de înrădăcinare a butaşilor de Ligustrum vulgare L. 

sub influenţa caracteristicilor butaşilor (grosime şi număr noduri) în combinaţie cu trata-

mentul cu Radistim 2 asupra creşterii lăstarilor la plantele de transplantate la ghiveci; 

- studiul efectului fertilizării butaşilor înrădăcinaţi de Ligustrum vulgare L. asupra 

creşterii acestora în vederea formării de noi plante; 

- studiul privind efectul substanţelor stimulatoare asupra înrădăcinării butaşilor de 

Buxus şi Taxus; 
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- studiul privind compoziţia optimă a substratului de înrădăcinare utilizând mai 

multe componente şi stabilirea influenţei substraturilor asupra rizogenezei butaşilor de 

Buxus sp. şi Taxus sp.; 

- stabilirea variantelor optime din punct de vedere economic şi tehnologic în pro-

ducerea de material săditor la Buxus şi Taxus; 

- studiul privind influenţa compoziţiei substratului, a tipului de butaş (simplu, cu 

călcâi, cu una, două sau mai multe ramificaţii) şi a tratamentului cu Radistim 2 asupra pro-

centului de înrădăcinare, numărului şi lungimii rădăcinilor la Buxus sempervirens L.; 

- studii privind creşterea şi formarea plantelor de Buxus sempervirens L. după unul 

şi doi ani de la înrădăcinarea butaşilor prin monitorizarea creşterii plantelor cu ajutorul 

unor indicatori. 

Experienţele privind metodele de înrădăcinare a butaşilor şi formare a materialului 

săditor la speciile lemnoase folosite pentru garduri vii şi forme tunse s-au efectuat, în serele 

Disciplinei de Floricultură şi Arboricultură ornamentală din cadrul Universităţii de Ştiinţe 

Agricole şi Medicină Veterinară, din Cluj-Napoca în perioada 2008-2010. În vederea reali-

zării scopului şi obiectivelor cercetării s-au organizat mai multe experienţe în care s-a 

urmărit îmbunătăţirea tehnologiilor de înrădăcinare a butaşilor la speciile amintite după 

cum urmează: 

A. Experienţe privind influenţa grosimii butaşilor, numărului de noduri şi tra-

tamentului cu Radistim 2 asupra înrădăcinării butaşilor de Ligustrum vulgare L. (2008). 

A fost organizată o experienţă polifactorială cu următorii factori:  

Factorul A - grosimea butaşului:  a1 - gros (Ø > 5 mm) (Mt); 

a2 - mijlociu (Ø 4-5 mm); 

a3 - subţire (Ø < 4 mm). 

Factorul B - numărul de noduri pe butaş:   b1 - butaş cu 5 noduri (Mt); 

    b2 - butaş cu 4 noduri; 

     b3 - butaş de vârf. 

Factorul C - tratamentul cu Radistim 2:   c1 - netratat cu Radistim 2 (Mt.); 

c2 - tratat cu Radistim 2. 

Din combinaţia factorilor şi a graduărilor acestora au rezultat 18 variante experi-

mentale. S-au pregătit câte 30 butaşi pentru fiecare variantă de grosime a butaşilor, în 
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total 18 variante, respectiv 6 variante cu butaşi groşi, cu diametrul >5 mm, 6 variante cu 

butaşi mijlocii, cu diametrul între 4-5 mm, 6 variante cu butaşi subţiri, cu diametrul <4 mm, 

fiecare din acestea cu câte trei variante de butaşi (cu 5 noduri, cu 4 noduri şi de vârf). 

B. Experienţe privind influenţa grosimii butaşilor, numărului de noduri şi tra-

tamentului cu Radistim 2 asupra creşterii lăstarilor la plantele de Ligustrum vulgare 

L. transplantate la ghiveci (2008). Experienţa s-a efectuat în anul 2008, în luna mai. 

Materialul biologic a fost asigurat de plante transplantate la ghiveci provenite din butaşi 

de Ligustrum vulgare înrădăcinaţi în acelaşi an în sera disciplinei de Arboricultură orna-

mentală din cadrul USAMV Cluj-Napoca (experienţa anterioară). Datele obţinute au fost 

prelucrate statistic şi interpretate după metoda analizei varianţei.  

C. Experienţe privind influenţa fertilizării asupra creşterii şi formării plan-

telor din butaşi înrădăcinaţi de Ligustrum vulgare L. (2009). Pentru a urmări evoluţia 

creşterii şi formării plantelor, după un an de la înrădăcina-rea butaşilor de Ligustrum vulgare 

L., în anul 2009 s-a organizat o experienţă în care plantele au fost fertilizate. Experienţa a 

fost bifactorială, cu următoarele graduări: 

Factorul A - fertilizantul folosit: a1 - fără fertilizant (Mt); 

         a2 - Ferticare SK 15:30:15; 

         a3 - Razormin. 

Factorul B - fertilizare săptămânală timp de: b1 - 5 săptămâni(Mt); 

       b2 - 10 săptămâni; 

       b3 - 15 săptămâni. 

Ferticare SK este un fertilizant complex, cu un conţinut ridicat de substanţe mine-

rale (62,5%), din care N 15%, P 30%, K 15%, Mg 2,5% şi un conţinut complex de micro-

elemente. Îngrăşământul se prezintă în stare cristalină şi are capacitate mare de solubilizare. 

Fertilizantul Razormin are un conţinut moderat de elemente minerale nutritive: N 

total 4%, P total 4%, K total 3%, Fe 0,1%, Zn 0,08%, Cu 0,02%, Mo 0,01%, dar conţine şi 

aminoacizi liberi 7%, polizaride 3%, substanţă organică 25% şi substanţe stimulatoare de 

creştere şi înrădăcinare şi se aplică în concentraţie de 0,2-0,3%. 

Pentru a stabili efectul fertilizării asupra creşterii şi dezvoltării plantelor de Ligustrum 

vulgare L., în vârstă de un an, s-au făcut următoarele măsurători biometrice: înălţimea 

plantelor (cm); diametrul tufei (cm); numărul de lăstari/plantă.  
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Observaţiile şi măsurătorile au început la 5 săptămâni de la organizarea experienţei 

şi s-au terminat la o săptămână de la ultima fertilizare. Datele obţinute au fost calculate şi 

interpretate statistic după metoda analizei varianţei şi testului Duncan. 

D. Experienţe privind efectul compoziţiei substratului şi a tratamentului cu 

Radistim 2 asupra înrădăcinării butaşilor de Buxus sempervirens L. şi Taxus baccata 

L. (2009). Experienţele au avut un caracter bifactorial, cu următorii factorii: 

Factorul A - compoziţia substratului de înrădăcinare, cu patru graduări:  

a1 - perlit 100% (Mt);  

a2 - perlit + nisip (1:1);  

a3 - perlit + turbă (1:2);  

a4 - vermiculit + turbă (1:1).  

Factorul B - tratamentul cu biostimulatori (Radistim 2):  

b1 - netratat cu Radistim 2 (Mt);  

b2 - tratat cu Radistim 2.  

Din combinarea celor doi factori şi a graduărilor acestora specificaţi au rezultat opt 

variante experimentale. Pe parcursul cercetărilor s-au efectuat o serie de observaţii şi deter-

minări. Datele primare au fost calculate statistic şi s-au stabilit o serie de parametrii speci-

fici obiectivelor propuse, dintre care menţionăm: caracteristicile fizice, chimice şi hidrice 

ale substraturilor: masa specifică, porozitatea, capacitatea pentru reţinerea apei, reacţia 

chimică (pH-ul), reacţia fiziologică; numărul de butaşi înrădăcinaţi; numărul şi lungimea 

rădăcinilor la butaşii înrădăcinaţi. Valorile indicilor cantitativi au fost prelucrate statistic 

şi interpretate prin metoda analizei varianţei. 

E. Experienţe privind influenţa tipului de butaş, a substratului şi a tratamen-

tului cu Radistim 2 asupra înrădăcinării butaşilor de Buxus sempervirens L. (2010). 

Pentru stabilirea influenţei substratului, a tipului de butaşi şi tratamentului cu Radistim 2 

asupra înrădăcinării butaşilor de Buxus sempervirens L. s-a organizat o experienţă trifac-

torială cu următori factori: 

Factorul A - componenţa substratului: a1 - turbă + perlit 1:1; 

a2 - turbă + nisip 1:1; 

a3 - turbă 100%; 

a4 - nisip + perlit 1:1. 
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Factorul B - tipul butaşului:   b1 - simplu, de vârf; 

b2 - simplu, cu o ramificaţie; 

b3 - simplu, cu două ramificaţii; 

b4 - simplu, cu peste trei ramificaţii; 

b5 - cu călcâi, cu o ramificaţie; 

b6 - cu călcâi, cu două ramificaţii; 

b7 - cu călcâi, cu peste trei ramificaţii. 

Factorul C - tratamentul cu Radistim 2:   c1 - tratat cu Radistim 2; 

 c2 - netratat cu Radistim 2. 

Prin combinarea celor trei factori şi a graduărilor fiecăruia s-au obţinut 56 de va-

riante experimentale cu trei repetiţii pentru fiecare variantă. 

Componenţa substratului a fost stabilită şi realizată în patru variante folosindu-se 

turbă brună (oligotrofă) fibroasă şi măcinată, perlit granular şi nisip de râu. Variantele în 

care s-au folosit amestecuri s-au constituit din părţi volumetrice egale. 

Tipul de butaş s-a realizat prin fasonarea acestora în şapte moduri: o variantă cu 

butaşi de vârf simpli, neramificaţi, trei variante cu butaşi simpli şi trei variante cu butaşi 

cu călcâi, având fiecare câte una, două sau trei ramificaţii. 

Înainte de introducerea în substraturile de înrădăcinare, jumătate dintre butaşii au 

fost trataţi cu Radistim 2, iar cealaltă jumătate a rămas netratată. Tratamentul s-a făcut prin 

introducerea bazei butaşului în pudra de Radistim 2.  

Observaţiile asupra materialului biologic au constat în stabilirea, pentru fiecare 

variantă experimentală, a următoarelor elemente: numărul butaşilor înrădăcinaţi; numărul 

de rădăcini formate; lungimea rădăcinilor (cm). Rezultatele obţinute au fost prelucrate sta-

tistic şi interpretate în text prin metoda analizei varianţei şi testul Duncan. 

Pe toată perioada de butăşire s-au făcut măsurători ale condiţiilor de microclimat: 

temperatura în seră comparativ cu cea din exterior, temperatura în substraturile de înrădă-

cinare, umiditatea aerului în seră comparativ cu cea din exterior, intensitatea luminii în 

interiorul serei şi aprecieri privind nebulozitatea.  

F. Studii privind ritmul de creştere şi formare a plantelor de Buxus sempervirens 

L. obţinute din butaşi, după un an şi doi ani de la înrădăcinare (2010). Pentru a deter-

mina unele caractere morfologice ale plantelor de Buxus sempervirens L. şi ritmul lor de 
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creştere, s-au ales la întâmplare câte trei plante cu vârsta de un an, respectiv doi ani. Plan-

tele fac parte din exemplarele de Buxus sempervirens obţinute prin înrădăcinarea butaşilor 

în anul 2008 şi 2009. Fiecare plantă din cele şase a fost supusă unor măsurători biometrice: 

înălţimea plantei (cm); diametrul plantei transplantate la ghiveci (cm); greutatea rădăcinilor 

(g); greutatea tulpini, lăstarilor şi frunzelor (g); greutatea frunzelor verzi (g); greutatea 

tulpinilor şi lăstarilor (g); suprafaţă foliară/cm2; numărul de frunze pe plantă; numărul de 

frunze/lăstarul principal; numărul de lăstari secundari; numărul de noduri/lăstari; mărime 

ghiveci (cm); greutatea plantei cu pământ (g); greutatea plantei fără pământ (g) (rădăcină 

+ tulpină + lăstari + frunze). 

Datele biometrice au fost obţinute prin  măsurători cu ajutorul riglei, a balanţei 

electronice şi a soft-ului AutoCad. Cu ajutorul programului AutoCad s-a determinat supra-

faţa foliară a frunzelor. Pentru determinarea suprafeţei foliare s-au parcurs următoarele 

etape: frunzele de pe plantă au fost îndepărtate, apoi au fost scanate cu ajutorul scanerului 

setându-se opţiunea Tiff, opţiune care păstrează forma frunzelor la scara 1:1. Fiecare 

frunză a fost numerotată aproximativ în ordinea descrescândă a mărimii; conturul fiecărei 

frunze s-a urmărit cu ajutorul cursorului, iar la închiderea conturului cu ajutorul unei 

comenzi s-a obţinut suprafaţa frunzei respective. Aceleaşi comenzi au fost urmate pentru 

obţinea suprafeţei la fiecare frunză în parte iar apoi s-a determinat suprafaţa foliară totală 

pentru întreaga plantă. 

Experienţele efectuate timp de trei ani (2008-2010) având ca obiective îmbunătăţi-

rea metodelor de producere şi formare a materialului săditor la unele specii dendrologice 

ornamentale (Ligustrum vulgare L., Buxus sempervirens L. şi Taxus baccata L.), specii 

mult solicitate în amenajarea spaţiilor verzi atât pentru garduri vii cât şi pentru forme tunse 

sau artă topiară, au permis formularea următoarelor concluzii: 

1. Cu privire la producerea butaşilor de Ligustrum vulgare L. Cele mai bune 

rezultate privind înrădăcinarea butaşilor s-a obţinut la butaşii de vârf de grosime mijlocie 

şi cu aplicarea stimulatorului de înrădăcinare Radistim 2. Calitatea butaşilor înrădăcinaţi 

exprimată prin numărul de rădăcini formate este importantă iar din acest punct de vedere, 

butaşii groşi de mărime mijlocie, atât trataţi cât şi netrataţi cu Radistim 2 au dat cele mai 

bune rezultate. Durata de butăşire, în cazul efectuării acesteia în seră, din februarie până în 

aprilie este de 50 zile. 
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2. Cu privire la influenţa caracteristicilor butaşilor şi a tratamentului rizogen 

asupra creşteri lăstarilor în primele 5 săptămâni de la transplantarea în ghivece a plan-

telor de Ligustrum vulgare L. Cele mai bune rezultate în ceea ce priveşte creşterea lăsta-

rilor s-a constatat la plantele provenite din butaşi de vârf, subţiri, trataţi cu Radistim 2, 

urmate de plantele provenite din butaşi groşi cu 4 şi 5 noduri şi butaşi subţiri cu 5 noduri 

trataţi cu substanţa rizogenă. 

3. Cu privire la efectul fertilizării asupra creşterii şi formării plantelor de Ligustrum 

vulgare L. Fertilizarea plantelor de Ligustrum vulgare L., după transplantarea butaşilor 

înrădăcinaţi în ghivece are o influenţă însemnată asupra formării plantelor, atât în cazul 

folosirii îngrăşământului Ferticare cât şi cazul folosirii îngrăşământului Razormin. Fertili-

zarea influenţează pozitiv numărul de lăstari formaţi, diametrul şi înălţimea tufei. Influenţa 

favorabilă asupra formări plantelor are şi durata de fertilizare, astfel indicii de creştere cei 

mai buni se obţin la fertilizarea cu Razormin, timp de 15 săptămâni.  

4. Cu privire la producerea butaşilor de Buxus sempervirens L. Butaşii de Buxus 

sempervirens L. înrădăcinează în proporţie mai mare în substraturile ce conţin turbă decât 

în cele alcătuite numai din perlit sau amestec de perlit + nisip. Această constatare este în 

concordanţă şi cu aprecierile altor autori care recomandă turba pentru speciile cu frunze 

persistente. Tratamentul butaşilor cu Radistim 2 are un efect mai favorabil asupra propor-

ţiei de butaşi înrădăcinaţi în substraturile fără turbă. Efectul mai redus al Radistimului asu-

pra proporţiei de butaşi înrădăcinaţi la variantele cu turbă poate fi atribuit faptului că turba 

brună conţine fitohormoni (acid indolil-acetic) cu efect rizogen, aşa cum afirmă şi alţi 

autori (CRISTESCU şi colab., 1975). Substratul de cultură alcătuit din perlit + turbă sau ver-

miculit + turbă are o influenţă bună şi asupra calităţii butaşilor de Buxus sempervirens L. 

Substraturile optime pentru înrădăcinarea butaşilor Buxus sempervirens L. (amestec de 

perlit sau vermiculit cu turbă) au un coeficient de higroscopicitate redus (2,45-3,16), coefi-

cient de ofilire mic (3,67-4,74) şi reacţie chimică acidă (pH 4,05-6,71) alături de alte carac-

teristici imprimate de componentul turbă, cu porozitate ridicată, capacitate foarte mare de 

reţinere a apei, conţinut redus de săruri. 

5. Cu privire la influenţa tipului de butaş asupra înrădăcinării butaşilor de 

Buxus sempervirens L. În condiţii mai puţin favorabile din sere lipsite de dotările moderne 

de asigurare a factorilor de microclimat, caracterizate prin oscilaţii mari de temperatură şi 
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umiditate atmosferică, ca şi de temperaturi relativ scăzute în substratul de înrădăcinare la 

începerea procesului de butăşire, proporţia de înrădăcinare a butaşilor este în general foarte 

scăzută; Turba curată este un substrat mai puţin favorabil pentru realizarea butaşilor înră-

dăcinaţi de Buxus sempervirens L. şi poate fi explicată prin capacitatea excesivă de reţinere 

a apei, adeseori în dezavantajul gradului de aerisire; Butaşii cu călcâi, în substraturile cu 

nisip, turbă + nisip (1:1) şi perlit + nisip (1:1) asigură şi o calitate mai bună a înrădăcinării, 

în ceea ce priveşte numărul de rădăcini şi lungimea acestora; Nisipul folosit în proporţie de 

50% în amestecurile cu turbă sau perlit reduce mult costul substraturilor folosite pentru 

înrădăcinarea butaşilor. 

6. Cu privire la evoluţia creşterii şi formării plantelor de Buxus sempervirens L. 

în primii doi ani de la butăşire. Studiile biometrice amănunţite asupra caracterelor mor-

fologice ale plantelor de unul şi doi ani scot în evidenţă particularităţile speciei ca plantă 

potrivită pentru garduri vii şi forme tunse: creştere mai lentă în înălţime şi diametru, o în-

desire a plantelor prin ramificare accentuată, reducerea internodiilor şi sporirea considera-

bilă a numărului, greutăţii şi suprafeţei frunzelor. Prin trecerea de la vârsta de un an la aceea 

de doi ani respectând spaţiul de nutriţie, greutatea medie a părţii aeriene se dublează, greu-

tatea rădăcinilor creşte de 5 ori, suprafaţa frunzelor pe o plantă creşte de 2,25 ori iar supra-

faţa medie a unei frunze scade de la 0,90 la 0,68 cm2. Asigurând desimea potrivită a plan-

telor de circa 167/m2 în anul întâi şi 111/m2 în anul al doilea, se poate realiza acelaşi in-

dice foliar de 2,18, care asigură prin comparaţie cu alte specii o bună conversie a energiei 

solare în procesul de creştere a plantelor de Buxus sempervirens L.  

7. Cu privire la producerea butaşilor de Taxus baccata L. Butaşii de Taxus baccata 

L. înrădăcinează în număr mai mare în substratul alcătuit din perlit + nisip (1:1). În subs-

traturile ce conţin turbă, butaşii de tisă înrădăcinează în număr mai mic. Şi alţi autori 

consideră că în substratul de butăşire pentru conifere trebuie să domine nisipul şi perlitul 

şi mai puţin turba (ILIESCU, 2005; DUMITRAŞCU, 2002; COPES, 1977). Calitatea butaşilor 

înrădăcinaţi de Taxus baccata L. exprimată prin numărul şi lungimea rădăcinilor formate 

în cursul butăşirii este influenţată de compoziţia substratului. Substratul favorabil înrădă-

cinării butaşilor de Taxus baccata L. (nisip + perlit) nu conţine materie organică, are un 

coeficient de higroscopicitate foarte ridicat (61,71%), un coeficient foarte mare de ofilire 
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(92,56%) şi o reacţie neutră (pH 7,20). Durata perioadei de înrădăcinare a butaşilor de 

Taxus baccata L. în seră, începând din luna februarie este de 120 de zile. 

Recomandări  

La Ligustrum vulgare L. Pentru a obţine un procent cât mai mare de înrădăcinare 

se recomandă confecţionarea butaşilor de vârf de grosime mijlocie şi cu aplicarea stimu-

latorului de înrădăcinare Radistim 2; pentru a obţine o calitate cât mai bună în ceea ce 

priveşte numărul de rădăcini formate se recomandă butaşii groşi (Ø > 5 mm); pentru obţi-

nerea într-un timp cât mai scurt a unui material săditor utilizat la formarea de garduri vii 

şi forme tunse, se recomandă specia Ligustrum vulgare (perioada de înrădăcinare fiind de 

50 de zile de la data plantării butaşilor pe parapeţi pentru înrădăcinare); pentru obţinerea 

creşterilor rapide la specia se recomandă utilizarea atât a unui îngrăşământ complex 

(Ferticare), cât şi a unui fertilizant foliar (Razormin); cei mai buni indici de creştere se 

obţin la fertilizarea cu Razormin timp de 15 săptămâni.  

La Buxus sempervirens L. Pentru obţinerea unui număr cât mai mare de butaşi 

înrădăcinaţi se recomandă utilizarea substraturilor care conţin turbă. Substraturile care au 

în compoziţie turbă, au o bună influenţă şi asupra calităţii butaşilor (număr mare de rădă-

cini/butaş şi lungimea rădăcinilor); utilizarea nisipului în proporţie de 50% în amestec cu 

turbă şi perlit reduce mult costurile pentru înrădăcinarea butaşilor; folosirea substanţei 

rizogene Radistim 2 la butaşii de buxus nu se dovedeşte a fi eficace pe substraturile ce 

conţin turbă; asigurarea microclimatului, fără oscilaţii prea mari, deoarece se cunoaşte 

faptul că turba are capacitatea de a reţine sau nu apa în exces, ceea ce duce la pierderea 

masivă a materialului dendrologic; se recomandă butaşii cu călcâi, la aceştia înregistrându-

se rizogeneza cea mai bună; specia Buxus sempervirens se recomandă pentru garduri şi 

forme tunse, datorită ritmului scăzut de creştere, capacitate bună de îndesire (compacti-

tate) datorită lungimii scurte a internodiilor şi numărului mare de frunze. 

La Taxus baccata L. Pentru a obţine un randament cât mai mare de butaşi înrădă-

cinaţi la specia Taxus baccata se recomandă utilizarea substratului format din perlit + 

nisip (1:1), în schimb substraturile ce conţin turbă nu sunt recomandate. De asemenea, 

tratarea butaşilor cu Radistim 2 dă rezultate favorabile, determinând o înrădăcinare mai 

bună a butaşilor şi un grad mai mare de înrădăcinare. 

 




