
Contractul subsidiar nr. 2 / 05.01.2018 cu titlul (Activitatea 1) ”Măsuri de protecție și 

reconstrucție ale arboretelor de castan afectate de cancerul de scoarță”  

 

Responsabil CS 2: Dănuț Chira 

 

Rezultate obținute în perioada: aprilie 2018 - iunie 2019 

 

Subactivitatea 1.1: Lucrări de teren de identificare (prelevare probe) şi monitorizare a 

fenomenului de uscare a castanului. 

o A fost inventariată starea de sănătate a castanului comestibil (Castanea sativa) din peste 20 

subparcele. Starea actuală a arboretelor este diferită, de la relativ stabilă cu uscări și cancere 

active relativ slabe ca frecvență (zonele V. Sarcaret, V. Amadea, Uzina de Apă etc.) la 

aparent instabilă cu uscări și cancere active relativ frecvente (zona Lacu Bodi-Ferneziu). 

 

   
 

Foto 1. Uscarea castanului înainte de tratamentele biologice (stânga) și vindecarea cancerelor inoculate (dreapta) în 

pădurile Băii Mari 

 

Subactivitatea 1.2: Identificarea tulpinilor de Cryphonectria parasitica, elaborarea produsului 

biologic, verificarea apariției infecțiilor cu Phytophthora şi a infestărilor cu Dryocosmus 

kuriphilus.   

o Au fost efectuate analize de laborator asupra tulpinilor de Cryphonectria parasitica din 

zonele inventariate. Tulpina majoritară este EU12, dar în unele parcele apar și alte tulpini 

(EU13).  

o Analizele efectuate nu au consemnat prezența altor organisme periculoase (Phytophthora 

şi Dryocosmus kuriphilus) ale castanului. 

Aceste rezultate au fost prezentate în buletine de analiză.  

 

Subactivitatea 1.3: Instalare suprafețe demonstrative de inoculare biologică, lucrări de întreținere 

şi reconstrucție a căstănişurilor.  

o Pentru înțelegerea eficienței produsului biologic asupra tulpinilor din arboretele locale 

(EU12, EU13 etc.) de C. parasitica au fost efectuate demonstrativ tratamente biologice în 

mai multe suprafețe. În condiții de laborator a fost elaborat produsul biologic necesar 

inoculărilor de teren (virusul CHV1 pe tulpina locală EU12). 

o Au fost inițiate suprafețe demonstrative de întreținere și reconstrucție a arboretelor de 

castan afectate de uscare în masă.  



  
Foto 2. Identificarea tulpinilor (stânga) și elaborarea produsului biologic (dreapta)  

 

Subactivitatea 1.4: Instalarea și urmărirea unei suprafețe de pepinieră în vederea revigorării 

regenerării castanului.  

o În pepinierele Tăul Crâșmarului și Firiza au fost instalate suprafețe speciale destinate 

revigorării regenerării castanului. Se promovează idei noi de cultură a castanului (plantarea 

de puieți de castan de 1 an cu rădăcina protejată, la schemă mare - 6x6 m, care să permită 

dezvoltarea optimă a coroanelor pentru producția viitoare de castane).  

  

   
Foto 3. Puieți de castan cu rădăcina protejată, pregătiți de plantare (stânga) și puiet plantat sănătos (mijloc), respectiv 

afectat fiziologic (dreapta) 

 

 


