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INTRODUCERE 

 
 

Pădurea este o noţiune cu valoare simbol ce semnifică ecosfera însăşi. Relaţiile 

dintre om şi pădure s-au derulat de-a lungul secolelor sunt diferite aspecte. Pentru lumea 

de azi şi de mâine, această relaţie om-pădure, are un rol deosebit de important, pădurile 

reprezentând prin produsele şi funcţiile ei eco-protective, un patrimoniu al umanităţii 

(Iliescu, 2008). 

Recunoscându-se rolul important pe care îl are pădurea, în ţara noastră, în 

dezvoltarea în ansamblu a societăţii, apare evident şi se cuvine să i se acorde, în 

continuare, grija necesară pentru a-şi menţine şi dezvolta corespunzător capacitatea de a 

satisface propriile nevoi (Abrudan, 2006). 

Astfel politica şi strategia de dezvoltare a silviculturii în România are ca obiectiv 

fundamental asigurarea integrităţii şi dezvoltării fondului forestier, precum şi extinderea 

suprafeţei terenurilor cu vegetaţie forestieră, iar ca acţiuni strategice: 

- monitorizarea la nivel naţional a menţinerii integrităţii fondului 

forestier; 

- extinderea suprafeţei pădurilor şi altor categorii de vegetaţie forestieră, 

inclusiv pe terenurile degradate, în afara fondului forestier; 

- sprijinirea realizării de plantaţii forestiere pe terenuri scoase din 

circuitul agricol în concordanţă cu cerinţele agriculturii durabile. 

Conceptul de dezvoltare durabilă a fost avansat şi larg răspândit în 1987 de 

Raportul Comisiei Brundtland, şi presupune satisfacerea nevoilor prezente fără a 

compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi. Realizarea 

unei silviculturi durabile, dezideratul politicii forestiere actuale, presupune producerea 

unui material de împădurit sănătos şi viguros, în asortimentul, cantitatea şi calitatea 

necesară (Borlan, 1994).  
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CAPITOLUL I 
 PRODUCEREA PUIEŢILOR FORESTIERI  

ÎN PEPINIERELE SILVICE 
 
 

 
Împădurirea terenurilor degradate este cotată ca prioritate primară în programul 

naţional de acţiune pentru combaterea secetei, degradării terenurilor şi deşertificării. 

Pentru a atinge obiectivele urmărite, împăduririle trebuie să se sprijine pe cunoaşterea 

amănunţită a particularităţilor biologice ale plantelor cultivate, dar şi pe cunoaşterea 

caracteristicilor staţiunilor forestiere (Holonec, 2004). 

 

 
CAPITOLUL II 

 FERTILIZAREA ŞI PROTECŢIA CULTURILOR DE GORUN  

ÎN PEPINIERELE FORESTIERE 

 
 

Solul prin componentele sale aflate într-o permanentă schimbare constituie 

principalul mediu fizico-chimic, chimic şi biologic de nutriţie al plantelor (Avarvarei, 

1997). Produs prin acţiunea asupra rocilor de la suprafaţa uscatului, a factorilor climatici 

şi biotici, condiţionaţi de relief şi apa freatică, la care se adaugă şi acţiunea omului, solul 

constituie puntea de legătură între lumea minerală şi cea organică (Mocanu, 2007). 

Evoluţia conceptului de sol oglindeşte în mare măsură evoluţia cunoştinţelor în 

dezvoltarea ştiinţei solului. Extinderea studiilor referitoare la nutriţia minerală a plantelor 

a condus la formularea conceptului de „sol” ca mediu poros capabil să asigure apa, aerul 

şi elementele nutritive pentru plante. Această concepţie despre sol se referă mai mult la 

nutriţia plantelor şi mai puţin la sol, în sensul strict şi contribuie semnificativ la 

rezolvarea problemei producţiei vegetale punând bazele fertilizării minerale a solului. 

(Contoman, 2007). Solul, format prin acţiunea permanentă şi simultană a biosferei, 

atmosferei şi hidrosferei asupra litosferei ca şi prin activităţi umane diversificate, devine 

un sistem heterogen polidispers care este alcătuit în mod schematic dintr-o fază solidă 

(minerală şi organică), o fază lichidă (soluţia solului) şi o fază gazoasă, 

respectiv„atmosfera solului”. (Rusu, 2005). 
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CAPITOLUL III 

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE CERCETĂRII 

 

 

3.1. SCOPUL LUCRĂRII  

 

Scopul urmărit în cadrul tezei de doctorat constă în elaborarea unui studiu 

complex în vederea evidenţierii interdependenţei dintre fertilitatea solului ce reprezintă 

matricea dezvoltării puieţilor de gorun (Quercus petraea) în pepinierele silvice şi 

asigurarea vigorii şi protecţiei împotriva făinării. 

 
 

3.2.OBIECTIVELE CERCETĂRII  
 

Obiectivele tezei de doctorat constau în:  

1. Cuantificarea influenţei îngrăşământului mineral NPK administrat singur  în trei 

doze diferite şi în combinaţie cu îngrăşământ organic (dejecţii avicole) în aceleaşi 

doze asupra diametrului la colet şi a înălţimii puieţilor de gorun. 

2. Cuantificarea influenţei îngrăşământului mineral NH4NO3 administrat singur  în 

trei doze diferite şi în combinaţie cu îngrăşământ (dejecţii avicole) în aceleaşi 

doze asupra diametrului la colet şi a înălţimii puieţilor de gorun. 

3. Determinarea gradului de atac al făinării la puieţii de gorun în interdependenţă cu 

înălţimea şi diametrul acestora. 

4. Identificarea interrelaţiei dintre gradul de atac al făinării la puieţii de gorun şi 

variantele de fertilizare utilizate. 

5. Identificarea celui mai eficient îngrăşământ mineral, sau combinaţie de 

îngrăşământ mineral cu cel organic şi a celei mai eficace doze, în vederea 

recomandării utilizării acestuia în pepinierele de gorun, pentru a constitui o 

variabilă importantă în creşterea rezistenţei la atacul făinării. 
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 În vederea realizării obiectivelor tezei de doctorat, a fost întocmită schema 

experimentală, care a presupus amplasarea în câmp a experienţelor în cadrul pepinierei 

„Mihai Viteazu”, pe faeoziom argic, caracteristic zonei Turda. 

 A fost aplicată o schemă monofactorială, cu 13 variante (inclusiv varianta martor), 

astfel: V1 – MT, V2 - N40P40K40, V3 - N60P60K60, V4 – N80P80K80, V5 - NH4NO3 (33%) 

N60, V6 - NH4NO3 (33%) N80, V7 - NH4NO3 (33%) N100, V8 - G+N40P40K40 , V9 - 

G+N60P60K60, V10 - G+N80P80K80, V11- G+ N60 , V12 - G+ N80 şi V13 - G+ N100.  

 
 

CAPITOLUL IV 

CADRUL NATURAL AL LOCULUI DE DESFĂŞURARE A EXPERIENŢELOR 

 

 

Regimul termic 

Anul 2008 s-a caracterizat printr-o primăvară normală spre călduroasă şi o vară, de 

asemenea, călduroasă faţă de media multianuală. Media anuală a aerului a fost de 10,1 oC, 

cu o abatere uşoară de (+1,2) faţă de normal. Temperature medie a lunii celei mai reci, de 

-3,7 oC s-a înregistrat în ianuarie, iar a lunii celei mai calde, de +21,0 oC, în august.În anul 

2009 se observă o temperatură destul de ridicată pentru luna aprilie (+3,4 faţă de 

normală). Celelalte luni ale perioadei de vegetaţie au înregistrat valori medii între 16 şi 

21oC. 

Precipitaţii medii anuale 

Precipitaţiile au valori cuprinse între 600 - 700 mm/an , cu unele excepţii unde 

apar valori sub 600 mm/an au peste 700 mm/an sau chiar 800 mm/an în părţile mai înalte 

ale depresiunii (tabelul 2).  
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CAPITOLUL V 

MATERIAL ŞI METODĂ 

 

. 

În cursul perioadei de vegetaţie s-au efectuat măsurători biometrice ale puieţilor 

(diametrul la colet şi înălţimea), s-au făcut observări şi notări privind atacul ciupercii 

Microsphaera abbreviata determinându-se frecvenţa, intensitatea şi gradul de atac . Au 

fost prelevate probe de sol şi s-au efectuat diferite analize.  

 Datele experimentale au fost prelucrate cu programul Statistica 7.0, iar 

principalele analize efectuate au fost: 

• Analiza varianţei  

• Corelaţii 

• Regresii 

 

A fost aplicată o schemă monofactorială, cu 13 variante (inclusiv varianta martor), astfel: 

V1 – MT, V2 - N40P40K40, V3 - N60P60K60, V4 – N80P80K80, V5 - NH4NO3 (33%) N60, V6 

- NH4NO3 (33%) N80, V7 - NH4NO3 (33%) N100, V8 - G+N40P40K40 , V9 - G+N60P60K60, 

V10 - G+N80P80K80, V11- G+ N60 , V12 - G+ N80 şi V13 - G+ N100.  

 

 

CAPITOLUL VI 

REZULTATELE CERCETĂRILOR PRIVIND INFLUENŢA FERTILIZĂRII 

ASUPRA VIGORII DE CREŞTERE A PUIEŢILOR DE GORUN, ÎN PERIOADA 

EXPERIMENTALĂ 

 

În această parte a lucrării sunt prezentate efectele celor 12 variante de fertilizare 

plus varianta martor asupra puieţilor de gorun (Quercus petraea) din pepiniera silvică în 

cei doi ani ai studiului 2008 si 2009. 

Astfel a fost analizată reacţia vigorii de creştere, prin urmărirea a doi indicatori: 

diametru la colet şi înălţime.  
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6.1. Rezultatele cercetărilor privind variaţia diametrului puieţilor în funcţie de doza 

de îngrăşământ 

 

 

Dacă se analizează influenţa tuturor variantelor de fertilizare asupra evoluţiei 

diametrului puieţilor de gorun în anul experimental 2008, se constată faptul că cel mai 

mare diametru (4,58 mm) a fost obţinut în condiţiile fertilizării cu doza maximă de 

îngrăşământ mineral NPK împreună cu fertilizant organic, respectiv gunoi de grajd 

(N80P80K80 + G). Cea mai mică frecvenţă de atac s-a înregistrat în cazul variantei de 

fertilizare minerală NH4NO3(33%) N100, respectiv diametrul mediu de 3,89 mm (fig. 1).  
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Notă: 1 – MT; 2 - N40P40K40; 3 - N60P60K60; 4 - N80P80K8; 5 - G + N40P40K40; 6 – G + N60P60K60;  
          7 – G + N80P80K80; 8 - NH4NO3 (33%)N60; 9 - NH4NO3(33%)N80; 10 -  NH4NO3 (33%)N100;  
          11 – G + N60; 12 – G + N80; 13 – G + N100;  
  

Fig. 1. Valorile medii ale diametrului puieţilor de gorun, în anul 2008 

 

Dacă se analizează influenţa tuturor variantelor de fertilizare asupra evoluţiei 

diametrului puieţilor de gorun în anul experimental 2009 (fig. 2), se constată faptul că cel 

mai mare diametru (4,67 mm) a fost obţinut tot în condiţiile fertilizării cu doza maximă 

de îngrăşământ mineral NPK împreună cu fertilizant organic, respectiv gunoi de grajd 

 1            2            3           4            5            6           7           8            9           10          11         12         13      

DL5% = 0,76 DL1% = 1,03 DL0,1% = 1,30 
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(N80P80K80 + G), la valori foarte apropiate de cele obţinute pentru varianta de fertilizare 

ce constă în NH4NO3 (33%)N60 şi gunoi de grajd (4,65 mm).  
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Notă/Note: 1 – MT; 2 - N40P40K40; 3 - N60P60K60; 4 - N80P80K8; 5 - G + N40P40K40; 6 – G + N60P60K60;  
          7 – G + N80P80K80; 8 - NH4NO3 (33%)N60; 9 - NH4NO3(33%)N80; 10 -  NH4NO3 (33%)N100;  
          11 – G + N60; 12 – G + N80; 13 – G + N100;  
  

 

Fig. 2. Valorile medii ale diametrului puieţilor de gorun, în anul 2009 

 

Datorită faptului că în ceea ce priveşte diametrul puieţilor de gorun, diferenţele 

între cei doi ani experimentali au fost reduse şi neasigurate statistic, s - a optat pentru 

analiza mediei rezultatelor obţinute pe ansamblul întregii perioade experimentale. Se 

constată faptul că variantele în care au fost utilizate în combinaţie fertilizant mineral şi 

organic au condus la obţinerea celor mai mari diametre la colet (fig. 3). 
 

 1            2            3           4            5            6           7           8            9           10          11         12         13      

DL5% = 0,52 DL1% = 0,71 DL0,1% = 0,93 
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Notă: 1 – MT; 2 - N40P40K40; 3 - N60P60K60; 4 - N80P80K8; 5 - G + N40P40K40; 6 – G + N60P60K60;  
          7 – G + N80P80K80; 8 - NH4NO3 (33%)N60; 9 - NH4NO3(33%)N80; 10 -  NH4NO3 (33%)N100;  
          11 – G + N60; 12 – G + N80; 13 – G + N100;  
  

Fig. 3. Valorile medii ale diametrului puieţilor de gorun pe ansamblul perioadei 

experimentale, 2008 şi 2009 

 

Valoarea medie maximă (4,63 mm) s-a obţinut în condiţiile utilizării variantei 

N80P80K80 + G, urmată de variantele  NH4NO3 (33%)N60 + G (4,45 mm) la valori foarte 

apropiate de cele obţinute pentru varianta de fertilizare N60P60K60 + G (4,44 mm). Cele 

mai mici diametre au fost obţinute la variantele de fertilizare NH4NO3(33%)N100 + G 

(4,04 mm) şi NH4NO3(33%)N100 (3,90 mm), valori chiar mai mici decât cele înregistrate 

la varianta martor nefertilizată (4,07 mm).  

 

 

 

 

 

 

 1            2            3           4            5            6           7           8            9           10          11         12         13      

DL5% = 0,69 DL1% = 0,98 DL0,1% = 1,05 
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6. 2. Rezultatele cercetărilor privind variaţia înălţimii puieţilor în funcţie de doza de 

îngrăşământ 

  

Dacă se analizează influenţa tuturor variantelor de fertilizare asupra evoluţiei 

înălţimii  puieţilor de gorun în anul experimental 2008, se constată faptul că cea mai mare 

înălţime (17,63 mm) a fost obţinută în condiţiile fertilizării cu doza maximă de 

îngrăşământ mineral NPK împreună cu fertilizant organic, respectiv gunoi de grajd 

(N80P80K80 + G). Cea mai mică înălţime a fost înregistrată în cazul variantei de fertilizare 

minerală NH4NO3(33%) N100, respectiv înălţimea de 11,86 mm (fig. 4).  
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Notă: 1 – MT; 2 - N40P40K40; 3 - N60P60K60; 4 - N80P80K8; 5 - G + N40P40K40; 6 – G + N60P60K60;  
          7 – G + N80P80K80; 8 - NH4NO3 (33%)N60; 9 - NH4NO3(33%)N80; 10 -  NH4NO3 (33%)N100;  
          11 – G + N60; 12 – G + N80; 13 – G + N100;  
  

Fig. 4. Valorile medii ale înălţimii puieţilor de gorun, în anul 2008 

 

Dacă se analizează influenţa tuturor variantelor de fertilizare asupra evoluţiei 

înălţimii puieţilor de gorun în anul experimental 2009 (fig. 5), se constată faptul că, 

similar anului experimental anterior 2008, cea mai mare înălţime (18,21 mm) a fost 

 1         2          3           4          5          6           7          8          9          10         11        12         13       

DL5% = 3,62 DL1% = 4,89 DL0,1% = 6,48 
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obţinută, tot în condiţiile fertilizării cu doza maximă de îngrăşământ mineral NPK 

împreună cu fertilizant organic, respectiv gunoi de grajd (N80P80K80 + G) şi cea mai mică 

înălţime în cazul variantei de fertilizare minerală NH4NO3(33%)N100, respectiv înălţimea 

medie de 11,80 mm (fig. 5).  

Datorită faptului că şi în ceea ce priveşte înălţimea puieţilor de gorun, diferenţele 

între cei doi ani experimentali au fost reduse şi neasigurate statistic, s-a optat pentru 

analiza  mediei rezultatelor obţinute pe ansamblul întregii perioade experimentale. Se 

constată faptul că variantele în care au fost utilizate în combinaţie fertilizant mineral şi 

organic au condus la obţinerea celor mai mari înălţimi (fig.  6).  

Valoarea medie maximă (17,92 mm) s-a obţinut în condiţiile utilizării variantei 

N80P80K80 + G, urmată de variantele  N60P60K60 + G (15,80 mm) şi NH4NO3 (33%)N60 + 

G (15,40 mm). Cele mai mici înălţimi au fost obţinute la variantele martor (11,50 mm) şi 

la varianta de fertilizare NH4NO3(33%)N100 (11,83 mm).  
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Notă/Note: 1 – MT; 2 - N40P40K40; 3 - N60P60K60; 4 - N80P80K8; 5 - G + N40P40K40; 6 – G + N60P60K60;  
          7 – G + N80P80K80; 8 - NH4NO3 (33%)N60; 9 - NH4NO3(33%)N80; 10 -  NH4NO3 (33%)N100;  
          11 – G + N60; 12 – G + N80; 13 – G + N100;  
  

Fig. 5. Valorile medii ale înălţimii puieţilor de gorun, în anul 2009 

 

DL5% = 3,15 DL1% = 4,24 DL0,1% = 5,62 

 1         2          3           4          5          6           7          8          9          10         11        12         13       
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Fig. 6. Valorile medii ale înălţimii puieţilor de gorun pe ansamblul perioadei 

experimentale 
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CAPITOLUL VII 

REZULTATELE CERCETĂRILOR PRIVIND INTERRELAŢIA DINTRE 

GRADUL DE ATAC AL FĂINĂRII (MICROSPHAERA ABBREVIATA) ASUPRA 

PUIEŢILOR DE GORUN (QUERCUS PETRAEA) ŞI INDICATORII DE 

CALITATE AI SOLULUI ŞI VARIANTELE DE FERTILIZARE ÎN PERIOADA 

EXPERIMENTALĂ 

 

7.1.REZULTATELE CERCETĂRILOR PRIVIND INTERRELAŢIA DINTRE 

GRADUL DE ATAC AL FĂINĂRII (MICROSPHAERA ABBREVIATA) ASUPRA 

PUIEŢILOR DE GORUN ŞI INDICATORI AI CALITĂŢII SOLULUI, 2008 - 2009 

 

Dacă se studiază evoluţia gradului de atac al făinării (Microsphaera abbreviata) 

asupra puieţilor de gorun din toate variantele experimentale în funcţie de principalii 

indicatori ai calităţii solului (pH, humus, conţinut în azot, fosfor şi potasiu), în anul 

experimental 2008, se constată, cu excepţia interrelaţiei grad de atac al făinării – 

conţinutul solului în potasiu, că există o dependenţă neliniară între parametrii analizaţi 

(fig. 31). Din acest motiv s-a optat pentru calculul corelaţiei (R) şi a coeficientului de 

determinaţie (R2), pentru cazurile amintite utilizând testul neparametric a lui Spearman. 

Doar pentru relaţia liniară (grad de atac al făinării – conţinutul solului în potasiu) 

corelaţia s-a exprimat cu ajutorul coeficientului Pearson. 

Dacă se analizează, pe ansamblul variantelor experimentale, corelaţiile dintre 

gradul de atac al făinării şi ceilalţi indicatori agrochimici ai solului studiaţi (tabelul 1), se 

constată că există corelaţii negative, slabe, între gradul de atac al făinării şi humus (-

0,339), azot (- 0,346) şi fosfor (- 0,313) care sunt aplicabile doar la o proporţie redusă din 

probă (11,40%, 11,90% şi respectiv 9,70%) şi nesemnificative, toate caracterizate de 

neliniaritate. Rezultă deci, chiar în condiţiile unei reprezentativităţi mici şi foarte mici, 

faptul că amplitudinea gradului de atac al făinării este redusă de un conţinut mai mare în 

humus, azot şi fosfor al solului pe care sunt cultivaţi puieţii de gorun. 

Corelaţia dintre gradul de atac al făinării şi conţinutul de potasiu din sol, spre 

deosebire de celelalte corelaţii studiate (tabelul 1), este liniară, însă negativă şi foarte 

slabă (- 0,086) practic nereprezentativă (R2 = 0,007). Astfel, putem remarca faptul că deşi 
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potasiul din solul pe care sunt plantaţi puieţii de gorun teoretic are o influenţă negativă 

asupra gradului de atac al făinării, aceasta este foarte redusă, practic neglijabilă. 

Tabelul 1 

Corelaţiile dintre gradul de atac al făinării şi principalii indicatori ai solului (pH, humus, 

conţinut în azot, fosfor şi potasiu – N, P, K), 2008 

Indicatori corelaţi/ 

Correlated indices 

Coeficientul de corelaţie/ 

The correlation coeficient 
R2 p 

GA/AD - pH RS  =  + 0,526 0,276 0,907 

GA/AD - Humus RS  =  - 0,339 0,114 0,183 

GA/AD - N RS  =  - 0,346 0,119 0,318 

GA/AD - P RS  =  - 0,313 0,097 0,221 

GA/AD - K R  =  - 0,086 0,007 0,805 

 

Analiza corelaţiilor dintre gradul de atac al făinării şi ceilalţi indicatori 

agrochimici ai solului studiaţi (tabelul 2), evidenţiază existenţa corelaţiilor negative, 

slabe, între gradul de atac al făinării şi humus (- 0,323), azot (- 0,325) şi fosfor (- 0,271) 

care sunt aplicabile şi în condiţiile anului 2009, doar la o proporţie redusă din probă 

(10,40%, 10,50% şi respectiv 7,30%) şi nesemnificative, toate caracterizate de 

neliniaritate.  

 

Tabelul 2 

Corelaţiile dintre gradul de atac al făinării şi principalii indicatori ai solului (pH, humus, 

conţinut în azot, fosfor şi potasiu – N, P, K), 2009 

Indicatori corelaţi/ 

Correlated indices 

Coeficientul de corelaţie/ 

The correlation coeficient 
R2 p 

GA/AD - pH RS  =  + 0,585 0,342 0,013 

GA/AD - Humus RS  =  - 0,323 0,104 0,031 

GA/AD - N RS  =  - 0,325 0,105 0,035 

GA/AD - P RS  =  - 0,271 0,073 0,509 

GA/AD - K R  =  - 0,069 0,004 0,809 
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Astfel, se confirmă rezultatele experimentale ale anului anterior 2008, conform 

cărora chiar în condiţiile unei reprezentativităţi mici şi foarte mici, amplitudinea gradului 

de atac al făinării (Microsphaera abreviata) este redusă de un conţinut mai mare în 

humus, azot şi fosfor al solului pe care sunt cultivaţi puieţii de gorun. 

La fel ca şi în anul experimental anterior, 2008, şi în 2009, corelaţia dintre gradul 

de atac al făinării şi conţinutul de potasiu din sol, spre deosebire de celelalte corelaţii 

studiate (tabelul 2), este liniară, însă negativă şi foarte slabă (-0,069) practic 

nereprezentativă (R2 = 0,004). Astfel, putem remarca faptul că deşi potasiul din solul pe 

care sunt plantaţi puieţii de gorun teoretic are o influenţă negativă asupra gradului de atac 

al făinării, aceasta este foarte redusă, practic neglijabilă. 

 

 

7.2.REZULTATELE CERCETĂRILOR PRIVIND INTERRELAŢIA DINTRE 

GRADUL DE ATAC AL FĂINĂRII (MICROSPHAERA ABBREVIATA) ASUPRA 

PUIEŢILOR DE GORUN ŞI VARIANTA DE FERTILIZARE, 2008 - 2009 

 
 

În anul experimental 2008, gradul de atac al ciupercii Microsphaera abbreviata 

asupra puieţilor de gorun a fost mai ridicat la varianta martor (9,82%) faţă de variantele 

experimentale, cu excepţia celei care a fost fertilizată la nivelul solului cu doza maximă 

de NPK, respectiv  N80P80K80 (12,27%). Cele mai mici grade de atac au fost înregistrate în 

cazul variantelor de fertilizare organo-minerală N80P80K80 + G, respectiv 3,65% şi 

NH4NO3 + G 4,53% pentru doza N80. Între gradul de atac al făinării la lotul martor şi cel 

înregistrat la lotul căruia i s-a administrat varianta de fertilizare reprezentată de dejecţii 

avicole şi N80P80K80  a fost înregistrată cea mai mare diferenţă (d = + 6,17%, 

corespunzătoare clasei de omogenitate C) foarte semnificativă statistic (p < 0,001), în 

timp ce o diferenţă distinct semnificativă statistic (p < 0,01) faţă de martor s-au obţinut 

doar între varianta martor şi varianta de fertilizare  G + N80 (d = + 5,29%, clasa de 

omogenitate BC).  
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Tabelul 3 

Influenţa fertilizării asupra gradului de atac al făinării Microsphaera abbreviata, 

la puieţii de gorun,  în anul experimental 2008 
 

Varianta de fertilizare/ 

Variant of fertilization 

Gradul de atac/ 

The attack degree 

(%) 

± d 

(%) 

Semnificaţia diferenţei/ 

(Significance of the 

difference) 

Mt 9,82 Mt ns A 

N40P40K40 6,01 + 3,81 
*              B 

N60P60K60 9,33 + 0,49 
ns   AB 

N80P80K80 12,27 - 2,45 
*         B   

NH4NO3 (33%) N60 9,04 + 0,78 
ns   AB 

NH4NO3 (33%) N80 7,76 + 2,06 
*           B 

NH4NO3 (33%) N100 8,56 + 1,26 
ns           B  

G + N40P40K40 9,66 + 0,16 
ns     AB 

G + N60P60K60 6,12 + 3,70 
*              B 

G + N80P80K80 3,65 + 6,17 
***                 C 

G + N60 6,92 + 2,90 
*             B 

G + N80 4,53 + 5,29 
**               BC 

G + N100 6,57 + 3,25 
*             B 

DL5%   =   9,90 

DL1%    = 13,40 

DL0,1% = 17,80 

 

Diferenţe semnificative statistic (p < 0,05) faţă de martor s-au obţinut între 

varianta martor şi variantele de fertilizare  N40P40K40 (d = + 3,81%), N80P80K80 (d = - 

2,45%), NH4NO3(33%)N80 (d = + 3,70%), G + N60P60K60 (d = + 2,06%), G + N60 (d = + 

2,90%)  şi G + N100 (d = + 3,25%), toate corespunzătoare clasei de omogenitate B. Între 

varianta martor şi celelalte variante experimentale nu au fost identificate diferenţe 

semnificative nici la pragul de semnificaţie de 5% (tabelul 3). 
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Aceste rezultate evidenţiază influenţa pozitivă exercitată de fertilizarea minerală în 

asociere cu cea organică asupra rezistenţei puieţilor de gorun la atacul făinării. Remarcăm 

varianta de fertilizare ce constă din asocierea N80P80K80 cu dejecţii avicole care s-a 

dovedit a conferi atât cea mai mare rezistenţă puieţilor de gorun la atacul ciupercii 

Microsphaera abbreviata, alături de stimularea cea mai mare a creşterii acestora atât la 

nivelul diametrului la colet, cât şi a înălţimii. Dacă se analizează nivelul corelaţiilor 

dintre variantele de fertilizare şi gradul de atac, se constată liniaritatea dependenţei 

acestora, evidenţiindu-se totodată două situaţii diferite. Astfel, între gradul de atac al 

făinării şi fertilizarea minerală cu cele trei doze de NPK există o corelaţie puternică 

pozitivă (+ 0,875) şi reprezentativă în proporţie de 76,50%, ceea ce conduce la afirmaţia 

că odată cu creşterea dozei de fertilizare cu NPK, se constată, simultan, creşterea gradului 

de atac.  

În anul experimental 2009, au fost obţinute rezultate aproape similare ca evoluţie, 

anului experimental anterior în ceea ce priveşte gradul de atac al făinării, cu menţiunea 

că, în condiţiile climatice ale acestui an experimental, mai puţin favorabile dezvoltării 

ciupercii Microsphaera abbreviata, gradul de atac mediu înregistrat a fost cu 52% mai 

redus, comparativ cu anul 2008. Cel mai ridicat grad de atac al ciupercii Microsphaera 

abbreviata asupra puieţilor de gorun a fost înregistrat şi în anul experimental 2009, de 

varianta care a fost fertilizată la nivelul solului cu doza maximă de fertilizant mineral, 

respectiv N80P80K80 (6,31%), urmată de gradele de atac înregistrate la celelalte doze de 

fertilizant mineral N60P60K60 (5,54%) şi N40P40K40 (4,83%), gradul de atac asupra 

variantei martor (4,33%) situându-se pe locul cinci. Cele mai mici grade de atac au fost 

înregistrate în cazul variantei de fertilizare organo-minerală N80P80K80 + G, respectiv 

2,73% şi NH4NO3 + G pentru doza N60 şi 4,53% pentru doza N80.  

În condiţiile utilizării ca variantă martor a celei nefertilizate (tabelul 4), au fost 

obţinute diferenţe pozitive, în favoarea variantei martor, la toate pragurile de 

semnificaţie, cu excepţia variantelor fertilizate cu îngrăşământ mineral N80P80K80 (- 

2,45%, corespunzătoare clasei de omogenitate BC), pentru care s-a obţinut cea mai mare 

diferenţă, în valori absolute, la pragul de semnificaţie 5%, urmată de cele între martor şi 

fertilizanţii minerali N60P60K60 (- 1,21%), N40P40K40 (- 0,50%) şi NH4NO3(33%)N80 (- 
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0,12%), nesemnificative statistic (p > 0,5%). De asemenea, menţionăm faptul că au fost 

înregistrate 4 clase de omogenitate.  

 

 

Tabelul 4 

Influenţa fertilizării asupra gradului de atac al Microsphaera abbreviata, 

la puieţii de gorun,  în anul experimental 2009 
 

Varianta de fertilizare/ 

Variant of fertilization 

Gradul de atac/ 

The attack degree 

(%) 

± d 

(%) 

Semnificaţia diferenţei/ 

(Significance of the 

difference) 

Mt 
4,33 

Mt ns A 

N40P40K40 4,83 - 0,50 
ns   AB 

N60P60K60 5,54 - 1,21 
ns           B 

N80P80K80 6,31 - 1,98 
*               BC 

NH4NO3 (33%) N60 3,58 + 0,75 
ns    AB 

NH4NO3 (33%) N80 3,95 + 0,38 
ns   AB 

NH4NO3 (33%) N100 4,45 - 0,12 
ns A 

G + N40P40K40 3,49 + 0,84 
ns   AB 

G + N60P60K60 3,91 + 0,42 
ns   AB 

G + N80P80K80 2,73 + 1,60 
*             BC 

G + N60 3,02 + 1,31 
ns        B 

G + N80 3,18 + 1,15 
ns       B 

G + N100 3,41 + 0,92 
ns   AB 

DL5%   =   19,60 

DL1%    =   26,50 

DL0,1% =   35,10 

Cea mai mare diferenţă pozitivă, în favoarea variantelor experimentale, a fost 

înregistrată între gradul de atac al făinării la lotul martor şi cel înregistrat la lotul căruia i 

s-a administrat varianta de fertilizare reprezentată de dejecţii avicole şi N80P80K80  (d = + 

1,60%, corespunzătoare clasei de omogenitate BC) semnificativă statistic (p < 0,01). 

Diferenţe nesemnificative statistic (p > 0,5%) au fost obţinute între varianta martor şi 
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celelalte variante experimentale. Similar anului experimental anterior, rezultatele obţinute 

în anul 2009 evidenţiază influenţa pozitivă exercitată de fertilizarea minerală în asociere 

cu cea organică asupra rezistenţei puieţilor de gorun la atacul făinării. Remarcăm varianta 

de fertilizare ce constă din asocierea variantei de fertilizare NPK în doză de N80P80K80 cu 

dejecţiile avicole care s-a dovedit a conferi cea mai mare rezistenţă puieţilor de gorun la 

atacul ciupercii Microsphaera abbreviata, alături de stimularea cea mai mare a creşterii 

acestora atât la nivelul diametrului la colet, cât şi a înălţimii. 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL VIII 

 

REZULTATELE CERCETĂRILOR PRIVIND INTERRELAŢIA DINTRE  

GRADUL DE ATAC AL FĂINĂRII (MICROSPHAERA ABBREVIATA) ASUPRA 

PUIEŢILOR DE GORUN (QUERCUS PETRAEA) ŞI INĂLŢIMEA ŞI 

DIAMETRUL LA COLET AL PUIEŢILOR, ÎN PERIOADA EXPERIMENTALĂ 

8.1.REZULTATELE CERCETĂRILOR PRIVIND INTERRELAŢIA DINTRE 

GRADUL DE ATAC AL FĂINĂRII (MICROSPHAERA ABBREVIATA) ŞI 

ÎNĂLŢIMEA PUIEŢILOR DE GORUN, 2008 - 2009 

 

Analiza interrelaţiei dintre gradul de atac al făinării şi înălţimea puieţilor de gorun 

aparţinând lotului martor şi cea a loturilor experimentale, în ansamblul lor (fig. 9), 

conduce la identificare înălţimilor la care atacul ciupercii este favorizat. Astfel, pe 

ansamblul perioadei experimentale, faptul că varianta martor prezintă cea mai mare 

vulnerabilitate la atacul făinării pe un interval de înălţime cuprins între 9 şi 16 mm, acesta 

se reduce în cazul variantelor experimentale, între 12 – 14 mm. 
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Fig. 9 Influenţa înălţimii puieţilor de gorun solului asupra gradului de atac (GA) al 

făinării (Microsphaera abbreviata), pe întreaga perioadă experimentală 

 

8.2. REZULTATELE CERCETĂRILOR PRIVIND INTERRELAŢIA DINTRE 

GRADUL DE ATAC AL FĂINĂRII (MICROSPHAERA ABBREVIATA) ŞI 

DIAMETRUL PUIEŢILOR DE GORUN, 2008 - 2009 

 

Analiza interrelaţiei dintre gradul de atac al făinării şi diametrul puieţilor de gorun 

aparţinând lotului martor şi cea a loturilor experimentale, în ansamblu (fig. 10), conduce 

la identificare diametrelor la care atacul ciupercii este favorizat. Dacă se ia în considerare 

întreaga perioadă experimentală, varianta martor prezintă cea mai mare vulnerabilitate la 

atacul făinării la diametre situate între 3 şi 10 mm, acesta se reduce în cazul variantelor 

experimentale, între 4,7 – 5,2 mm. 
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Figura 10. Influenţa diametrului puieţilor de gorun solului asupra gradului de atac (GA) 

al făinării (Microsphaera abreviata), pe întreaga perioadă experimentală 

 

 

CONCLUZII 

 

În urma desfăşurării prezentului studiu, au rezultat concluzii, relevante cu privire 

la influenţa fertilizării asupra gradului de atac al făinării asupra puieţilor de gorun 

studiaţi:  
 

• Pe ansamblul perioadei experimentale, valoarea medie maximă a diametrului 

puieţilor de gorun (4,63 mm) s-a obţinut în condiţiile utilizării variantei N80P80K80 

+ G, urmată de variantele  NH4NO3 (33%)N60 + G (4,45 mm) la valori foarte 

apropiate de cele obţinute pentru varianta de fertilizare N60P60K60 + G (4,44 mm). 
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Cele mai mici diametre au fost obţinute la variantele de fertilizare 

NH4NO3(33%)N100 + G (4,04 mm) şi NH4NO3(33%)N100 (3,90 mm), valori chiar 

mai mici decât cele înregistrate la varianta martor nefertilizată (4,07 mm). Analiza 

de varianţă demonstrează aplicabilitatea modelului experimental, respectiv studiul 

variaţiei diametrelor puieţilor de gorun în funcţie de tipul şi doza fertilizanţilor 

administraţi (F = 2,952 la pragul de semnificaţie 5%), precum şi faptul că cea mai 

importantă sursă de variaţie se datorează variantei de fertilizare. Coeficientul de 

variabilitate (9,02%), reflectă omogenitate şi conferă reprezentativitate rezultatelor 

analizei de varianţă. 

• Valoarea medie maximă (17,92 cm) a înălţimii pentru cei doi ani experimentali s-a 

obţinut în condiţiile utilizării variantei N80P80K80 + G, urmată de variantele  

N60P60K60 + G (15,80 cm) şi NH4NO3 (33%)N60 + G (15,40 cm). Cele mai mici 

înălţimi au fost obţinute la variantele martor (11,50 cm) şi la varianta de fertilizare 

NH4NO3(33%)N100 (11,83 cm).  

• În ceea ce priveşte interrelaţia dintre gradul de atac al făinării (Microsphaera 

abbreviata) asupra puieţilor de gorun şi varianta de fertilizare, anul experimental 

2008, gradul de atac a fost mai ridicat la varianta martor (9,82%) faţă de variantele 

experimentale, cu excepţia celei care a fost fertilizată la nivelul solului cu doza 

maximă de NPK, respectiv  N80P80K80 (12,27%). Cele mai mici grade de atac au 

fost înregistrate în cazul variantelor de fertilizare organo-minerală N80P80K80 + 

gunoi, respectiv 3,65% şi NH4NO3 + gunoi 4,53% pentru doza N80. Pe ansamblul 

variantelor experimentale, în toată perioada analizată, media gradului de atac în 

2008 a fost de 7,71%. În condiţiile utilizării ca variantă martor a celei nefertilizate, 

au fost obţinute diferenţe pozitive, în favoarea variantei martor, la toate pragurile 

de semnificaţie, cu excepţia variantei fertilizate cu îngrăşământ mineral N80P80K80 

(- 2,45%). De asemenea, menţionăm faptul că au fost înregistrate 5 clase de 

omogenitate.  

• În anul experimental 2009, au fost obţinute rezultate aproape similare ca evoluţie, 

anului experimental anterior în ceea ce priveşte gradul de atac al făinării, cu 

menţiunea că, în condiţiile climatice ale acestui an experimental, mai puţin 

favorabile dezvoltării ciupercii Microsphaera abbreviata, gradul de atac mediu 



Sabin Rareş MAN                                                                     Rezumatul tezei de doctorat 

 

24 
 

înregistrat a fost cu 52% mai redus, comparativ cu anul 2009. Cel mai ridicat grad 

de atac a fost înregistrat de varianta care a fost fertilizată la nivelul solului cu doza 

maximă de fertilizant mineral, respectiv N80P80K80 (6,31%), urmată de gradele de 

atac înregistrate la celelalte doze de fertilizant mineral N60P60K60 (5,54%) şi 

N40P40K40 (4,83%), gradul de atac asupra variantei martor (4,33%) situându-se pe 

locul cinci. Cele mai mici grade de atac au fost înregistrate în cazul variantei de 

fertilizare organo-minerală N80P80K80 + gunoi, respectiv 2,73% şi NH4NO3 + gunoi 

pentru doza N60 şi 4,53% pentru doza N80. Pe ansamblul variantelor 

experimentale, în toată perioada analizată, media gradului de atac în 2008 a fost de 

4,05%.Au fost obţinute diferenţe pozitive, în favoarea variantei martor, la toate 

pragurile de semnificaţie, cu excepţia variantelor fertilizate cu îngrăşământ 

mineral N80P80K80 (- 2,45%, corespunzătoare clasei de omogenitate BC), pentru 

care s-a obţinut cea mai mare diferenţă, în valori absolute, la pragul de 

semnificaţie 5%, urmată de cele între martor şi fertilizanţii minerali N60P60K60 (- 

1,21%), N40P40K40 (- 0,50%) şi NH4NO3(33%)N80 (- 0,12%), nesemnificative 

statistic (p > 0,5%). De asemenea, menţionăm faptul că au fost înregistrate 4 clase 

de omogenitate.  

• Dacă se sintetizează rezultatele analizei corelaţiilor dintre variantele de fertilizare 

şi gradul de atac, pe ambii ani experimentali, se evidenţiază concordanţa dintre 

acestea. Între gradul de atac al făinării şi fertilizarea minerală cu cele trei doze de 

NPK (fig.  ), au fost înregistrate corelaţii puternice şi foarte puternice pozitive, cu 

reprezentativitate ridicată, ceea ce conduce la afirmaţia că odată cu creşterea dozei 

de fertilizare cu NPK, se constată, simultan, creşterea gradului de atac. Această 

constatare, la care se adaugă şi rezultatele privitoare la vigoarea de creştere a 

puieţilor de gorun, care au fost influenţate de o manieră nesemnificativă statistic 

de administrarea acestui îngrăşământ mineral, reprezintă rezultate experimentale 

care susţin recomandarea ca tipul de fertilizant menţionat să fie evitat în 

pepinierele destinate cultivării puieţilor de gorun. Rezultatul testării corelaţiei 

dintre gradul de atac al făinării şi varianta de fertilizare NPK în asociere cu 

îngrăşământul organic, este în concordanţă cu rezultatul studiului influenţei 

variantelor de fertilizare asupra vigorii puieţilor de gorun, care au prezentat cea 
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mai mare vigoare de creştere ca răspuns tot la aplicarea acestei variante de 

fertilizare, cele mai bune rezultate fiind obţinute atât pentru diametrul la colet, cât 

şi pentru înălţime pentru doza de fertilizant N80P80K80 + G. Astfel, din cele 

prezentate, reiese că cea mai bună variantă de fertilizare este  cea reprezentată de 

N80P80K80 + G, atât sub aspectul influenţei pozitive asupra vigorii de creştere, cât 

şi a măririi rezistenţei la atacul făinării. 
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