Cercetări privind îmbunătăţirea metodelor de altoire la specii ornamentale:
II. Bradul argintiu (Abies concolor)
1. Introducere
Se cunoaşte faptul că bradul argintiu [(Abies
concolor (Gord. & Glend.) Lindl.] este un arbore mare, natural în regiunile muntoase din vestul Statelor Unite, unde este răspândit între 900
şi 3400 m altitudine (Hunt, 1993). El este plantat
pentru atractivitatea acelor, rezistenţa la ger, creşterea rapidă, şi toleranţa la secetă şi umbră. Acele
au lungimea de 4-7 cm, culoarea albăstrui-vezuialbicioasă, frumos mirositoare la strivire (Farrar,
1995). Datorită caracteristicilor sale estetice precum forma şi culoarea acelor, a coroanei piramidale, bradul argintiu a fost şi este de multă vreme
un arbore ornamental foarte apreciat (DumitriuTătăranu, 1960). În plus, specia s-a dovedit a fi
tolerantă la emisiile industriale (Stănescu et. al.,
1997). Datorită esteticii sale remarcabile precum
şi toleranţei la noxe, plantarea bradului argintiu ca arbore ornamental în spaţiile verzi urbane,
precum şi industriale, este recomandabilă.
Pentru satisfacerea cerinţelor de material de
plantat, producerea acestuia din sămânţă rezultată din polenizare liberă, în arborete naturale din
America de Nord, ar fi cea mai avantajoasă metodă. Dar, în afara arealului natural al speciei, recoltarea seminţei se face din arbori izolaţi; sămânţa
rezultată din autopolenizare este total consangvină, motiv pentru care puieţii rezultaţi au o viaţă
scurtă, iar caracterul estetic – culoarea argintie
- se transmite la mai puţin de 20% din puieţi. La
acest neajuns se adaugă faptul că specia nu butăşeşte, motiv pentru care doar prin altoire sau
micro propagare in-vitro este posibilă producerea
materialului ornamental de brad argintiu.
De-a lungul timpului au mai fost publicate şi
alte lucrări în domeniul altoirilor tratând speciile şi metodele utilizate. Un studiu bibliografic
amănunțit al acestor publicații, atât la conifere, cât și la foioase, a fost făcut recent și publicat în Revista pădurilor (Blada și Panea, 2016),
motiv pentru care analiza acestora nu a mai
fost inclusă aici. Menţionăm studiile altor autori
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care s-au ocupat de problematica altoirilor, precum Ştefan, N., et al., 1960; Bordeianu, T., et
al., 1960; Mac Donald, B., 1986; Mc Phee, G.R.,
1992; Westergaard, L., 1997; Schmid, H., 1999;
Purcelean, Ş. şi Cocalcu, T., 1961.
Scopul acestui studiu este de a prezenta rezultatele altoirilor obţinute prin:
(a) altoirea bradului argintiu folosind metoda
placaj-lateral-dublu;
(b) folosirea materialelor moderne de altoit banda plastifiată de legat şi preparatul Ceraltin®
ca unguent, produse de CCDB BIOS Cluj, în comparaţie cu materialele clasice - rafia şi masticul
la cald.
2. Materiale şi metode
Portaltoaiele
La sfârşitul lunii martie, puieţii portaltoi de
brad alb (Abies alba Mill.) au fost repicaţi în pungi de plastic având dimensiunile de 22 cm înălţime şi 14 mm în diametru. Înălţimea puieţilor
portaltoi înainte de repicare a fost de 30-40 cm,
diametrul la colet de 5-6 mm, iar grosimea tulpinii în zona altoirii a avut dimensiunile unui creion. Pungile cu portaltoi au fost aşezate în pepinieră, la strat cu lăţimea de 1m și adâncimea egală
cu înălţimea pungii. Pentru menţinerea umidităţii în strat, printre puieţi a fost aşternut un strat
de rumeguş cu grosimea de aproximativ 5-6 cm.
În aceste condiţii, puieţii au beneficiat de încă un
sezon de creştere datorită căruia au atins dimensiunile normale pentru o bună altoire. Pe timpul
verii, puieţilor li s-au aplicat întreţinerile silvice
cunoscute. La mijlocul lunii octombrie, puieţii repicaţi în pungi au fost introduşi în sera încălzită aparţinând Ocolului silvic Cormaia-Anieş cu
menţiunea că respectiva seră nu este climatizată.
Altoii
Sursa altoilor de brad argintiu a constat din doi
arbori maturi, de origine necunoscută, având coroana colorată intens bleu-argintiu. Altoii au fost
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recoltați cu o zi înainte de altoire, astfel că nu a
fost necesară conservarea lor în frigider.
Materialele auxiliare
Materialele de altoire utilizate au fost produse
de la CCDB BIOS, Cluj. Acestea au fost testate pe
cale experimentală pe molid şi brad (Blada, 2009;
2010), după cum urmează:
• rafia sintetică plastifiată de culoare albastră cu
grosimea de 0,11 mm şi plasticitate deosebită, caractere care asigură legatul împiedicând pătrunderea aerului între altoi şi portaltoi, prevenind astfel
oxidarea sucului celular de la nivelul secţiunilor;
• rafia plastifiată de culoare galbenă, cu grosimea de 0,12 mm, mai puţin elastică decât rafia
albastră;
• ceara de altoit Ceraltin® care s-a aplicat peste
legătura cu rafie plastifiată a celor două componente ale altoirii; ceara respectivă are rolul nu numai de a preveni pătrunderea aerului între componentele altoirii ci şi de a stimula calusarea şi
sudarea acestora.
Materialele ecologice anterior prezentate au
fost utilizate numai la variantele de altoire, numite
pe parcursul acestei lucrări variante de bază, care
se testează prin intermediul acestui experiment.
La variantele martor s-au folosit rafia clasică de
legat şi masticul preparat ad-hoc (Enescu, 1967).
Altoirea
Altoirea s-a făcut, în sera O.S. Cormaia-Anieş
din Sângeorz-Băi, la sfârşitul lunii martie pe portaltoaie a căror muguri au fost bine deschişi. Este
de reţinut că, în general la răşinoase, dar mai ales
la molid şi mai puţin la brad, reuşita altoirii este
cu atât mai mare cu cât perioada scursă de la recoltarea altoaielor până la altoire este mai scurtă.
La altoire s-a folosit metoda originală în placaj-lateral-dublu, care a fost experimentată mulţi
ani la rând (Blada, date nepublicate) dar şi mai recent (Blada, 2009; 2010), apoi descrisă şi ilustrată
(Blada şi Panea, 2011). Respectiva metodă reprezintă o alternativă mai eficientă la altoirea clasică
în placaj lateral simplu (Dormling, 1964, Hartman
& Koster′s, 2002).
În funcţie de tipul de rafie plastifiată folosit,
de modul de legare şi de aplicare sau neaplicare Ceraltin®, altoirea în placaj lateral dublu a fost
efectuată în şase variante de altoire, cu menţiunea că primele patru (V.1, V.2, V.3, V.4) reprezintă
variante de bază, în timp ce ultimele două (V.5,
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V.6), sunt variante martor după cum urmează:
V.1 legat spiră-lângă-spiră, cu rafie plastifiată de culoare albastră, fără aplicare de ceară
Ceraltin®;
V.2 legat spiră lângă-spiră, cu rafie plastifiată de
culoare galbenă, fără aplicare de ceară Ceraltin®;
V.3 legat cu intervale libere între spire cu rafie
plastifiată de culoare albastră cu aplicare de ceară
Ceraltin® (fig. 1);

Fig 1. Puieţi altoiţi prin V.3 imediat după altoire;
(original I. Blada)

V.4 legat cu intervale libere între spire, cu rafie
plastifiată de culoare galbenă cu aplicare de ceară
Ceraltin®;
V.5 legat spiră lângă-spiră, cu rafie naturală şi
aplicare de mastic clasic (martor 1);
V.6 legat spiră lângă-spiră, cu rafie naturală
clasică fără aplicare mastic tip clasic (martor 2).
Structura dispozitivului experimental de altoire, în care au intrat şi cei doi martori, a constat
din 6 variante x 4 repetiţii x 20 puieţi pe repetiţie,
rezultând un număr total de 480 puieţi altoiţi.
Întreţinerea plantelor altoite
După altoire, în general, temperatura din interiorul serei a fost variabilă, în intervalul 22-25°C
,iar umiditatea atmosferică între 85-95%. Totuşi,
trebuie specificat că în lunile următoare altoirii,
mai precis în zilele cu insolaţie, temperatura a depăşit valoarea de 30°C, fapt care a influenţat negativ reuşita altoirilor efectuate în etapa doua. Solul
din pungile cu puieţi altoiţi a fost menţinut permanent reavăn, dar nu ud. Scopul unei bune întreţineri a constat în a favoriza pornirea altoilor
şi portaltoilor în vegetaţie cât mai timpurie, fapt
care a contribuit la succesul lucrării.
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semnificative (p < 0.01) (tab. 1).
Rezultatele analizei de varianţă menţionate anterior sugerează:
- existenţa diferenţelor statistice nu numai între
variantele de bază ale altoirii şi variantele martor,
ci şi între variantele de bază;
- posibilitatea selecţiei unor variante de altoire
a căror potenţial productiv este superior nu numai
martorilor, ci şi unor variante de bază.
Examinând performanţele reuşitei altoirilor, la
diferite variante cu ajutorul testului Duncan, precum şi diferenţele dintre respectivele variante, se
constată următoarele (tab. 2):
- între varianta de altoire V.3 şi variantele V.4,
V.2, V.5 şi V.6, au fost puse în evidenţă diferenţe
distinct semnificative (p < 0.01) a căror magnitudini au fost de 3%, 5%, 54% şi respectiv 58% (tab. 2);
- între varianta V.1 şi variantele V.2, V.5 şi V.6
au fost puse în evidenţă diferenţe semnificative (p
< 0.05) şi distinct semnificative (p < 0.01) a căror
magnitudini au fost de 3%, 52% şi respectiv 56%
(tab. 2);
- variantele V.4 şi V.2 s-au deosebit distinct
semnificativ (p < 0.01) de variantele martor V.5 şi
V.6 (tab. 2);
Cu ajutorul testului Duncan a fost întocmit

Analiza statistică
La sfârşitul lunii iunie s-a făcut inventarierea
plantelor altoite reuşite separat pe variante şi repetiţii, iar rezultatele, exprimate în procente, au
fost transformate în valori arcsin √% şi prelucrate prin analiza dublă a varianţei (Ceapoiu, 1968).
S-au făcut două analize de varianţă, şi anume: prima care a inclus atât variantele de bază cât şi variantele martor, iar a doua care a luat în considerare numai variantele de bază. Rezultatelor analizei
de varianţă li s-au aplicat testele Fischer şi Yates
(Fischer & Yates, 1963) şi Duncan (Duncan, 1955).
Se menţionează că, în final, de la mediile obţinute
în valori arcsin √% s-a revenit la mediile în procente după care s-a aplicat testului Duncan.
3. Rezultate
Analiza de varianţă arată că potrivit testului Fischer, între cele şase variante de altoire, în
care au fost incluse şi cele două variante martor,
au fost puse în evidenţă diferenţe statistice foarte semnificative (p < 0.001) (tab. 1). De asemenea,
analiza de varianţă care a luat în considerare numai cele patru variante de bază demonstrează clar
că între acestea există diferenţe statistice distinct

Analiza de varianţă a variantelor de altoire exprimate în valori arc sin √%
ANOVA incluzând şi martorii
Sursa de variaţie
SPA
GL
s2
1
2
3
4
Total
7155,44
23
Repetiţii
16,70
3
5,57
Variante
7098,15
5
1419,63
Eroare
40,59
15
2,71

F
5
2,06
524,56***

Sursa de variaţie
6
Total
Repetiţii
Variante
Eroare

ANOVA fără martori
SPA
GL
s2
7
8
9
128,50
15
23,41
3
7,80
76,69
3
25,56
28,41
9
3,16

Tabelul 1

F
10
2,47
8,10**

SPA = suma pătratelor; Df = degrees of freedom; MS = mean squares; F = (Fischer & Yates Test
**p = p<0.01; ***p = p<0.001;
Diferenţele dintre variantele de altoire potrivit Testului Multiplu Duncan
Rând

Varianta1).

Medii
(%)

V.1
94

V.4
93

V.2
91

V.5
42

V.6
38

1
2
3
4
5
6

1
V.3
V.1
V.4
V.2
V.5
V.6

2
96
94
93
91
42
38

3
2ns

4
3*
1ns

5
5**
3*
2ns

6
54**
52**
51**
49**

7
58**
56**
55**
53**
4**
0

1)
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Tabelul 2

V.1, V.2, V.3 şi V.4 = variante de bază; V.5 şi V.6 = martori;
*p < 0,05; **p < 0,01
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Clasamentul variantelor în funcţie reuşita altoirii (%) şi semnificaţia diferenţelor potrivit
Testului Multiplu Duncan1)
Rând

Variante

1
1
2
3
4
5
6

2
V.3
V.1
V.4
V.2
V.5
V.6
1)

Medii
(%)
3
96
94
93
91
42
38

Tabelul 3

Diferenţele dintre variante şi cei doi martori (%)
Control V.5

Control V.6

4
54**
52**
51**
49**

5
58**
56**
55**
53**
4**
0

V.1, V.2, V.3 şi V.4 = variante de bază; V.5 şi V.6 = martori; *p < 0,05; **p < 0,01

clasamentul tuturor variantelor şi diferenţele dintre ele, în funcţie de mediile reuşitei altoirii, exprimate în procente (tab. 3). În ordinea descrescătoare a mediilor, clasamentul variantelor este
V.3, V.1, V.4, V.2, V.5 şi V.6 a căror magnitudine
este 96%, 94%, 93%, 91%, 42%, şi respectiv 38% (tab.
3, col. 3); în aceeaşi ordine a variantelor de bază,
diferenţele lor faţă de martorul V.6 sunt distinct
semnificative (p < 0.01), adică 58%, 56%, 55%, şi
respectiv 53% (tab. 3, col. 5).
Din practica altoitului se ştie că o reuşită care
depăşeşte 60…70% este teoretic considerată foarte bună şi practic bine venită. Din acest considerent, primele patru variante din clasament a căror
prindere este cuprinsă în intervalul 91…96% pot
aduce avantaje financiare substanţiale. Mai trebuie precizat că la astfel de rezultate remarcabile s-a ajuns prin folosirea unei tehnici originale
de altoit numită altoirea în placaj lateral dublu şi
prin utilizarea unor materiale moderne de altoit
cum ar fi rafia plastefiată şi ceara de altoit de tip
Ceraltin®.
Se constată că, în ordine descrescătoare a mediilor, clasamentul variantelor de bază are în
frunte varianta V.3, cu prinderea de 96%, urmată
de V.1, cu 94%, V.4, cu 93% şi V.2, cu 91%; rezultă că toate variantele de bază au depăşit martorii
cu valori cuprinse între 49 (tab. 3) şi 58% (tab. 3)
demonstrând că fiecare dintre ele poate fi aplicată în practica producerii de brad argintiu destinat
spaţiilor verzi; oricum, variantei V.3 (la care legatul cu rafie plastifiată de culoare bleu având intervalele libere între spire şi cu aplicare de ceară
Ceraltin®) cu 96% reuşită şi cu 58% diferenţă faţă
de martor, are prioritate.
Ca experiment separat de ceea ce s-a prezentat până aici, a fost aplicat câtorva puieţi portaltoi
de brad pe care au fost plasaţi doi altoi, folosind
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acelaşi placaj lateral dublu de altoire, cu menţiunea că unul din ei a fost altoit la vârful portaltoiului (fig. 2).
4. Discuţii
Reuşita altoirilor la bradul argintiu făcute la
variantele de bază V.1, V.2, V.3, V.4 a avut valori foarte ridicate, variabilă în intervalul cuprins

Fig. 2. Puiet reuşit la aproximativ trei luni de la altoire
cu doi altoi; coroana portaltoiului a fost deja înlăturată.
Respectivul procedeu sugerează posibilitatea ca cei doi
altoi ar putea aparţine a două specii diferite, deschizând
calea pentru obţinerea de arbori ornamentali cu coroana
policoloră (original I. Blada)

71

între 91%, la V.2 şi 96%, la V.3. Cu un an mai devreme, în aceeaşi seră şi la aceeaşi specie, prinderea a atins remarcabila valoare de 99% şi de 92,1%
în sera de la Ocolul silvic Valea Ilvei (Blada, 2009).
În aceleaşi condiţii de seră, variantele martor V.5
şi V.6 au avut reuşite mult inferioare, adică 42 şi
respectiv 38%. Rezultatele anterior prezentate demonstrează fără echivoc faptul că metoda de altoire în placaj dublu practicată, cu materialele
moderne precum rafia plastifiată şi ceara de altoit Ceraltin, au contribuit la obţinerea unor rezultate mult superioare în comparaţie cu metoda şi
materialele clasice. Tot aici mai trebuie amintit că
în cadrul programului de ameliorare a principalelor specii lemnoase, implementat de Institutul
de Cercetări şi Amenajări Silvice pe parcursul a
aproximativ trei decenii, rezultatele obţinute de
autorul principal al acestui articol, la altoirea bradului prin metode şi cu materiale clasice au avut
valori cuprinse în intervalul 20…55%, la altoirile
din seră caldă şi 10…26%, la altoirile efectuate în
pepinieră (Blada, date nepublicate).
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Improvement of grafting procedures for the ornamental species: II. Abies concolor
Abstract
The paper reports the achieved results concerning the grafting silver-fir - Abies concolor [(Gord. & Glend.)
Lindl] grafts on white-fir (Abies alba Mill.) rootstocks. The double-side-veneer grafting method and the plastic tape
and the ecological Ceraltin® wax were applied in four experimental variants. The side-veneer-grafting method and
the classic materials, such as raffia and the hot wax were used at the two controls involved in this experiment. The
grafting success expressed in percents, were transformed in arcsin square root of percent values, and a two-way
analysis of variance was performed. Highly significant (p < 0.001) statistical differences were found between grafting variants, including controls. The Duncan Multiple Range Test showed that the four experimental grafting variants were highly significantly (p < 0.01) better than the two controls. The grafting success varied between 91% in
V.2 and 96% in variant V.3. Consequently, the double-side-veneer grafting method, the new developed plastic tape
and the ecological Ceraltin® wax have contributed to this grafting success owing to which they are recommended
to be used for grafting silver-fir ornamental trees.
Keywords: Abies concolor, A. alba, side-veneer-grafting, double-side-veneer grafting, Ceraltin® grafting
wax, plastic tape, ANOVA, Duncan Test.
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