
        Înmulțirea reprezintă o însușire fundamentală a organismelor vii care asigură perpetua-
rea speciilor, prin apariția de noi indivizi, pe baza însușirilor lor genetice.

        Gimnospermele  sunt plantele care au semințele neînchise în fruct. Ele sunt răspândite în 
zonele reci ale globului și în regiunile înalte, de deal și de munte. Dintre gimnosperme, cele mai frec-
vente sunt coniferele, numite astfel pentru că florile lor sunt în formă de con.

        Angiospermele sunt plantele cu sămânță închisă în fruct. Ele sunt cele mai evoluate și 
cele mai răspândite plante de pe suprafața Pământului, existând aproximativ 300.000 de specii de 
angiosperme. 

        Regenerarea pădurii este procesul de înnoire sau refacere a generațiilor de arbori, în 
locul celor exploatate sau distruse din diferite cauze. 

        Procesul regenerării este o verigă obligatorie, care asigură continuitatea pădurii în timp și 
spațiu. Regenerarea pădurii are la bază capacitatea arborilor existenți de a produce semințe  sau de 
a lăstări. Cele două modalități de regenerare conduc la două modalități diferite de gospodărire a 
pădurii respectiv regimul codrului când regenerarea se bazează pe semințe și regimul crângului când 
regenerarea se bazează pe lăstari. În țara noastră la toate arboretele se aplică regimul codrului, cu 
excepția arboretelor de plop, de salcie, de salcâm sau în zăvoaie.

        În scopul regenerării arboretelor din semințe, în unele parcele forestiere, s-au constituit, 
pentru diferite specii, rezervații de semințe în care se găsesc 
arbori valoroși din speciile de interes. Pe raza Direcției Silvice 
Neamț există asemenea rezervații pentru 
molid și brad, la toate ocoalele silvice cu 
excepția Ocolului Silvic Roman, în timp ce 
pentru foioase (fag, stejar, gorun, etc.) 
acestea sunt constituite la  Ocoalele Silvice 
Roman, Târgu Neamț, Gârcina și Văratec.
 Semințele forestiere pot fi obținute și 

din plantaje  care sunt plantații speciale destinate producerii de semințe. 
Aceste arborete  sunt amplasate în zone accesibile, cu un climat favorabil 
speciei pentru care au fost create. Pentru stimularea fructificării, plantajele 
beneficiază  de îngrijire și conducere specifice. În cadrul Direcției Silvice 
Neamț există  plantaje create pentru speciile molid, brad și larice, toate loca-
lizate în cadrul Ocolului Silvic Gârcina, în zona localității Bodești. 

        Recoltarea fructelor, conurilor și a semințelor se face în general în 
faza de coacere, pentru unele specii forestiere aceasta se realizează  înaintea 
coacerii. Coacerea reprezintă procesul fiziologic prin care fructele  își încetează creș-
terea, își schimbă culoarea și consistența. Căderea naturală a fructelor/ semințelor,  poartă denumi-
rea de diseminare.

        Recoltarea se face de pe suprafața solului, la speciile cu fructe sau semințe mari și grele, 
care cad liber pe sol după coacere, precum stejarul, fagul, castanul, nucul, etc. Recoltarea fructelor 
și conurilor de pe arbori se face cu mâna, prin smulgere, cu ajutorul pieptenului sau prin tăierea de 
la bază a conurilor și fructelor folosind cosoare sau foarfeci montate la capătul unor prăjini. Semințe-
le  aripate de ulm, frasin, arțar, paltin se recoltează manual de pe sol, după diseminare. 

Început de drum
- semințele forestiere- 

Conuri de brad recoltate

con axa conului sămânță

aripăsămânță

Plantaj Bodești, Ocolul Silvic Gârcina
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•           Ce sunt gimnospermele?
• La ce operații este supusă o sâmânță de molid de la recoltarea 
conurilor și până la semănare?
• Care sunt dispozitivele ce se folosesc la urcarea în coroanele arbo- 
rilor în scopul colectării conurilor sau semințelor?

Întrebări:

• Primele conuri la brad se formează în jurul vârstei de 50-60 de ani, 
mai apoi bradul fructifică abundent o dată la 2- 3 ani;
• La brad, conurile se coc  în toamna primului an, când solzii cad 
împreună cu semințele, pe lujeri rămânând doar axele conurilor, așa- 
numitele lumânări naturale pe care ni le dorim cu toții în bradul de Cră- 
ciun.

De reținut:

• arbore  - plantă lemnoasă care are la maturitate o înălțime minimă 
de 7 metri, cu trunchi bine conformat și ramuri cu frunze, care formează o 
coroană;
• lăstar – ramură tânără care se dezvoltă din rădăcina sau tulpina 
unei plante lemnoase;
• rășină – substanță lipicioasă secretată de diferite plante;
• rășinoase – arbori al căror lemn conține rășină; 
• foioase – arbori cu frunze late și căzătoare;
• con –  floarea gimnospermelor; 

Dicționar:
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        Pentru a ajunge în coroana arborilor este necesară utilizarea diferitelor utilaje de urcat 
cum ar fi: pinteni fixați pe bocanci, scări metalice sau de frânghie, dispozitive tip bicicletă cu ajutorul 
cărora urcarea în arbore se face prin pedalare, ascensoare cu trolii sau cu angrenaj, în toate cazurile 
folosindu-se centuri de siguranță cu corzi duble care să asigure securitatea muncitorilor.

        Procesarea fructelor, a conurilor și condiționarea semințelor presupun una sau mai multe 
operații prin care se obțin semințele. În ceea ce privește conurile, acestea sunt supuse operației de 
uscare la temperaturi ce variază în funcție de specie, în spații special amenajate numite uscătorii. 
Cea mai veche uscătorie din cadrul Direcției Silvice Neamț, a fost amenajată în anul 1894 la Bicaz, 
aceasta fiind funcțională și astăzi. Fructele cărnoase, suculente, precum cele de măr și păr pădureț, 
cătină, corn, măceș, lemn câinesc, călin, păducel, etc. se procesează imediat după recoltare, pentru 
a nu fermenta, folosindu-se mașina de descărnat fructe sau procedându-se la zdrobirea fructelor și 
separarea semințelor cu ajutorul unei site și a unui jet de apă. Condiționarea semințelor presupune, 
după caz,  una sau mai multe operații prin care acestea devin apte pentru semănat sau păstrat. 
Semințele rășinoaselor (molid, brad, pini, duglas, larice) se dezaripează manual sau cu ajutorul unor 
dispozitive, după care sunt curățate de impurități și sortate după mărime sau formă, operație ce se 
execută manual cu ajutorul unor site sau mecanic la trior. Când umiditatea semințelor este mai mare 
decât cea optimă pentru păstrare acestea sunt puse la zvântat.  

        Păstrarea semințelor pe o perioadă îndelungată sau foarte îndelungată de timp este 
necesară deoarece nu toate speciile forestiere fructifică anual. Unele sunt păstrate de toamna până 
primăvara, în timp ce la altele durata de păstrare poate fi  de 7- 10 ani.

        Pregătirea semințelor pentru semănare se face aplicând tratamente ce au ca scop final 
stimularea încolțirii. Pentru a preveni și combate dăunătorii, înainte de semănare, semințele sunt 
tratate cu diferite substanțe. 
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• Organizați o vizită la o rezervație de semințe ce aparține  ocolu-
lui silvic în raza căruia vă aflați
•  Parcurgeți traseul educațional și identificați, funcție de perioada 
anului în care faceți deplasarea, semințele forestiere aflate la sol sau în 
arbori. Realizați-vă propria colecție de conuri și semințe forestiere.
• Confecționați din conuri, ghinde, alune și nuci ornamente pentru 
bradul de Crăciun, sau de ce nu, un brad altfel...

Aplicaţii practice: 

Materiale necesare:
- conuri de diverse forme și dimensiuni, 
ghinde, alune, nuci;
- panglici și fundițe colorate;
- sfoară sau sârmă ușor maleabilă;
- lipici pentru lemn sau pistol cu silicon.
Cel mai simplu ornament poate fi confecționat 
dintr-un con căruia îi lipim pentru decor o 
fundiță și îi facem un sistem de prindere dintr-o 
bucățică de sfoară sau de sârmă. 

          Realizați corespondența între fructe si semințele lor. Pentru ca și 
alți elevi să poată folosi acest manual, vă rugăm să scrieți utilizând 
doar creionul.
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Semințele împăratului
    - poveste populară -

LECTURĂ SUPLIMENTARĂ
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 Un împărat din Orientul îndepărtat, împovărat de ani, s-a hotărât în cele din urmă să îşi numească 
succesorul. În loc de a alege pe unul din curtenii săi întelepţi sau din nobilii lui fii, el s-a hotărât să facă cu 
totul altceva. A chemat la el toţi băieţii din împărăţie la palat şi le-a spus: „Este timpul să fac un pas înapoi 
şi să las locul de pe tron altcuiva, aşa că am hotărât să aleg pe unul 
dintre voi.”
 Băieţii au rămas muţi de uimire! Împăratul a continuat însă 
imperturbabil: ” Vă voi da fiecăruia dintre voi câte o sămânţă, o 
sămânţă foarte deosebită. Vreau să o plantaţi, să o udaţi şi să reveniţi 
aici peste un an cu ceea ce va răsări din ea. În funcţie de cum vor arăta 
plantele voastre, voi alege cine va fi următorul împărat.”
 Unul dintre băieţii prezenţi la acest anunţ, pe nume Ling, şi-a 
luat în primire sămânţa, asemeni celorlalţi, şi s-a întors acasă în 
grabă, unde i-a povestit emoţionat mamei lui tot ce se întâmplase. Ea 
l-a ajutat să găsească un ghiveci, a pus pământ reavăn în el, iar băia- 
tul şi-a sădit sămanţa. În fiecare zi, Ling uda cu grijă pământul din vas 
şi cerceta cu atenţie să vadă dacă nu încolţise ceva. După trei săptămâni, unii din băieții din vecini începu- 
seră deja să vorbească despre mlădiţele verzi răsărite din seminţele lor, care creşteau pe zi ce trecea. Ling s-a 
uitat din nou, cu ochii mijiţi, în ghiveciul său de flori dar nu a reuşit să desluşească nimic. Au trecut, una după 
alta trei, patru, cinci săptămâni, şi niciun firicel de verdeaţă nu şi-a făcut apariţia. Ceilalţi vorbeau de-acum 
cu mândrie despre felul în care creşteau plantele lor, aşa că Ling se simţea din ce în ce mai amărât şi lipsit de 
speranţă. După încă şase luni, ghiveciul lui rămăsese la fel de sterp, în ciuda faptului că era stropit zilnic cu 
apă. Ling era aproape sigur că era vina lui, că, printr-o întâmplare nefericită, distrusese într-un fel sau altul 
sămânţa lui. 
 S-a împlinit un an şi toţi băieţii s-au îndreptat către palat, purtându-şi cu grijă în mâini plantele care 
mai falnice şi mai frumoase. Ling îi mărturisise mamei lui că nu vrea să se ducă în faţa împăratului, cu ghive- 
ciul lui sterp. Mama i-a zis că era, totuşi, datoria lui să se prezinte la palat, iar băiatul, cu sufletul împovărat 
de ruşine, a trebuit să îi dea dreptate. Atunci când a ajuns în marea sală a curţii imperiale, el a lăsat jos vasul 
său cu pământ, dând naştere la hohote de râs şi la tot felul de comentarii răutăcioase. Unora le-a fost, însă, 
milă de el şi i-au spus: „Ai avut ghinion, cel puţin ai încercat.” Atunci când împăratul şi-a făcut apariţia, a dat 
roată cu privirea în toată încăperea. Ling se ascunsese ruşinat în spatele altor băieţi. „Hei, ce plante 
frumoase, ce copăcei minunaţi aţi adus cu voi”, a spus împăratul. „Astăzi unul dintre voi va fi numit drept 
viitor împărat!” Dintr-o dată, împăratul l-a zărit pe Ling într-un cotlon al sălii, lângă ghiveciul său golaş. Fără 
să mai stea pe gânduri, le-a poruncit gărzilor să îl aducă pe băiat în faţa lui. Ling era cu sufletul la gura:    
” Împăratul şi-a dat seama că nu sunt în stare de nimic! Poate că are de gând să mă dea pe mâna călăului!”
  Imediat ce a ajuns în faţa lui, împăratul i-a cerut să îşi spună numele. „Mă numesc Ling”, a rostit el cu 
sfiiciune. Toti băieţii din jurul lui au început să râdă zgomotos şi să îl facă de ocară. Împăratul i-a aruncat lui 
Ling o privire scrutătoare şi apoi s-a adresat mulţimii: ” Iată-l pe noul împărat! Numele lui este Ling!” Bietului 
băiat nu îi venea să îşi creadă urechilor. Doar nu fusese în stare să îşi cultive planta. Poate că era numai o 
glumă. Cum putea ajunge el împărat? Bătrânul suveran a rostit următoarele cuvinte: „Cu un an în urmă, 
v-am dat la toţi câte o sămânţă. V-am spus să luaţi sămânţa acasă, să o plantaţi, să o udaţi şi să reveniţi cu 
ce va răsări din ea în această zi. Ce nu știa niciunul dintre voi este că v-am dat nişte seminţe fierte în apă, care 
nu aveau cum să rodească. Cu toţii, în afară de Ling, mi-aţi adus flori, arbori şi diferite alte plante. Când aţi 
văzut că seminţele voastre nu dau naştere la nimic, aţi înlocuit sămânţa dată de mine cu o alta. Ling a fost 
singurul care a avut curajul şi cinstea de a aduce în faţa mea un ghiveci cu o sămânţă stearpă. Din această 
cauză, el va fi următorul împărat!”
 Dacă sădești cinste, vei culege încredere. Dacă însămânţezi bunătate, vei culege prietenie. Dacă 
plantezi modestie, vei culege măreţie. Dacă însămânţezi muncă, vei culege succes. Dacă plantezi iertare, vei 
culege împăcare. Dacă sădeşti sinceritate, vei culege afecţiune. Dacă plantezi credinţă, vei culege miracole.
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