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momentul conservării şi temperatura mediului de 
conservare sunt cei mai importanţi (Wang, 1974; 
Bonner şi Karrfalt, 2008). În funcţie de aceşti fac-
tori, grupează speciile forestiere în ortodoxe (mo-
lidul, laricele, pinul silvestru), recalcitrante (go-
runul, stejarul, castanul) şi intermediare (bradul, 
fagul) (Gosling, 2007). Peste 90% dintre speciile 
din zona temperată sunt ortodoxe. Spre deosebire 
de aceste specii a căror seminţe sunt uşor de con-
servat, deoarece conţinutul lor de umiditate poate 
fii coborât până la 6 – 8 % şi suportă temperaturi 
foarte scăzute, speciile recalcitrante necesită un 
conţinut ridicat de umiditate pentru menţinerea 
viabilităţii seminţelor (aproximativ 40%). Bradul 
este considerat o specie intermediară, cu o umidi-
tate naturală destul de ridicată a seminţelor, deci 
cu o respiraţie activă, ceea ce face ca seminţele să 
fie foarte sensibile la uscare.

Obiectivul principal al acestui studiu a fost 
stabilirea unei metode de conservare pentru se-
minţele de brad recoltate din plantajul Poiana 
Neamţului (Ocolul silvic Avrig), în perioada 2010 
- 2015. 

2. Materiale și metode

2.1. Locul cercetărilor
Cercetările s-au desfăşurat în plantajul de brad 

Poiana Neamţului, localizat în Ocolul silvic Avrig, 
U.P. IV, u.a. 306P (Direcţia Silvică Sibiu). Plantajul 
a fost instalat în anul 1979, are o suprafaţă de 5,0 
ha şi conţine copiile vegetative a 30 de arbori 
plus, selecţionaţi din două regiuni de provenienţă 
(Pârnuţă, 2012).

Anii 2010, 2013 şi 2015 au fost anii cu fructi-
ficaţii abundente ai acestui plantaj de brad, ceea 
ce a făcut ca Direcţia Silvică Sibiu să încheie un 
contract pentru livrarea la export unei firme din 
Germania. Primul lot exportat a fost  în toamna 
anului 2010 (buletin ISTA nr. 6166), iar ulterior în: 
2011 (buletin ISTA nr. 6167 şi 6168), 2013 (buletin 
ISTA nr. 6173), 2014 (buletin ISTA nr. 6175), 2015 
(buletin ISTA nr. 6176) şi 2016 (buletin ISTA nr. 
6177). Deoarece, din cantitatea totală de seminţe 

1. Introducere

Este binecunoscut faptul că majoritatea spe-
ciilor de arbori forestieri nu fructifică anual. 
Producţia de seminţe a arborilor forestieri este 
influenţată de o serie de factori interni şi externi, 
ceea ce face ca fructificaţiile abundente să se pro-
ducă la anumite intervale de timp (Daia, 2003). 

În cazul bradului, periodicitatea fructificaţiei 
este de 4 – 5 ani în arborete – surse de seminţe şi 2 
– 3 ani în plantaje, ca urmare a aplicării lucrărilor 
de îngrijire şi stimulare a fructificaţiei (Mihai, 
2015). Ponderea utilizării bradului în formulele 
de împădurire a crescut în ultima perioadă, anual 
fiind regenerate pe cale artificială aproximativ 
350 ha (7% din suprafaţa regenerată) (INS, 2015), 
iar materialul forestier de reproducere provine în 
cea mai mare parte din plantaje.

Datorită fructificaţiei abundente a plantajelor 
de brad din ţara noastră şi a indicilor de calita-
te foarte buni ai seminţelor provenite din aces-
te plantaje, comparativ cu populaţiile de brad 
din Europa Centrală, începând din 2010 a crescut 
cantitatea de seminţe de brad exportată din plan-
tajele administrate de Regia Naţională a Pădurilor 
– Romsilva. 

Prin urmare, devine necesară conservarea se-
minţelor de brad în anii de fructificaţie, cel pu-
ţin, până la următoarea fructificaţie. În România, 
nu există, însă, statuată o metodă de conservare a 
seminţelor de brad. Literatura de specialitate din 
ţară şi îndrumările tehnice în vigoare recoman-
dă efectuarea semănăturilor toamna, în cazul bra-
dului, pentru a preveni reducerea procentului de 
germinaţie, care poate să scadă chiar cu 50%, prin 
conservarea seminţelor până în primăvara urmă-
toare (Haralamb 1967, Rubţov 1971). 

Conservarea seminţelor o perioadă mai lungă 
de timp depinde, în general, de însuşirile calitati-
ve ale lotului de seminţe: germinaţia, viabilitatea, 
puritatea, conţinutul de umiditate, prezenţa unor 
dăunători etc., cât şi de mediul de conservare 
(temperatura, tipul de ambalaj etc.). Dintre aceşti 
factori, conţinutul de umiditate al seminţelor în 
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Ulterior s-a calculat media aritmetică a ce-
lor două determinări paralele. Diferenţa dintre 
ele nu trebuie să depăşească toleranţele admise 
în standardele amintite. Loturile de seminţele au 
fost zvântate până când umiditatea a scăzut între 
11-12 %. La această umiditate, seminţele au fost 
întroduse în saci de rafie, cu o capacitate de 15-
20 de kg, iar apoi în saci de polietilenă, sigilaţi la 
gură pentru a împiedica orice schimb de umidita-
te cu mediul de conservare (Wang, 1974; Pasquini 
et. al., 2012). Sacii astfel ambalaţi au fost introduşi 
într-o cameră frigorifică la o temperatură medie 
de -50C (amplitudinea ±10C).

4. Rezultate și discuţii

Producţia totală de seminţe a plantajului în cei 
trei ani de fructificaţie, cantităţile de seminţe ex-
portate şi valorile parametrilor de calitate, con-
form buletinelor ISTA eliberate, sunt prezentate 
în tabelul 1.

Din cantitatea totală de seminţe recoltate în 
anul 2010, 400 de kg au fost exportate în toam-
na aceluiaşi an şi 450 de kg în primăvara anului 
2011. Diferenţa de 550 de kg de seminţe rămasă 
în stoc a fost conservată după metoda descrisă 
anterior. Umiditatea seminţelor în toamna anului 
2010 a fost redusă până la 10,9%, iar în momen-
tul conservării aceasta a fost de 11,9%. După opt 
luni de conservare, la sfârşitul lunii august 2011, 
pentru un lot ce urma a fi exportat, s-a efectuat o 
nouă analiza a seminţelor conservate. Procentul 
de viabilitate a seminţelor a scăzut în timpul ce-
lor opt luni de conservare doar cu 9%, iar variaţia 
celorlaţi parametrii de calitate a fost foarte mică. 
Creşterea procentului de viabilitate de la 59 %, în 
toamna anului 2010, la 61% în martie 2011 poate fi 
explicat prin prelucrarea şi sortarea suplimentară 
a lotului înainte de conservare. Pe de altă parte, 
procentul de viabilitate mai redus al seminţelor 
imediat după recoltare se poate datora unei ima-
turări fiziologice, prin recoltarea conurilor înainte 
de coacerea complectă. Capacitatea de maturare a 
seminţelor după ce conurile au fost desprinse de 
pe arborele - mamă este cunoscută la unele specii 
forestiere, contribuind la creşterea viabilităţii se-
minţelor în primele luni de conservare (Bonner şi 
Karrfalt, 2008). De asemenea, conform cercetări-
lor lui Vlase et al. (1957) seminţele de brad recol-
tate înainte de coacerea completă a conurilor au 
o putere de germinaţie superioară celor recoltate 

recoltate în anii de fructificaţie, doar o parte a fost 
valorificată la export, pentru cantitatea de semin-
ţe rămase în stoc s-a stabilit metoda de conserva-
re care este descrisă în capitolul următor.

2.2. Materiale și metode utilizate în cercetare
Conurile recoltate din plantaj au fost depozi-

tate într-un spaţiu bine aerisit şi zvântate în mod 
natural (Rubţov 1971). Sortarea seminţelor de im-
purităţi s-a făcut cu ajutorul mai multor site de 
diferite dimensiuni. Pentru a evita spargerea pun-
gilor de răşină, seminţele nu au fost dezaripate.

Analizele de laborator şi eşantionarea loturilor 
de seminţe s-au făcut în conformitate cu regulile 
ISTA ediţiile 2010, 2013 şi respectiv 2015, în ca-
drul laboratorului de seminţe Bucureşti (INCDS 
“Marin Drăcea”), acreditat ISTA. Eşantionarea a 
fost executată de un eşantionator autorizat de că-
tre Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în 
Silvicultură “Marin Drăcea”, prin prelevarea mai 
multor eşantioane elementare, în mod randomi-
zat, care au constituit eşantionul compus, a cărui 
masa a fost egală cu cea prescrisă în regulile ISTA 
şi care a fost transmis laboratorului de testare.

Testele de laborator au constat în determina-
rea următorilor parametrii de calitate: puritatea 
(%), viabilitatea (%), masa a 1000 de seminţe (g). 
Analiza purităţii s-a făcut pe două subeşantioa-
ne de analiză constituite cu ajutorul divizorului 
mecanic. Analiza viabilităţii a fost efectuată prin 
testul cu tetrazoliu, bazat pe media a patru repe-
tiţii (fiecare repetiţie conţinând 100 de seminţe), 
iar masa a 1000 de seminţe pe baza mediei a 8 
repetiţii. 

Pe lângă parametrii prezentaţi, în vederea con-
servării seminţelor de brad recoltate în anii 2010, 
2013 şi 2015, a fost determinată umiditatea aces-
tora, conform metodei descrise în SR 1908/2004 
şi regulile ISTA (ISTA Rules 2010, 2013, 2015), pe 
două subeşantianelor de analiză, care au fost us-
cate în etuvă, la temperatura constantă de 1030C, 
timp de 17 ore. Conţinutul de umiditate a fost cal-
culat procentual, cu o zecimală, funcţie de masă, 
utilizând următoarea formulă de calcul:

U = (M2 – M3) x100 / (M2 – M1)
unde: 

M1 – este masa fiolei cu capac,
M2 – este masa fiolei cu capac şi seminţe îna-

inte de uscare,
M3 – este masa fiolei cu capac şi seminţe după 

uscare.
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pentru două probe ale aceluiaşi lot, calculate în 
cadrul aceluiaşi laborator,  sunt nesemnificative 
(p < 0,005).

De asemenea, din analiza rezultatelor se poate 
observa ca viabilitatea seminţelor a fost mai mare 
în cazul lotului din anul 2013, când masa semin-
ţelor a fost mai mare. Variaţia masei seminţelor 
pentru loturile analizate poate fi explicată prin 
variaţia factorilor climatici (temperatura, precipi-
taţiile) din perioada maturării seminţelor, în anii 
respectivi. 

5. Concluzii

Pe baza rezultatelor obţinute putem concluzio-
na că uscarea seminţelor de brad până la umidita-
tea de 11 – 12 %, ambalarea lor în saci de polietile-
nă închişi ermetic şi depozitarea la o temperatură 
de -50C (±10C) reprezintă o metodă bună de con-
servare a seminţelor de brad pe o perioadă de 12 
luni. Pe lângă aceşti factori principali, menţinerea 
viabilităţii seminţelor pe perioada conservării de-
pinde de: prelucrarea foarte atentă a conurilor şi 
seminţelor, precum şi de însuşirile calitative ale 
lotului.

ulterior. Rezultate similare au fost raportate şi la 
alte specii: duglas (Sorensen, 1991), molid (Cram, 
1951; Leinonen, 1998), pin (Bonner, 1991). 

În toamna anului 2013, o nouă cantitate de 
seminţe de brad (940 kg) a fost conservată în 
aceleaşi condiţii. Umiditatea şi indicii de calitate 
ai lotului de seminţe sunt prezentaţi în tabelul 1. 
După 10 luni de conservare, procentul de viabili-
tate a scăzut de asemenea cu 9%.

În cazul lotului de seminţe din anul 2015, s-a 
constatat creşterea procentului de viabilitate cu 
2% şi a masei a 1000 de seminţe cu 0,41 grame 
după 11 luni de conservare. Rezultatele pot fi 
explicate prin faptul că după exportul din toamna 
anului 2015, înainte de conservare, lotul de 
seminţe a fost din nou prelucrat şi zvântat până 
la umiditatea de 12,1 %. Cu această ocazie, o parte 
dintre seminţele seci au fost înlăturate, ceea ce se 
reflectă în reducerea procentului de seminţe seci 
şi creşterea celorlaţi parametrii de calitate. De 
asemenea, nu trebuie exclusă nici capacitatea de 
maturare ulterioară a seminţelor de brad pe baza 
substanţelor de rezervă acumulate în endosperm.

În conformitate cu toleranţele admise în 
Regulile ISTA 2016 (ISTA Rules, 2016), diferenţele 
de 9% pentru procentele de viabilitate determinate 

Tabelul 1
Producţia de seminţe a plantajului de brad Avrig, cantităţile de seminţe exportate pe ani și parametrii calitativi 

ai loturilor

Anul fructificaţiei 2010 2013 2015

Cantitatea de seminţe recoltată (kg) 1400 1190 1390

Cantitatea de seminţe exportată (kg) 400 450 460 250 540 500 600

Data eliberării buletinului ISTA 15.12.2010 18.03.2011 31.08.2011 29.11.2013 18.09.2014 5.11.2015 14.10.2016

Puritatea (%) 92,8 97,0 96,7 98,1 97,6 97,3 97,2

Viabilitatea (%) 59 61 51 64 55 52 54

 - seminte moarte (%) 22 16 22 13 17 12 12

 - seminte seci (%) 19 23 27 23 28 36 34

Masa a 1000 de seminţe (g) 62,63 64,37 63,02 84,72 79,54 65,64 66,05

Conţinutul de umiditate (%) 9,6 11,9 11,9 11,1 11,1 14,6 12,1
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Preliminary results concerning the conservation of European silver fir seeds 
(Abies alba Mill) in Romania

Abstract
Three silver fir seed lots harvested from Avrig seed orchard in 2010, 2013 and 2015 years were analysed in seed 

testing laboratory regarding their quality parameters: purity, viability, weight of 1000 seeds and moisture contents, 
in order to establish a suitable conservation method. The seed lots were destined for export, so all analyses were 
done accordingly with ISTA Rules. We found that drying the silver fir seeds up to the humidity of 11-12%, packing 
their in hermetically sealed plastic bags and storage at a temperature of -50C (±10C) is a good method for conserva-
tion of the seeds for a period of 12 months. Besides these main factors, maintaining the seed viability during conser-
vation depends on careful processing the cones and seeds, as well as the qualitative characteristics of the seed lot.

Keywords: conservation of European silver fir seeds (Abies alba Mill), processing the cones, tempera-
ture of storage


