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Lucrarile au urmărit elaborarea de soluţii tehnice complexe de gestionare durabilă a Pădurilor 

Şincii, adaptate la condiţiile concrete, locale, coroborate cu transferul de cunoştinţe, tehnologie şi 

competenţe, către personalul tehnic al ocolului silvic, ȋn scopul îmbunătăţirii managementului forestier 

Pentru ȋndeplinirea obiectivelor lucrării, s-au realizat urmǎtoarele activităţi specifice:  

- analiza gradului de risc la atacul de Hylobius Abietis în plantaţiile de răşinoase şi stabilirea 

măsurilor de protecţie necesare;  

- stabilirea calităţii lemnului şi determinarea mai exactă a volumului de lemn de lucru din 

arboretele de fag cu vârstă înaintată, pe baza analizei defectelor exterioare şi interioare ale arborilor; 

- evidenţierea modului de structurare a ecosistemelor forestiere naturale (păduri virgine), 

model de gospodărire a pădurii cultivate; 

- utilizarea sistemului GIS în gospodarirea Pădurilor Şincii; 

- stabilirea  gradului de accesibilitate al fondului forestier 

 

1. Analiza gradului de risc la atacul de Hylobius Abietis în plantaţiile de răşinoase 

şi stabilirea măsurilor de protecţie necesare; 

 

Prin analiza gradului de risc la atacul de Hylobius abietis în plantaţiile de răşinoasesurilor s-a 

urmǎrit transferul către beneficiar a cunoştinţelor tehnologice şi a metodei de lucru privind evaluarea 

posibilităţii de apariţie a vătămărilor produse de trombarul Hylobius abietis puieţilor de răşinoase. 

Prin risc de atac se înţelege probabilitatea de apariţie a unor vătămări grave cauzate de 

Hylobius abietis, care să afecteze un anumit procent din numărul total de puieţi plantaţi(>15%). Se 

consideră ca fiind grave roaderile puternice (100-200 mm2scoarţă roasă) şi foarte puternice (peste 200 

mm2scoarţă roasă) provocate de trombari pe tulpinile puieţilor, de natură să ducă la uscarea celor 

afectaţi. 

Dinamica sezonieră a vătămărilor cauzate de Hylobius abietis este relevată în literatura de 

specialitate, pe baza acesteia stabilindu-se un algoritm de determinare a acestora, în funcţie de 

vechimea parchetelor şi de momentul instalării culturilor (fig 1). 
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Fig. 1. Dinamica sezonieră a vătămărilor (indicelui de atac) de Hylobius abietis                                                            

          în funcţie de vechimea parchetelor şi de momentul instalării culturilor. 
(dupǎ literature de specialitate) 

 

 În funcţie de schimbările ce survin în structura şi efectivul populaţiilor de gândaci, se 

modifică şi dinamica vătămărilor cauzate de aceştia, astfel: 

- curba „a”, reprezintǎ „roaderile de vară”, din (mai) iunie-iulie, cauzate de gândacii maturi, 

ȋn parchete de un an vechime; 

- curba „b” - combinaţie de „roaderi de vară” ce apar în iunie-iulie şi „roaderi de toamnă” care 

apar mai ales în august-septembrie, acestea din urmă fiind cauzate de gândacii tineri ce s-au dezvoltat 

în rădăcinile cioatelor din parchetele respective, ȋn zone cu amestec de cioate proaspete şi cioate de un 

an vechime sau de 1 sau 2 ani vechime; 

- curba „c” - „roaderile de toamnă”, din august-septembrie”, în zonele cu durata de dezvoltare 

a generaţiei de 2 sau 3 ani, în al 3 - lea sezon de vegetaţie dupǎ exploatare; 

- curba „d”- roaderile de primăvară”, din aprilie-mai, care sunt cauzate de gândacii tineri ce au 

ieşit din leagănele de împupare  spre sfârşitul sezonului de vegetaţie anterior sau la începutul sezonului 



de vegetaţie curent, ȋn al 3-lea sau al 4-lea sezon de vegetaţie dupǎ tǎiere; 

- curba „e” - „roaderi de primăvară”, din aprilie-mai şi „roaderi de toamnă”, din august-

septembrie, în al 3-lea sezon de vegetaţie după tăiere. 

In cele 10 suprafeţe selectate pentru determinarea gradului de risc la atacul de Hylobius abietis 

în plantaţiile de răşinoase s-au obţinut grade de risc reduse sau mari (tabelul 1.), stabilindu-se, ȋn 

concordanţǎ cu acesta, mǎsurile de protecţie adecvate (tabelul 2). 

                                                                                                    Tabelul 1. 

Gradul de risc la atacul de Hylobius abietis ȋn plantaţiile de rǎşinoase 

Nr. 

crt. 

Unitatea                      

de producţie 

Unitatea 

amenajisticǎ 

Gradul de risc 

1 

UP  Sinca 

159% grad de risc redus 

2 66 A grad de risc redus 

3 67 A grad de risc redus 

4 

UP Drăguş 

10 A% grad de risc mare 

5 12 B grad de risc mare 

6 11 C grad de risc redus 

7 62 B% grad de risc redus 

8 64 D grad de risc redus 

9 
UP Sinca Nouǎ 

47 I grad de risc redus 

10 71 C grad de risc redus 
 

                                                                                                                                            Tabelul 2. 

Măsuri de protecţie împotriva atacurilor de Hylobius abietis ce vor trebui aplicate după plantare                                       

în culturile de răşinoase ce se instalează în acest an şi în care riscul de atac este moderat sau mare 
 

Cod Mǎsuri de aplicat Observaţii 

 

M1

. 

Scoarţe toxice, tratate cu un insecticid omologat în 

acest scop şi care este condiţionat ca pulbere sau 

granule fine (de ex. Mospilan 20SG - 2g/scoarta) ; se 

aplică doar dacă se constată că tratamentul prin 

îmbăiere nu este eficient 

1-3 serii de scoarţe (100-400 buc./ha), în (mai) 

iunie-iulie, începând de la apariţia primelor 

roaderi 

 

M2

. 

Scoarţe toxice, tratate cu un insecticide omologat în 

acest scop şi care este condiţionat ca pulbere sau 

granule fine (de ex. Mospilan 20SG - 2g/scoarta); se 

aplică doar dacă se constată că tratamentul prin 

îmbăiere nu este eficient 

O serie de scoarţe (200 buc./ha), spre sfârşitul 

lunii iulie, numai dacă se întârzie stropirea 

puieţilor 

 

M3

. 

Stropirea puieţilor cu emulsie de Faster 1% + Nu-

Film 1% (500-600 ml Faster şi 500-600 ml  Nu-Film 

la 1 ha cu 5000 puieţi) 

Spre  sfârşitul lunii iulie sau începutul lunii 

august, în funcţie de perioada în care încep să 

iasă gândacii tineri, dacă tratamentul aplicat prin 

îmbăiere puieţilor înainte de plantare nu mai are 

efect protector. 

 

M4

. 

Stropirea puieţilor cu emulsie de Faster 1% + Nu-

Film 1% (500-600 ml Faster şi 500-600 ml  Nu-Film 

la 1 ha cu 5000 puieţi) 

Imediat după topirea zăpezii, dacă M3 nu s-a 

aplicat sau la controlul din toamna precedentă s-a 

constatat o eficienţă redusă a tratamentului M3, 

precum şi atunci când o mare parte din gândacii 

tineri nu au ieşit în toamnă 

 

2. Stabilirea calităţii lemnului şi determinarea mai exactă a volumului de lemn de lucru din 

arboretele de fag cu vârstă înaintată 

In cadrul acestei activităţi s-a urmărit realizarea de lucrări în vederea transferului de cunoştinţe 

privind stabilirea cât mai exactă a calităţii lemnului din arboretele de fag cu vârstă înaintată, pe baza 

evidenţierii defectelor lemnului arborilor, atât exterioare, cum ar fi putregaiul exterior, lăbărţarea, 

prezenţa ritidomului, bifurcarea, curbura, nodurile, cancerele bacteriene, bărbile chinezeşti, gelivura 

etc, cât şi interioare: inimǎ roşie, inimǎ stelatǎ, putregai interior ( foto 1 şi 2). Defecte interioare s-au 

evidenţiat pe baza carotelor extrase cu burghiul Pressler, până la axul fiecărui arbore.  

Incadrarea arborilor pe picior în clase de calitate s-a realizat conform metodei elaborate de I. 

Decei şi R. Dissescu (1960) 



 

 
Foto 1.  -  Arbore de  fag  afectat  de inimă roşie  

(O.S. Pǎdurea Sincii, U.P. Sinca, u.a. 16 A) 

 
 Foto2.-Arbore de fag  afectat  de putregai inter ior  

(O.S.  Pǎdurea Sincii ,  U.P.  Sinca,  u.a .  16  A)  
 

Analiza arborilor, efectuată atât după defectele exterioare cât și după cele interioare (prezenţa 

putregaiului şi a crǎpǎturilor interioare), relevă faptul că proporția arborilor din clasele superioare de 

calitate (1 și 2) scade, mărindu-se proporţia celor din clasele de calitate inferioare (cl. 3 şi 4), 

comparativ cu clasificarea făcută exclusive pe baza defectelor exterioare, vizibile, conform metodei 

folosite la punerea în valoare a masei lemnoase (fig 11); 
 

 
 

Cele mai frecvente defecte, care determinǎ declasǎri ale arborilor ȋn toate fagetele cu vȃrstǎ 

ȋnaintatǎ studiate, se ȋnregistreazǎ la arborii cu diametre inferioare (arbori de mici dimensiuni - 

dominaţi), iar apoi la arborii cu diametre superioare (arbori de mari dimensiuni – dominanţi) (fig 18). 
 

 



 Pe baza stabilirii mai exacte a calităţii lemnului din arboretele de fag studiate, s-au obţinut şi 

rezultate privind cuantificarea mai exactă a proporţiei de lemn de lucru, cu implicaţii pozitive 

privind precizia determinǎrii volumului de lemn de lucru destinat comercializǎrii (tabelul 5). 

                                                                                                                          Tabelul 5. 

Proporţia lemnului de lucru ȋn arboretele de fag studiate din O.S. Pǎdurile Sincii R.A. 

Codul suprafeţei 

experimentale 

Denumirea  

arboretului 

Dupǎ defectele exterioare Dupǎ defectele exterioare şi interioare 

Clasa           

de calitate 

medie   

Proporţia 

lemnului de        

lucru  (%) 

Clasa                      

de calitate  

medie   

Proporţia 

lemnului de 

lucru  (%) 

SPF 1 Sinca 1,88 52 2,33 42 

SPF 2 Strȃmba 2,10 47 2,59 35 

SPF 3 Plopoasa 1,70 56 2,00 50 

SPF 4 Veneţia 1,39 61 1,83 53 

SPF 5 Arinoasa 1,19 64 1,46 60 
 

3. Evidenţierea modului de structurare a ecosistemelor forestiere naturale (păduri virgine),  

model de gospodărire a pădurii cultivate 
 

Realizarea, ȋn cadrul unui arboret, a unei structuri apropiate structurii naturale specifice pǎdurii 

virgine, caracterizatǎ prin descreşterea numǎrului de arbori pe categorii de diametre, se poate realiza 

prin gospodǎrirea arboretului respectiv ȋn codru grǎdinǎrit sau prin aplicarea de tǎieri de transformare 

la grǎdinǎrit. 

Cercetǎrile efectuate ȋn cinci arborete din Pǎdurea Secularǎ Sinca, evidenţiazǎ faptul cǎ 

structura acestora este plurienǎ, distribuţia arborilor pe categorii de diametre, ȋn fiecare dintre acestea, 

putȃndu-se ajusta prin progresia geometricǎ descrescǎtoare Liocourt (1898) sau prin funcţia 

exponenţialǎ Meyer (1933): y = ke-αx ( unde: y reprezintǎ numǎrul de arbori dintro categorie oarecare 

x; k şi α – doi parametrii care variazǎ ȋn funcţie de caracteristicile arboretului; e – baza logaritmului 

natural (2,71828).  

In cazul ȋn care, ȋnsǎ, ȋn arboretele naturale pluriene, descreştere numǎrului de arbori pe 

categorii de diametre este mai puţin uniformǎ, distribuţia prezentȃnd o serie de maxime şi minime 

locale, cu amplitudine mai mare ȋntre ele, se remarcǎ faptul cǎ experesiile Liocourt şi Meyer nu mai 

ajusteazǎ ȋn mod satisfǎcǎtor curba de frecvenţǎ. De aceea, ȋn afara celor douǎ expresii, ȋn literatura de 

specialitate s-au propus şi alte funcţii de frecvenţǎ mai flexibile,  cum ar fi: Beta, Weibul, Gamma.  

 

 
 

Distribuţia numǎrului de arbori pe categorii de diametre din pǎdurea virginǎ Cotul 

Strȃmbşoarei, ajustatǎ cu ajutorul funcţiei beta, evidenţiazǎ faptul cǎ, ȋn pǎdurile pluriene naturale, 

structura se pǎstreazǎ de-a lungul unor secole, cu diferenţe inerente de la o perioadǎ la alta (fig.4.).  

Pentru realizarea structurii grǎdinǎrite ȋntro pǎdure plurienǎ (Pǎdurea Strȃmba – SPF 2), 

ajustarea distribuţiei dupǎ modelul pǎdurii seculare, cu ajutorul funcţiei beta, evidenţiazǎ urmǎtoarele 

(fig. 1.): 



- ȋn arboret trebuie aplicate tǎieri de transformare la grǎdinǎrit; 

- extragerea cu precǎdere a arborilor ȋn exces - din categoriile de diametre ȋn care se 

ȋnregistreazǎ maxime locale (d = 18 cm; d = 22 cm; d = 40 - 50 cm); 

- promovarea şi ajutorarea regenerǎrii naturale, ȋn vederea mǎririi numǎrului de arbori din 

categoriile inferioare (d= 6 - 10 cm), unde se relevǎ lipsa totalǎ a arborilor tineri.    

 

 
 

Desigur, structura realizatǎ de pǎdurea naturalǎ plurienǎ ȋn timp de secole, nu poate fi 

reprodusǎ ȋn pǎdurea cultivatǎ ȋn cȃteva decenii, ȋnsǎ, prin tǎieri de transformare la grǎdinǎrit, se poate 

apropia de aceasta, ajungȃndu-se ca dupǎ un ciclu (100 – 120 de ani) sǎ se obţinǎ şi apoi sǎ se 

perpetueze structura grǎdinǎritǎ. 

 

yi = 0,0106(x-11) -0,221(71-x) 0,249 


