
Școala puieților
- pepiniere și plantații -
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 Am văzut în lecția anterioară cum silvicultorii recoltează,  colectează și condiționează  
semințele forestiere. În natură, germinarea semințelor și apariția plantulelor se face oarecum la 
întâmplare, depinzând de vicisitudinile vremii. Având semințe de calitate, silvicultorii se asigură că 
din acestea vor rezulta cât mai mulți puieți buni pentru plantare. Pentru aceasta sunt întrebuințate 
pepinierele silvice care sunt porțiuni de teren special alese și amenajate pentru producerea puieților 
forestieri.  
 Alegerea locației pentru o pepinieră se face având în vedere următoarele :
  - terenul să fie ferit de inundații sau de alunecări;
  - înclinarea (panta) să fie redusă;
  - să aibă în apropiere o sursă de apă;
  - solul să fie sănătos, bogat în humus;
  - expoziția să fie însorită sau semiînsorită, pentru a se putea începe lucrările 
primăvara cât mai devreme;
  - să fie în apropierea așezărilor omenești, având în vedere necesarul de forță de 
muncă;
  - să fie ușor accesibilă mijloacelor de transport.
 După timpul cât funcționează,  pepinierele sunt clasificate în permanente și provizorii. 
Pepinierele permanente sunt dotate cu instalații de udat, utilaje, personal calificat și muncitori 
permanenți, în timp ce pepinierele provizorii sunt așezate cât mai aproape de șantierele de 
împăduriri fiind menținute până la terminarea plantațiilor din zonă.
 Prima operație care se face într-o pepinieră constă în lucrarea solului prin care se asigură 
condiții optime pentru încolțirea semințelor și creșterea puieților. Întrucât plantulele și puieții 
consumă însemnate cantități de substanțe nutritive, este nevoie ca, an de an, să se aplice  îngrășă-
minte chimice și organice. 
 Odata ce solul este gata de semănat, urmează pregătirea semințelor. După coacere semințele 
intră într-o stare de repaus. Aceasta încetează când sămânța este pusă în condiții favorabile de tem-
peratură și umiditate. Sunt specii la care germinația se declanșează la puțin timp după coacere ca în 
cazul molidului, fagului, stejarului, etc. La alte specii starea de repaus a semințelor se poate prelungi 
unul sau mai mulți ani până începe încolțirea. Pentru reducerea stării de repaus și determinarea 
intrării în germinație într-un timp cât mai scurt, în practica silvică se utilizează două procedee: forța- 
rea și stratificarea semințelor. 
 Forțarea semințelor forestiere se aplică acelor semințe care au tegumentul impermeabil 
pentru apă. Pentru a înlătura acest neajuns, fie se zgârie tegumentul prin frecare de o suprafață 
abrazivă, fie se stropesc semințele cu acid sulfuric diluat, fie se cufundă în apă fierbinte. 
 Stratificarea semințelor constă în crearea unor condiții care să asigure scurtarea perioadei de 
repaus și se realizează prin păstrarea acestora la tempera-
tură scăzută, umiditate suficientă și asigurarea unei respi-
rații normale.
 Semănatul este operația de introducere a 
semințelor în sol și acoperirea lor pentru a se realiza 
condiții bune de germinare și răsărire. Semănatul se poate 
face prin împrăștiere sau în rânduri, al doilea caz fiind pre- 
ferat datorită posibilității mecanizării lucrărilor.
 Semințele forestiere se seamănă în mod obișnuit 
primăvara și toamna, unele, precum cele de dud, plop sau 
ulm se seamănă în cursul verii. Transformarea ghindei în puiet pentru plantare
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Containere fără fund din mase plastice

Plantarea unui puiet
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 Semănăturile de toamnă au avantajul că 
semințele nu trebuie depozitate, se elimină 
lucrările suplimentare ale solului, plantulele bene-
ficiază în anul următor semănării de o perioadă 
mai lungă de vegetație. Semințele care germi-
nează repede se seamănă primăvara, astfel ca 
răsărirea să se facă după ce a trecut pericolul 
înghețurilor târzii. Semănăturile se pot face în 
câmp deschis sau în spații protejate (sere, solarii). 
Spațiile protejate înlătură efectele nedorite ale 
vremii. După apariția plantulelor lucrările de îngri-
jire ale culturilor constau în udare, combaterea 
buruienilor, aerisirea ori de câte ori temperatura la nivelul culturii depășește 30o C (pentru cele din 
spații protejate) și protecția împotriva dăunătorilor.
 În scopul împăduririlor în condiții grele de vegetație  se produc în solar puieți cu rădăcini 
protejate care pot fi transplantați în orice perioadă a anului. Ca recipiente de semănare se folosesc 
cilindri fără fund, hârtie rezistentă, pungi de polietilenă, celuloză, carton, turbă.

 Odată cu creșterea plantulelor, pentru a se dezvol-
ta normal, acestea au nevoie de mai mult spațiu. Pentru 
aceasta se realizează repicarea puieților ce  reprezintă 
operațiunea de transplantare a puieților proveniți din 
semănături din solarii sau sere, în spații mai mari. Puieții 
repicați sunt mai viguroși, au rădăcina mai bine dezvol-
tată. Repicajul se execută primăvara, după ce trece peri-
colul înghețurilor târzii sau toamna după încetarea 
secetei din vară (la speciile de foioase). Pentru obținerea 
puieților de talie mare, folosiți la amenajarea parcurilor 

și în spațiile verzi, se recurge la repicajul repetat, în special la rășinoase și la foioasele încet 
crescătoare.
 Producerea puieților pe cale vegetativă se bazează pe capacitatea de regenerare a plantelor 
pornind de la un organ vegetativ, țesut sau celule. În practică, ca procedee de înmulțire vegetativă, 
se utilizează butășirea, altoirea și marcotajul.
 Butășirea – constă în introducerea în sol a unui fragment de organ vegetativ (în general 
tulpină) din care se dezvoltă o plantă cu însușiri identice cu cea din care a provenit butașul.
 Altoirea – un lujer desprins dintr-o plantă numită altoi se îmbină cu altă plantă viabilă care 
are rădăcini proprii, numită portaltoi.
 Marcotajul – constă în aplecarea și îngroparea parțială în sol a unei ramuri, lăsând vârful 
acesteia la suprafață. În prima perioadă de timp nutriția lujerului continuă a fi făcută de planta 
mamă, mai apoi, din mugurii îngropați în sol se formează rădăcini și se face detașarea.
 Îngrijirea culturilor din pepiniere include toată gama de lucrări ce se execută de la înființarea 
culturii și până la scosul puieților. Protejarea puieților împotriva temperaturilor scăzute se face prin 
acoperirea acestora cu strat protector (mulcirea culturilor) de mușchi, litieră sau paie peste care se 
pun crăci ca să nu fie luat de vânt. Pe timp călduros, pentru protejarea puieților de insolație (care 
provoacă arderea scoarței la colet), precum și a solului de uscăciune, se acoperă spațiile dintre 
rânduri cu un strat verde de buruieni crude ori cu mușchi de pădure sau se pun umbrare.
 Pentru a favoriza răsărirea plantulelor, crusta formată pe suprafața solului se sparge imediat 
după formare cu ajutorul tăvălugului stelat sau cu grebla. Îndepărtarea buruienilor prin plivit sau cu 
ajutorul substanțelor ierbicide, prășitul, udatul, reprezintă alte lucrări obligatorii în îngrijirea cultu-
rilor din pepiniere. Pentru a obține puieți de calitate se recurge la rărirea acestora. 
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•   Care sunt considerentele  de care trebuie avut grijă în alegerea 
locației unei pepiniere?
•   Ce tipuri de recipiente se folosesc pentru semănarea semințelor 
forestiere?
•            Ce procedee de înmulțire vegetativă cunoașteți? 

Întrebări:

• În pepinieră producerea materialului săditor a puieților, se poate 
realiza pe cale generativă (din sămânță), la majoritatea speciilor, sau pe 
cale vegetativă (din butași, marcote, drajoni, altoi).
• Asocierea speciilor într-o lucrare de împădurire are la bază 
cunoașterea însușirilor biologice ale speciilor alese în condițiile conviețui-
rii împreună. Se pot realiza culturi pure, constituite dintr-o singură specie 
sau culturi amestecate, din mai multe specii.

De reținut:

• drajon – lăstar al unei plante crescut din rădăcină și din care, prin 
separare se poate dezvolta o nouă plantă;
• butaș – parte a plantei care pusă în condiții favorabile de sol, umidi-
tate, temperatură, se înrădăcinează și formează o nouă plantă 
asemănătoare celei din care a provenit;
• humus – component principal al solului care condiționează fertili-
tatea acestuia;
• plantulă – plantă mică abia ieșită din sămânță;
• puiet – plantă tânără care se scoate dintr-o pepinieră pentru a fi 
transplantată în altă parte;
• colet – zonă de trecere între rădăcină și baza tulpinii;
• amendamente – substanțe aplicate solului cu scopul ameliorării 
reacției ori a îmbunătățirii texturii;
• tegument – înveliș al semințelor plantelor care dă culoarea și 
aspectul exterior al semințelor.

Dicționar:
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 Prin împădurire se înțelege instalarea pădurii pe un teritoriu, cu material de împădurire 
produs în pepiniere silvice și/sau cu  semințe recoltate în acest scop. Din punct de vedere al terenu-
rilor care sunt împădurite se deosebesc:
  - împăduriri în terenuri goale (poieni, goluri, suprafețe dezgolite);
  - completarea regenerării naturale (suprafețe pe care pădurea s-a regenerat natural, 
dar unde trebuie intervenit cu completări);
  - introducerea de specii valoroase, care se face în scopul de a spori productivitatea 
arboretelor.
 Tehnica împăduririlor stabilește modul cum se realizează împădurirea: prin semănătură 
directă, prin plantare sau prin butășire. Semănătura directă este o metodă de împădurire artificială 
prin care semințele forestiere se seamănă pe terenul destinat împăduririi, astfel că puieții ce răsar 
cresc de la început la locul definitiv. Plantarea este o altă metodă de împădurire artificială prin care 
se folosesc puieți produși în pepiniere.  În cazul butășirii se utilizează butași.
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• Semințe puse la germinat.
• Participare la acțiuni de repicaj în pepiniera silvică/ repicare 
puieți în recipiente de plastic.Aplicaţii practice: 
Materiale necesare: 
 Când vremea nu permite, acțiunea de semănat sau repicat se 
poate desfășura demonstrativ în sala de clasă. Avem nevoie de 
semințe de molid/ puieți de molid cu vârsta de 1 an, recipiente 
(pahare) de plastic și de pamânt. Fiecare participant va urmări și 
consemna evoluția în timp a seminței/plantulei/puietului.

Realizați corespondența între semințele și puieții care vor răsări din 
acestea. Pentru ca și alți elevi să poată folosi acest manual, vă 
rugăm să completați utilizând doar creionul.
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Joc :
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