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Cercetă� ri privind utilizăreă lă�nii de oăie î�n culturile dendro-horticole 

INTRODUCERE

Solul este implicăt î�n viăt�ă societă� t�ii,  constituind nu număi locul său spăt�iul de
ăs�ezăre  ă  populăt�iilor,  ci  s� i  infrăstructură  pentru  toăte  ăctivită� t�ile  ăntropice.  Î�ntr-
ădevă� r  pentru  societăte  î�ndeplines�te  o  serie  de  funct�ii,  foărte  văriăte,  ecologice,
economice,  energetice,  tehnico-industriăle s� i  informătice,  contribuind lă sătisfăcereă
cerint�elor societă� t�ii s� i ă continuită� t�ii viet�ii pe Terră. 

 Este  foărte  importăntă�  gospodă� rireă  cu  măre  grijă�  ă  solului  s� i  necesităteă
ocrotirii  ăcestei  resurse  esent�iăle  s� i  ă  pă� stră� rii  funct�iilor  săle  de  î�nsemnă� tăte
fundămentălă�  pentru nătură s� i societăteă umănă� . Se ăduce s� i o contribut�ie lă educăreă
î�n ăcest sens ă celor căre lucreăză�  cu solul.

Dătorită�  ăgriculturii  convent�ionăle  din  ultimii  ăni,  degrădăreă  solului,  este  o

problemă�  foărte măre pentru Europă. O strătegie temătică�  dătă�  de Directivă Nitrăt�ilor

(1991), î�ncurăjeăză�  fermierii să�  devină�  mult măi pozitivi î�n ceeă ce prives�te protejăreă

mediului î�nconjură� tor, exploră�nd tehnici noi de ăgricultură� .

Lă�nă de oăie este un măteriăl 100% năturăl, durăbil, reciclăbil s� i biodegrădăbil,
căre nu cont�ine nici o substănt�ă�  chimică�  său ălt�i poluănt�i ăi mediului î�nconjură� tor.

Cuvinte cheie: sol, culturi, lă�nă�  de oăie, substrăt, orgănic, protect�iă mediului

Îdeeă principălă�  ă  cercetă� rilor  reălizăte î�n  cădrul  tezei  de doctorăt,  intitulătă�

Cercetări privind utilizarea lânii de oaie în culturile dendro-horticole, se reflectă�  ăsupră

dezvoltă� rii  unei  strătegii  inovătoăre  prin  folosireă  lă�nii  brute  de  oăie.  Un  concept

logistic, denumit pe scurt  „lâna de oaie de la fermă la câmp”, căre se referă�  lă folosireă

ăcesteiă că substrăt î�n culturile dendro-horticole. 

Experimentele căre ău fost  reălizăte î�n  cădrul  tezei  de doctorăt ău urmă� rit  o

evăluăre  concretă�  ă  cres�terii  plăntelor  de  tomăte(Solanum  lycopersicum  L.) s� i  mur

(Rubus fruticosus), ce ău lă băză�  un substrăt din lă�nă de oăie, rezultă�nd posibilităteă

obt�inerii unor culturi, respectiv recolte competitive si căre să�  protejeze solul, precum s� i

resursele oferite de ăcestă.

Cercetă� rile  efectuăte,  căre ău ăvut că scop principăl folosireă lă�nii  de oăie î�n

culturile dendro-horticole, ău urmă� rit o serie de obiective specifice, precum:

 cărăcterizăreă, din punct de vedere hidro-climăto-geomorfologic s� i pedologic,

ă zonei unde s-ău efectuăt cercetă� rile;
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 identificăreă s�i ănălizăreă din punct de vedere fizico-chimic ă  tipurilor de sol

prezente î�n ăreălul de studiu;

 descriereă speciilor de plănte folosite î�n culturile dendro-horticole căre ău fost

reălizăte î�n cădrul cercetă� rii;

 î�nfiint�ăreă că�mpului experimentăl, căre ă cuprins două�  etăpe: o primă�  etăpă�  de

semă�năre ă semint�elor î�n ălveole s� i o ă două etăpă�  de plăntăre ă ră� sădurilor î�n

că� mp;

 s-ău urmărit indicii de dezvoltăre s� i ăl răportului de germinăre  pentru tomăte

(Solanum lycopersicum L.);

 pentru  mur  (Rubus  fruticosus)  s-ău  urmă� rit  ăspecte  precum:  numă� rul,

mă� rimeă plăntelor s� i numă� rul de frunze, dezvoltăte pe fiecăre substrăt folosit;

 utilizăreă lă�nii  de oăie î�n  diferite văriănte de substrăt pentru î�nfiint�ăreă de

culturi dendro-horticole; 

 efectuăreă de ănălize fizico-chimice ăle solului din că�mpul experimentăl  s� i ăle

solului  î�n  ămestec  cu  lă�nă�  nespă� lătă�  pentru  identificăreă  ăportului  de

substănt�e nutritive ădus de lă�nă�  substrătului folosit.

STRUCTURA LUCRARII SI REZULTATELE CERCETARII

Prin  ălegereă  temei  “Cercetări  privind  utilizarea  lânii  de  oaie  în  culturile

dendro-horticole “  s-ă ăvut î�n vedere un obiectivul generăl s� i ănume folosireă

lă� nii de oăie că s� i substrăt de cres�tere î�n cultură de tomăte (Solanum lycopersicum L.) s� i

mur (Rubus fruticosus). S-ă urmă� rit  cres�tereă s� i dezvoltăreă ăcestor specii din făză de

î�nitiere ă culturii  pă�nă�  lă făză de măturităte s� i  s-ă ănălizăt stătistic  ceă măi optimă�

văriăntă�  de sol î�n ămestec cu lă�nă de oăie.

Lucrăreă de făt�ă�  este structurătă�  pe trei pă� rt�i principăle:

-Studiul actual al cunoașterii, î�n căre ă fost utilizătă�  documentăreă bibliogrăfică�  deci

studiereă  literăturii  de  speciălităte.  S-ă  reălizăt  ăstfel  o retrospectivă  privind

cercetăreă ănterioără ă culturilor hidroponice s� i ă folosirii lă�nii de oăie că s� i substrăt î�n

diferite culturi ăgricole.

-Contribuția personală, rezultate și discuții căre ău vizăt măi multe direct�ii, respectiv

făvorăbilităteă utiliză� rii lă�nii de oăie î�n cele două�  culturi ănălizăte î�n studiul de fătă. S-ă
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evidentiăt  studiereă  cărăcteristicilor  de  sol,  climăt  s� i  vegetăt�ie  căre  influent�eăză�

cres�tereă s� i dezvoltăreă culturilor de tomăte că� t s� i ceă de mur.

Temperătură medie î�n cădrul teritoriului comunei Să�ndules�ti, văriăză�  î�ntre 8°C s�i 8,5-

9°C. 

Denumireă tipului de sol este cernoziomul tipic, pe mărne călcăroăse, ărgilo-

lutos, tipul de folosint�ă�  fiind  ărăbil pe versănt uniform lung. Î�n ceeă ce prives�te reăct�iă

solurilor, situăt�iă se prezintă�  că fiind slăb ălcălină�  î�n î�ntreg teritoriul studiăt.

Fig. 1. Hărtă solurilor î�n comună Să�ndules�ti 
Fig. 1. Soil măp in Săndulesti commune

Pentru cultură de tomăte, condit�iile cele măi făvorăbile, sunt cele căre ăsigură�

o temperătură�  medie ănuălă�  de peste 100 C s�i temperătură lunii iulie de peste 210C, cu

peste 200 zile lipsite de î�nghet�  s� i peste 30000C sumă ănuălă�  ă  temperăturilor ăctive

(peste 100C) .

Solurile cele măi bune pentru cultură tomătelor sunt cele mijlocii,  bogăte î�n
humus; dăr s� i solurile nisipoăse, călde s� i bine drenăte căre se preteăză�  pentru culturile
timpurii, cu condit�iă să fie irigăte.

Reăct�iă optimă�  ă solului pentru tomăte este neutru spre us�or ăcidă�  (pH=5,5-
6,5) 

As�ădăr, măteriălul biologic investigăt este reprezentăt de semint�ele de tomăte
nedeterminăte  Oăsis  F1 de lă  Clăuse,  lă  căre  producătorul  gărănteăză o  germinăre
procentuălă de 90%.

Î�n  experiment  s-ă  folosit  lă�nă�  de  oăie,  de  lă  răsă  T� urcănă� ,  fiind  ceă  măi
cunoscută�  răsă�  de oi din Romă�niă, totălul efectivelor de ovine lă nivel năt�ionăl este de
80,5%, potrivit ultimului buletin tehnic emis de ANARZ.
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Experimentele de germinăt�ie s� i producere de ră� săduri s-ău reălizăt î�n doi ăni
succesivi  2016-2017,  î�n  Lăborătorul  de  Pedologie  ă  USAMV  Cluj-Năpocă,iăr
replăntăreă  ră� sădurilor  s-ă  fă� cut  î�n  că�mp  experimentăl  î�ntr-o  gră�dină�  din  sătul
Copă� ceni, comună Să�ndules�ti.

Schemă experimentălă�  pentru ă testă efectul lă�nii de oăie ăsupră germinăt�iei
semint�elor de ros� ii ă fost sub formă prezentătă�  î�n imăgineă de măi jos  s� i ău implicăt
utilizăreă de minisere de plăstic prevă� zute cu 24 ălveole lă temperătură de 24 0 C. 
A1 - turbă�  TS3 (probă mărtor);
A2- lă� nă�  de oăie  spă� lătă�  (LOS);
A3 – turbă�  TS3+lă� nă�  de oăie nespă� lătă�  1:1 (TLN);
A4 - turbă�  TS3+lă�nă�  de oăie spă� lătă�  1:1 (TLS);

Fig. 2 Minisere cu semințe germinate
Fig. 2  Ministoves with sprouted seeds

Căntităteă de ăpă�  folosită�  ă fost 400 ml/miniseră� , ăceăstă mă� rindu-se odătă�  cu
cres�tereă plăntelor. După�  plăntăreă ră� sădurilor ăjunse lă măturităte, căntităteă de ăpă�
folosită�  ă fost de 500 ml/plăntă� /zi. 

Semint�ele, ău fost semă�năte î�n ălveole pe 4 substrături diferite.
După�  î�ncolt�ire, că�nd ră� sădurile ău ăjuns lă lungimeă de 20 cm ău fost repicăte

î�n păhăre individuăle.
După�  ăproximătiv 4 să�ptă�mă�ni, că�nd ros� iile ău î�nregistrăt o cres�tere suficientă�

(ăproximătiv 30-35 cm), ău fost trănsvăzăte î�n lă�dit�e de 1 m lungime, ăpoi replăntăte in
grădină in cămp deschis.

Rezultătele  germinării  semintelot  de  tomăte  ău  fost  interpretăte  stătistic
pentru fiecăre văriăntă de substrăt.

Pe ănsămblu perioădei experimentăle, 2016-2017, căpăcităteă germinătivă�  ă
semint�elor de tomăte ă î�nregistrăt un măxim ăl vălorii medii de 77,09% î�n ănul 2017, s� i
o  văloăre  medie  î�n  ănul  2016  de  74,99%.  Se  remărcă�  de  ăsemeneă  că�  substrătul
A3=TLN formăt din turbă�  î�n ămestec cu lă�nă de oăie nespă� lătă�  ă făvorizăt germinăt�iă î�n
ămbii ăni experimentăli.

 Din  punct  de  vedere  stătistic  văloăreă  mediilor  numă� rului  de  plănte
dezvoltăte pe o durătă�  de 30 de zile ărătă�  diferent�e semnificătive î�nregistrăte î�n ănul
2016 făt�ă�  de 2017, lă prăgul de semnificăt�ie de 5%.

Urmă� rind evolut�iă tomătelor, de lă semă�năre, pă�nă�  î�n făză de măturităte s-ă
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observăt, că�  substrătul cel măi făvorăbil ă fost , A3=TLN, turbă î�n ămestec cu lă�nă�  de
oăie nespă� lătă� .

Fig.3  Răsaduri dezvoltate pe cele 4 substraturi
Fig.3  Seedlings grown on substrates 4

Deoărece, lă trănsvăzăreă ră� sădurilor î�n lă�dit�e s-ă folosit pă�mă�nt de gră�dină� , s-
ă efectuăt un exămen fizico-chimic ă solului, î�n căre s-ă urmă� rit cont�inutul de N, P, K, ăl
ăcestuiă (Tăb.1).  Acelăs� i  exămen s-ă repetăt s� i  pentru văriăntă cu lă�nă�  nespă� lătă�  î�n
ămestec, pentru ă observă ăportul de substănt�e nutritive ădus de lă�nă� . 

Tabelul/table 1
Examenul fizico-chimic al solului

The physico-chemical analysis of the soil

Nr.
Crt./

Current No. 

Identificare probă/
Identified sample

Denumire analiza/UM
Analysis/MU

Nr. Lăb./
Lăborătory

number

Nr. probă�
recoltăre/
Number of
recoltătion

pH
N
%

P
ppm

K
ppm

1
1

Sol 8,08 0,6 1140 6500

2 2 Sol+lă� nă� 8,24 2,18 1290 11450

Î�n urmă interpretă� rii rezultătelor, se observă�  că�  lă�nă de oăie ă î�mbogă� t�it solul
cu elemente nutritive ăstfel: +1,58% N; +150 ppm P; +4950 ppm K.

Des�ii  plăntele  cel  măi  bine  dezvoltăte  s� i  viguroăse  ău  crescut  pe  văriăntă
A2=LOS lă� nă�  de oăie spă� lătă� , ău ră�măs totus� i cele măi put�ine fire de ros� ii compărătiv cu
celelălte văriănte. 

As�ădăr s-ă  cuăntificăt  s� i  influent�ă  tipului  de  substrăt  ăsupră numă� rului  de
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ros� ii lă 50 de zile. Se observă�  că�  văriăntă A3=TLN, ăre rezultăte ridicăte făt�ă�  de mărtor.
Văriăntă A2=LOS  lă�nă�  de oăie spă� lătă� ,  se remărcă�  cu rezultăte semnificătiv

negătive,  î�n  compărăt�ie  cu  văriăntă  A1-  mărtor,  des� i  lă  criteriul  î�nă� lt�imii  plăntelor
pentru ăceeăs�i perioădă�  experimentălă�  se remărcă�  cu cele măi bune rezultăte dintre
cele trei văriănte.

Ambii  ăni  experimentăli,  prezintă�  î�n  mod  cărăcteristic  făptul  că� ,  mediă
numă� rului de plănte lă 50 de zile de lă î�ncepereă experimentului, este de 20 de plănte
lă V3=TLN  turbă�  cu lă�nă�  de oăie nespă� lătă� .

Acest trend pozitiv s� i î�n cres�tere, se remărcă�  s� i pe durătă celor 6 respectiv, 30
de zile de lă î�ncepereă experimentului.  

Procentuăl văriăntă A2= LOS-lă�nă�  de oăie spă� lătă� ,  prezintă�  ceă măi scă� zută�
văloăre ă mediei numă� rului  de plănte  s� i  ănume 91,21%, văloăre cărăcterizătă�  de o
diferent�ă�  negătivă�  făt�ă�  de ceă ă mărtorului.

Procesul  de  cres�tere  ă  tulpinilor  plăntelor  de  tomăte,  lă  50  de  zile  de  lă
î�nfiint�ăreă culturii, î�n ămbii ăni experimentăli 2016,2017, î�n condit�ii de că�mp deschis,
evident�iăză�  că�  toăte cele trei văriănte ău reălizăt rezultăte foărte semnificătiv pozitive,
făt�ă�  de probă mărtor, iăr dintre ăcesteă se detăs�eăză�  văriăntă A2=LOS reprezentătă�  de
lă� nă�  de oăie, căre depă� s�es�te mărtorul cu 7.33 %, respectiv A3=TLN cu un procent de
5.33%.
Lă cultură de mur, solul trebuie să ăibă�  un pH us�or ăcid, pH-ul optim fiind de circă 6,2-
6,5. Soiurile de mur sunt măi put�in pretent�ioăse făt�ă�  de sol ,cu condit�iă î�nsă�  să�  ăibă�
umidităte suficientă� . 
Este o cultură prietenoăsă�  cu temperăturile măi ridicăte s� i  lumină, dăr nu rezistă�  lă
temperături sub -170 C.

S-ă utilizăt că măteriăl biologic de experimentăre lă murul,  Rubus fruticosus,
soiul  Chester,  culturi  in vitro î�n făză de multiplicăre provenite de lă Lăborătorul de
culturi  î�n vitro din cădrul Înstitutului  de S� tiint�ele Viet�ii  Regele Mihăi Î ăl Romă�niei,
USAMV Cluj-Năpocă.
Lă� stării ăstfel obt�inut�i s-ău utilizăt î�n continuăre î�n experimentele de ăclimătizăre î�n
substrături cu lă� nă�  de oăie. 
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Fig.4 Minisere cu lăstari de mur
Fig.4  Ministoves with blackberry offshoots

Experimentul  ă  continuăt  după�  plăntăreă  plăntelor  î�n  minisere,  î�n  primele

două�  să�ptă� mă�ni ăcesteă ău fost ăcoperite s� i  depozităte î�ntr-o î�ncă�pere luminoăsă�  lă

temperături cuprinse î�ntre 22-240 C. Căntităteă de ăpă�  folosită�  pentru udăre ă fost 500

ml/miniseră� .

Rezultătele privind cres�tereă plăntulelor de mur ău fost interpretăte stătistic

pentru  fiecăre  văriăntă�  de  substrăt,  privind  influent�ă  tipului  de  substrăt  ăsupră

numă� rului de ră� dăcini/plăntă de mur după�  60 de zile s� i influent�ă tipului de substrăt

ăsupră numă� rului de frunze/ plăntă de mur după�  60 de zile.

Anăliză� nd influent�ă tipului de substrăt ăsupră numă� rului de frunze/ plăntă�  de

mur după�  60 de zile, pe ănsămblu perioădei experimentăle, 2016-2017, nu se remărcă�

nici  o diferent�ă�  făt�ă�  de  probă mărtor.  Rezultătele  obt�inute fiind nesemnificătive  pe

fiecăre văriăntă�  de substrăt.

Dăcă�  î�n  ănul  2016,  numă� rul  de  frunze  de  mur/plăntă�  ă  ăvut  vălori

reprezentătive  pentru  plăntele  căre  s-ău  dezvoltăt  pe  substrătul  din  turbă� ,  î�n  ănul

2017, văriăntele căre s-ău dezvoltăt pe substrăt î�n combinăt�ie cu lă�nă�  de oăie spă� lătă�

ău ăvut vălori măi ridicăte dăr cu diferent�e nesemnificătive. Vălori reprezentătive s-ău

î�nregistrăt lă văriăntele unde s-ă folosit substrăt ălcă� tuit din turbă�  î�n ămestec cu lă�nă�

de oăie spă� lătă�   s� i nespă� lătă� , cu diferent�e de 0.66 de frunze pe plăntă�  făt�ă�  de mărtor.

Concluzii și recomandări

 Accentul  ă  fost  pus  pe  reălizăreă  unui  concept,  căre  coreleăză�  protect�iă
mediului  cu  făctori  pedologici  s� i  hidroclimătici  prin  refolosireă  măteriei  brute  s� i  ă
des�eurilor rezultăte î�n urmă ăltor procese tehnologice. 

As�ădăr experimentele,  căre ău fost reălizăte î�n cădrul tezei de doctorăt pe o
perioădă�  de  doi  ăni  (2016-2017),  ău urmă� rit  cuăntificăreă numă� rului  de  plănte  de
tomăte  s� i  mur  (Solănum  lycopersicum  s� i  Rubus  fruticosus), dăr  s� i  dezvoltăreă
fiziologică�  ă  ăcestoră,  ăvă�nd că  s� i  substrăt  pentru  cres�tere,  lă�nă  de oăie  î�n  diferite

9



Maria Alexandra Adi

combinăt�ii cu turbă�  s� i sol de gră�dină� . 
1. Anăliză�nd problemă cu căre se confruntă�  crescă� torii de ovine s�i ănume gestionăreă
lă� nii de oăie s� i  problemele , căre rezultă�  î�n urmă depozită� rii necontrolăte ă ăcesteiă
pun î�n văloăre î�ncădrăreă ăcestui des�eu orgănic că s� i substrăt pentru culturile fă� ră�  sol
s� i indică�  o folosint�ă�  făvorăbilă�  pentru cele două�  culturi.

2.  Dătorită�  culturilor  fă� ră�  sol,  sunt  ăsigurăte  măi  multe  ăspecte,  legăte  de
călităteă solului:  controlul  complet ăl nutrit�iei  minerăle,  măcro s� i  microelemente,  ăl
concentrăt�iei  ăcestoră  s� i  răportul  dintre  ele,  ăl  reăct�iei  chimice  (ph);  reducereă
lucră� rilor solului s� i controlul totăl ăl bolilor, dă�ună� torilor de sol s� i buruienilor; us�urint�ă
irigă� rii s� i steriliză� rii substrătului de cultură�  s� i  economiă reălizătă�  lă ăpă�  s� i fertilizănt�i.

3.  Rezultătele  obt�inute  î�n  urmă  experimentului  băzăt  pe  lă�nă  de  oăie  că
substrăt, pun î�n evident�ă�  ăvăntăjele folosirii ăcesteiă: căpăcităte măre de ăbsorbt�ie s� i
ment�inere ă ăpei,  făpt căre previne uscăreă solului s� i,  ăstfel,  minimălizăreă erodă� rii
ăcestuiă. Fibrele  lă� nii  de  oăie  se  expăndeăză�  că�nd  se  umezesc,  ăerisind  solul  spre
ăvăntăjul ră� dă� cinilor. Dătorită�  cont�inutului de substănt�e nutritive din lă�nă  eforturile
refertiliză� rii de-ă lungul sezonului pot fi reduse. Contrăr fertilizătorilor sintetici, lă�nă
de oăie nu distruge solul, făpt căre măximizeăză�  ment�inereă biodiversită� t�ii.

4. Rezultătele fondului funciăr s� i  situăt�iă zootehnică�  din comună Să�ndules�ti,
ănume  din  cele  1020  hă  ărăbil,  15  hă  sunt  ocupăte  cu,  cultivăreă  legumelor  s�i  11
fermieri,  căre  cresc  3250  căpete  ovine,  scot  î�n  evident�ă� ,  corelăreă  ăcestoră  cu
cercetăreă propusă� .

5.  Rezultătele  cercetă� rii  s� i  interpretă� rile  stătistice ăfirmă�  făptul că�  cele măi
bune văriănte de substrăt pentru cele două�  culturi sunt lă�nă spă� lătă�  s� i lă�nă nespă� lătă�  î�n
ămestec cu sol.

6. As�ădăr problemă utiliză� rii lă�nii de oăie, î�s� i  poăte gă� si o utilităte eficientă� ,
ăvă� nd î�n vedere făptul că�  lă�nă nici vă�ndută�  nu ăcoperă�  costurile de recoltăre.

Originalitatea și contribuțiile inovatoare ale tezei

Contribut�iile  originăle  ăle  tezei  de  doctorăt  intitulăte  „Cercetă� ri  privind
utilizăreă  lă�nii  de  oăie  î�n  culturile  dendro-horticole”  sunt  rezumăte,  după�  cum
urmeăză� :

1. Abordăreă folosirii lă�nii de oăie î�n trei văriănte diferite de substrăt, ănume
lă� nă�  spă� lătă�  s� i lă� nă�  nespă� lătă�  î�n ămestec cu pă�mă�nt trătăt s� i pă�mă�nt de gră�dină� .

2. Î�n cădrul tezei s-ă conceput s� i  s-ă ăplicăt pentru primă dătă�  un model de
identificăre ă făvorăbilită� t�ii substrătului de lă�nă�  pentru culturile de tomăte s� i de mur.

3. Reălizăreă ănălizelor efectuăte î�n vedereă ăportului de substănt�e nutritive
N, P, K, ădus de că� tre lă�nă�  solului.

4.  Monitorizăreă  făctorilor  climătici  s� i  influent�ă  ăcestoră ăsupră  dezvoltă� rii
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plăntelor pe toătă�  perioădă experimentului.
5. S-ă reălizăt ănăliză SWOT pentru lă�nă de oăie folosită�  că substrăt î�n culturile

ăgricole.
6. Utilizăreă metodei stătistice (ANOVA) pentru interpretăreă dătelor obt�inute,

î�n vedereă evăluă� rii cărăcteristicilor rezultăte din utilizăreă lă�nii de oăie că substrăt
pentru cele două�  culturi, de tomăte s�i mur. 
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