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REZUMAT
În lipsa unor măsuri tehnice ferme, de protecție și refacere, castanul
(Castanea sativa) și habitatul său (9260) sunt în pericol real de dispariție
din România, din cauza uscării în masă produsă de ciuperca invazivă
Cryphonectria parasitica. Uscările diminuează drastic producția de
castane și regenerarea naturală a speciei, iar germinația castanelor este
slabă în condițiile naturale. Metodele de lucru utilizate în acest
experiment au cuprins testarea creșterii prin prisma i) procentului de
răsărire a castanelor păstrate în timpul iernii în sol nisipos (stratificare)
și ii) reușitei plantațiilor cu puieți de castan cu rădăcina protejată,
ambele în comparație cu metodele clasice utilizate în silvicultură.
Experimentările prezentate în studiul de față au dovedit eficiența
metodelor testate, de producție și plantare a puieților de castan, față de
cele clasice folosite în mod curent în silvicultura românească.
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1. INTRODUCERE
Ciuperca asiatică Cryphonectria parasitica a produs uscarea în masă a pădurilor de castan nordamericane (Castanea dentata) şi europene (Castanea sativa), distrugând habitatele cu castan, până la
pragul dispariției în unele zone [1-3].
Starea de conservare a castanului, ca specie, și a habitatului 9260 - Vegetație forestieră cu Castanea
sativa, în zona Tismana (precum și în toată țara), era total neadecvată. Ciuperca a omorât sau a
destructurat foarte puternic toate arboretele mature (care fructifică) de castan [4]. În România,
pădurile cu castan sunt foarte rare, habitatul său fiind considerat a avea o valoare ridicată de
conservare [5], iar castanul se bucură, alături de nuc, de protecția legii pomiculturii [6].
Soluțiile mondiale pentru salvarea culturilor pomicole și forestiere de castan (C. sativa și C.
dentata) sunt: (i) promovarea formelor rezistente de castan la C. parasitica prin exemplare rezistente
de castan european sau hibrizii acestuia cu castanii asiatici (C. mollissima, C. crenata) rezistenți la
boală [7-14], respectiv (ii) combaterea biologică a ciupercii invazive cu micovirusurile sale specifice
(Cryphonectria parasitica HypoVirulent mycovirus: CHV1-CHV4) [3, 15-20]. În urma lucrărilor de
combatere experimentală și demonstrativă a ciupercii invazive, regenerările tinere de castan au
cunoscut un reviriment semnificativ, procesul de vindecare în masă fiind consemnat în multe
arborete [4].
Cu toate acestea, în cursul uscării, castanul a dispărut din unele suprafețe în care apărea
împreună cu fagul și carpenul - specii de (semi)umbră foarte competitive - iar ponderea sa în
compoziție era mică (10-20%, uneori mai mult). Castanii uscați au dat lăstari noi (de cioată sau la
baza trunchiului) dar, neavând suficientă lumină pentru a trăi, aceștia au murit. În amestecurile cu
gorunul, pinii și alte specii de (semi)lumină, o parte din lăstarii de castan au putut supraviețui, chiar
dacă erau dominați [21, 22].
Pentru refacerea suprafețelor pierdute, castanul trebuie reintrodus prin plantare (regenerare
artificială). Semănăturile pot da rezultate bune, dar, în zona de studiu, sunt nesigure din cauza
pierderilor mari provocate, în special, de mistreți și șoareci [23, 24]. Producerea clasică a puieților de
castan, în pepinieră, este relativ ușoară, puieții având un ritm de creștere foarte bun, pentru
multiplicarea genotipurilor locale nefiind necesare tehnologii avansate [25, 26]. Factorii limitativi ai
culturii castanului sunt: producția mică de castane a arboretelor uscate în masă de C. parasitica,
germinarea slabă a castanelor, infecțiile de pepinieră cu specii de Phytophthora, dependența prinderii
puieților plantați cu rădăcina nudă de vreme etc. [27, 28].
În acest context, scopul acestor cercetări a fost de a se identifica soluții îmbunătățite de
regenerare artificială a castanului. Obiectivele au constat în: i) testarea metodelor de creștere a
germinației castanelor și ii) a celor relaţionate cu prinderea mai bună a puieților de castan în
plantații.

28
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2. MATERIALE ŞI METODE
Pentru germinația castanelor, variantele testate au constat din:
i.

stratificarea semințelor în timpul iernii (afară, în sol nisipos) și semănarea, primăvara,
în pungi de plastic, cu pat format din amestec de turbă cu nisip și pământ, în seră (loc:
SCDEP Brașov, perioada: 2017-2018); cele 4 repetiții realizate pe an au constat din loturi
diferite ale acelorași culturi;

ii.

semănarea directă a castanelor, toamna (la timp scurt după recoltare), în pepiniere
silvice (varianta clasică = martor) (loc: pepiniere din Tismana, perioada: 2013-2017);
repetițiile au constat din rânduri diferite ale unei culturi în 2013, respectiv din două
pepiniere în 2016-2018 și din patru locuri diferite în 2015.

Pentru stratificare, recoltarea castanelor a fost executată în doi ani succesivi, în octombrie 2016
şi octombrie 2017 şi, la foarte scurt timp după aceea (imediat după cădere), castanele au fost puse în
pământ (în pat de nisip umezit), pentru păstrarea până la semănare, efectuată în primăvara anilor
următori (2017 și 2018) (Figura 1). În aceste condiții, castanele au fost păstrate în perioada de repaus
vegetativ, din octombrie până în aprilie. Pentru metoda martor, la Tismana (2012-2017), castanele au
fost semănate după metodologia standard de producție silvică, direct în pământul pepinierelor.

Figura 1. Stratificarea castanelor în sol nisipos în vederea iernării
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Pentru producerea de puieți, variantele testate au constat din:
i.

creșterea puieților (obținuți anterior prin stratificare) în pungi cu pat nutritiv, în
condiții de seră (loc: SCDEP Brașov); cele 4 repetiții realizate pe an (2017 - 2018) au
constat din loturi diferite ale acelorași culturi;

ii.

creșterea puieților (obținuți din semănarea directă a castanelor) în câmpul pepinierelor
silvice (loc: pepiniere din zona Tismana); repetițiile au constat din rânduri diferite
dintr-o pepinieră în 2013, respectiv din două pepiniere în 2015-2018.

În cazul lucrărilor în condiţii de seră, castanele au fost dezgropate din teren, din stratul de
nisip, în aprilie 2017 și respectiv 2018, transportate în recipiente (coșuri de plastic) şi semănate în
sera SCDEP Brașov. Semănarea a fost efectuată în pungi de plastic, pe un pat nutritiv format din
turbă, nisip şi pământ (Figura 2).

a

b

c
d
Figura 2. Semănarea castanelor în pungi de plastic cu pat nutritiv în sera SCDEP Brașov. Legendă: a scoaterea castanelor din nisip, b - pregătirea patului nutritiv în pungi, c - semănarea castanelor şi d amplasarea pungilor în seră

Semănarea şi cultura în sera SCDEP Brașov a permis supravegherea continuă a procesului
tehnologic, pentru înțelegerea fenomenelor care intervin în procesul de creștere, intervenția rapidă
în cazul apariției factorilor de stres, managementul adecvat al culturii şi manipularea mai ușoară a
puieților. Tehnologia de cultură a implicat următoarele operații (Figura 3): instalarea culturii pe
paturile de beton şi pe jos (aprilie 2017-2018), udarea culturilor (min. 1-2 ori pe săptămână în
perioada aprilie-octombrie, apoi mai rar, la nevoie), plivirea puieților de buruieni (o dată pe lună în
perioada mai-iulie) şi tratarea puieților dăunătorilor foliari (mai-iulie).
30
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a
b
c
Figura 3. Dezvoltarea culturii de castan în condiții de seră. Legendă: a - răsărirea și udarea, b - dezvoltarea
în timpul sezonului de vegetație, c - sfârșitul primului sezon şi căderea frunzelor

a

b

c

d
e
Figura 4. Dezvoltarea culturii de castan în pepinieră. Legendă: semănarea castanelor (a-b), culturile de
castan cu vârsta de 1 - 2 ani din pepiniera OS Tismana (c-d) și din pepiniera ocolului eparhial (e)

Lucrările în condiții de pepinieră au presupus efectuarea lucrărilor de pregătire a terenului, în
cele două pepiniere (ale OS Tismana și ocolului eparhial), iar acestea au constat în (Figura 4):
curățirea terenului de vegetație, nivelarea terenului, pregătirea mecanizată a solului (arătură și
31
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grăpare cu grapa cu discuri), fertilizarea solului cu gunoi de grajd, pregătirea manuală a solului
(spargerea bulgărilor, mărunțirea solului, nivelarea și greblarea solului), pichetarea terenului
destinat semănării, executarea rigolelor, pregătirea castanelor (12-24 h în soluție de pelin),
semănarea propriu-zisă, tratarea pe rigole cu momeli otrăvite pentru șoareci și acoperirea cu pământ
și un strat de frunze protector împotriva înghețului.

e

a

b

c

d

f

g

Figura 5. Plantarea puieților de castan cu şi fără rădăcină protejată. Legendă: pregătirea puieților (a),
pichetarea terenului și pregătirea vetrelor (b-c), plantarea puieților în sezon de primăvară (d), verificarea
prinderii și menținerii puieților (e-f), plantarea puieților cu rădăcina protejată în sezonul de toamnă (g)

Întreținerea culturilor a cuprins operații obișnuite precum plivirea şi prășirea buruienilor
(udarea a fost efectuată rar, în pepiniera Tismana). În ceea ce privește plantarea puieților, repetițiile
32
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au constat din câte două loturi diferite din două plantații în cazul puieților cu rădăcină protejată (loc:
două plantații din zona Tismana, perioada: 2017-2018) respectiv din două loturi diferite din câte
două plantații pe an în perioada 2015-2016 şi câte patru plantații diferite în fiecare an în perioada
2017-2018 pentru puieții cu rădăcina nudă crescuți în câmpul pepinierelor silvice (loc: mai multe
plantații din zona Tismana, perioada: 2015-2018).
Plantarea puieților de castan a fost efectuată în mai multe suprafețe, utilizându-se o tehnologie
ce a constat din eliberarea terenului de vegetație, pregătirea terenului în vetre, săparea gropilor și
plantarea propriu-zisă a puieților cu şi fără rădăcină protejată. Întreținerea puieților a cuprins
operațiile obișnuite - mobilizarea manuală a solului și descopleșirea de specii ierboase și lemnoase
indezirabile. Ambele tipuri de lucrări au fost efectuate de același operator economic (Figura 5).

3. REZULTATE ȘI DISCUȚII
3.1. Stratificarea castanelor
În silvicultura românească, marea majoritate a foioaselor se produc tradițional, prin
semănături directe în câmpul pepinierelor silvice. La salcâm, frasin și acerinee se aplică șocul termic
(frig/cald) sau o tratare mecanică pentru întreruperea dormanței. Nu se practică stratificarea la
castane, probabil din cauza arealului foarte mic al acestei specii și, mai ales, a rezultatelor
mulțumitoare (cca. 40-50% în medie) ale germinației / răsăririi. Odată cu uscarea în masă a pădurilor
de castan, resursele de castane s-au diminuat considerabil. Rezultatele modeste ale germinației
castanelor produse tradițional în pepinierele silvice din zona Tismana, în primii ani ai proiectului
Life+ 11NAT/RO/825, care își propusese refacerea habitatului 9260 prin plantarea castanului pe 25
ha, au determinat echipa proiectului să încerce să demonstreze utilitatea introducerii stratificării
castanelor (cunoscută în pomicultură) în practica silvică.
Stratificarea a avut rezultate foarte bune (Figura 6): peste 80% din castane au rămas viabile în
primăvara 2017 în toate repetițiile (în unele loturi chiar peste 90%), respectiv peste 90% din castane
au germinat în toate repetițiile în primăvara 2018, mediile anuale fiind cuprinse între 84,5% și 93,5%.
Răsărirea mai bună în 2018 față de 2017 (+9,0%) poate fi cauzată de ponderea mare a castanelor
atacate de trombari (frecvență de 80%). Castanele au fost stratificate, iar germinarea lor a fost bună,
deoarece imediat după căderea castanelor, larvele ies și intră în sol pentru iernare, astfel încât atacul
se oprește [29]. Infecțiile secundare cu ciuperci sau bacterii apar în galeriile larvelor sau la castanele
deshidratate și pot produce putrezirea castanelor, dacă umiditatea lor scade sub nivelul optim [30].
Faptul că răsărirea a fost bună, deși atacul era foarte puternic, indică faptul că umiditatea castanelor
s-a păstrat optimă în timpul stratificării. Probele martor au avut germinații şi răsăriri variabile, de la
aproape 0 la peste 50%, în funcție de an și repetiție, iar mediile anuale au fost cuprinse între 23,4%
și 43,8%.

33
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Figura 6. Răsărirea castanelor stratificate (St) sau nestratificate (M). Legendă: R1...R4 - repetiția 1 până la 4,
2013-2018 - anii de testare

Rezultatele slabe din producție (semănătură directă în pepiniere, toamna) au fost cauzate, cel
mai probabil, de modul de lucru: castanele nu au fost semănate imediat după recoltare, iar condițiile
de păstrare și manipulare, la recoltator și, apoi, în pepiniere (beciuri, magazii) nu au fost optime (sa lucrat după metodele specifice din producție, care nu au fost influențate de cercetători).
Germinația nuciferelor este mai dificilă. Dormanța castanelor este mai accentuată, de aceea,
pentru a obține o mai bună germinație a castanelor este necesară o forțare a acestora în condiții de
temperatură scăzută și umiditate ridicată. Aceste condiții se obțin prin stratificarea castanelor în
timpul iernii (4-5 luni) în sol nisipos sau în frigidere (în turbă umezită, la temperatură de 1-30°C).
Semănătura de toamnă are rezultate mai bune dacă castanele sunt ținute, din momentul recoltării la
cel al semănării, în condiții de umiditate suficientă, ventilație bună și temperatură scăzută, iar
semănarea se face în sol cu umiditate constantă şi suficientă [31, 32]. Uscarea rapidă a castanelor (ca
și la alte semințe forestiere mari ale speciilor înrudite cu castanul - stejari, fag) reduce drastic puterea
lor de germinare [33-35]. În același timp, înghețul la sol produce degerarea semințelor forestiere în
timpul iernii [36-38], iar înghețul târziu vatămă semințele proaspăt germinate [39, 40]. În 2015,
pierderile cele mai mari au fost înregistrate în culturile din afara pădurii (2015: R3-R4), în pepinierele
situate sub adăpostul pădurii (2015: R1-R2) răsărirea fiind apropiată de cea din ceilalți ani (Figura
6). În același timp, condițiile de iernare a castanelor în solul pepinierei (la circa 5 cm adâncime), sunt
mult mai puțin protective față de ger în comparație cu stratificarea (la 60-150 cm adâncime), iar
umiditatea în nisipul jilav este ferită de alternanțe. De altfel, excesul hidric a condus la infecții cu
34
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Phytophthora cambivora, care au produs putrezirea rădăcinilor plantulelor germinate și a puieților în
Pepiniera Tismana, în perioadele umede din sezonul de vegetație al anului 2016 (Figura 7).

a

b
c
Figura 7. Putrezirea rădăcinii cauzată de Phytophthora în pepiniera Tismana (august 2016). Legendă: a aspect general al culturii de castan, cu desime mică din cauza germinației slabe și a infecțiilor (pepiniera
Tismana), b - brunificarea frunzelor puieților bolnavi, c - putrezirea rădăcinilor afectate de Phytophthora

Rezultate mai bune la semănătura de primăvară (după stratificare), față de cea din toamnă, au
fost observate și la stejarul pedunculat, care face parte din aceeași familie cu castanul - Fagaceae [35].
3.2. Producerea puieților de castan
Menținerea puieților de castan obținuți în pepinieră (prin semănare directă în pământ) și în
seră (prin semănarea castanelor stratificate în pungi de plastic cu amestec de turbă, nisip și pământ),
în primul an, au dat rezultate similare (Figura 8). Cele mai slabe rezultate (pierderi de aproape 20%)
au fost obținute în pepiniera OS Tismana (așezată pe Valea Tismana, aproape de firul văii,
umiditatea fiind ridicată) în perioadele foarte umede (2016), când au fost consemnate pierderi
cauzate de putregaiul de rădăcină produs de Phytophthora cambivora (Figura 7).
Infecțiile cu Phytophthora sunt cunoscute a fi foarte periculoase, atât pentru pepiniere
(pomicole, silvice sau ornamentale) cât și pentru păduri și livezi. Speciile care afectează castanii (P.
cambivora, P. citricola ș.a.) sunt comune în zona goruneto-făgetelor în care crește și castanul, atacând
fagul, carpenul, acerineele ș.a. [41]. Pentru prevenirea lor, în pepiniere au fost create sisteme de
cultură care să limiteze la maxim răspândirea bolii (puieți crescuți în recipiente pe strat steril de
turbă și perlită/vermiculit, udate prin picătură cu apă filtrată). În livezi se fac tratamente (injectare
35
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în tulpină alternativ cu mefenoxam și fosfit/fosfonat de potasiu). În păduri se evită cultivarea
castanului în zone cu exces hidric (platouri, văi) [28].
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Figura 8. Menținerea puieților în primul an, în pepinieră (M) și în seră (St). Legenda: R1...R4 - repetiția 1
până la 4, 2013-2018-anii de testare

Figura 9. Aspect general al culturii, dese, de castan, în condiții de seră (2017)
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Cele mai bune rezultate au fost consemnate în culturile de seră. Aici, au apărut, totuși, pierderi,
chiar dacă acestea au fost considerate rezonabile (6,5-8,9%). Chiar dacă udarea a fost frecventă,
pierderile respective au fost cauzate de desimea mare a puieților (Figura 9).
3.3. Plantarea puieților de castan
Au fost plantați, inițial, puieți cu rădăcina nudă (2015-2016), dar pierderile mari din primul an
au determinat inițierea testării plantării puieților cu rădăcina protejată. În anii foarte secetoși și
caniculari 2015, 2017 și 2018, care au fost (în această ordine) cei mai călduroși ani din istoria
înregistrărilor meteorologice din România [40], perioada 2015-2018 fiind cea mai călduroasă la scară
planetară [42], puieții cu rădăcina protejată au avut o supraviețuire cu 27-41% mai mare față de cei
plantați cu rădăcina nudă (92,1% față de 50,90-65,91%), în suprafețe diferite dar situate în aceeași
zonă, relativ limitată în spațiu (Tismana-Topești-Gureni) (Figura 10). În perioadele ploioase (2016),
însă, supraviețuirea puieților cu rădăcina neprotejată a fost mare (similară cu a puieților cu rădăcina
protejată). Pierderi similare sunt semnalate, în plantațiile din România, în anii (cu primăveri sau cu
tot sezonul) caracterizați prin secete severe, prelungite [44]. Plantațiile de castan au, de regulă,
rezultate bune, dar pierderi importante pot surveni atât la prindere (rădăcinile nude își pierd ușor
micorizele active din cauza manipulărilor și a neglijenței sau a solului foarte uscat), cât și la
menținere (dacă primul sezon este excesiv de secetos, în condiţii de versanți însoriți și soluri scurte,
scheletice sau nisipoase şi, respectiv, pe soluri grele și terenuri fără drenaj, în sezoanele excesiv de
ploioase) [45].
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an (b)

În cazul analizat, plantațiile au fost efectuate pe soluri care au o capacitate moderată de
reținere a apei: pe substrat calcaros, pe soluri bogate în schelet, cu volum edafic în general mijlociu,
pe terenuri cu înclinare moderată sau slabă, pe expoziții variate (multe însorite). Acest fapt a
favorizat uscările de puieți plantați cu rădăcina nudă, în perioadele secetoase. Prognozele climatice
mondiale prevăd o încălzire puternică, care va face ca plantațiile cu puieți cu rădăcina nudă, mai
37
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ales dacă sunt efectuate primăvara, să fie din ce în ce mai sensibile. Înghețurile târzii au afectat puieții
cu rădăcina protejată, deoarece în momentul plantării (primăvara) puieții crescuți în seră (unde
temperatura nu a scăzut sub 0°C toată iarna) erau porniți în vegetație (Figura 5). Castanii au
recuperat acest dezavantaj prin creșteri ulterioare, sistemul lor radicelar fiind mult mai puțin afectat
de transplantare decât al celor cu rădăcina nudă. Pentru eliminarea pierderilor cauzate de înghețul
târziu, în cazul tehnologiei de producție a puieților cu rădăcina protejată, se recomandă plantarea în
timpul toamnei, în timpul perioadelor de iarnă blândă sau primăvara foarte devreme, înainte ca
puieții să pornească în vegetație [46, 47].

4. CONCLUZII
Stratificarea castanelor (în pământ, în strat nisipos) pe perioada repausului vegetativ (imediat
după recoltare până primăvara, în momentul semănării) a condus la obținerea unor germinații
(cuantificate prin răsărirea puieților) de peste două ori mai mari față de metoda tradițională
(semănătura directă, de toamnă). Rata menținerii (supraviețuirii în primul an de cultură) puieților
de castan produși în seră (semănătură în pungi de plastic cu pat de turbă, nisip și pământ) a fost
foarte apropiată de cea puieților produși în pepiniere (semănătură în pământ). Rata menținerii
puieților de castan în primul an după plantare a fost cu 29% până la 41% mai mare la puieții plantați
cu rădăcina protejată față de cei cu rădăcina nudă, în primăverile și sezoanele caniculare/secetoase
(2015, 2017, 2018), în timp ce în perioadele ploioase (2016) supraviețuirea puieților cu rădăcina nudă
a fost foarte bună. Aplicarea metodelor testate asigură o mai mare eficiență a lucrărilor de regenerare
a castanului, mai ales în contextul uscării generalizate a pădurilor și livezilor de castan din România.

FINANŢARE
Experimentările aplicative, cu pronunțat caracter demonstrativ, au fost susținute în cadrul proiectului
LIFE+ 11NAT/RO/825 Conservative management for 4070 and 9260 habitats of ROSCI0129 North of Western
Gorj.
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REZUMAT EXTINS - EXTENDED ABSTRACT
Title in English: Methods to Improve Artificial Regeneration of the Sweet Chestnut.
Introduction: Invasive fungus Cryphonectria parasitica has produced the mass dieback of the American and sweet
chestnut forests, destroying their habitats, till the extinction level of the species in some areas. The conservation status of
the sweet chestnut (as a species) and its habitat 9260 - Woods with Castanea sativa in Tismana area (as well as in the
whole Romania) was unfavourable. The fungus has killed or highly restructured all the mature (fruiting) sweet chestnut
stands. During the dieback process, the sweet chestnut was completely eliminated from many stands due to the
competition of European beech and European hornbeam. The rehabilitation of sweet chestnut habitat includes the
biological control of the invasive pathogen and the (natural and artificial) regeneration of chestnut. Limitative factors of
the chestnut culture are the lower production of chestnuts in dead/dying stands due to C. parasitica, low germination of
chestnuts in traditionally forest nursery cultures, nursery infections with Phytophthora sp. and dependence of the planted
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bare-root seedling survival on (spring) weather conditions. The aim of this research was to improve the methodology of
sweet chestnut artificial regeneration in the Romanian silviculture. The objectives were to increase the germination rate
of chestnuts and to obtain a better survival of the chestnut seedlings in plantations.
Materials and methods: The following treatments were used for seed germination: i) seed stratification in winter
time (deep in nursery sandy soil) and seeding in greenhouse conditions, in plastic pots with peat/sand/soil mixture
(location: greenhouse in Brasov, period: spring of 2017 and 2018, 4 replications / year); ii) direct nut seeding (soon after
harvest) in soil (control) (location: forest nurseries in Tismana, period: 2013-2018, period: 2013, 2015-2018, 4
replications / year). For seedling production, the treatments were: iii) chestnut seedling growing in greenhouse conditions
(period: 2017-2018, 4 replications / year); iv) seedling growing in forest nurseries (4 replications / year, period: 2013,
2015-2018) and for seedling plantation the treatments were: v) planting the potted seedlings from the greenhouse
(location: forests of Tismana zone, period: 2017-2018, 4 replications / year); vi) plantation of bare-root seedlings obtained
in the forest nurseries (location: forests of Tismana zone, period: 2015-2018, 4 replications / year).
Results and discussion: Chestnut stratification (in soil, in sandy layers) during the winter has led to obtaining
more than double germination rates compared to the traditional method (direct autumn seeding). Survival rate in the
first year of culture was similar to the chestnut seedlings produced in greenhouse conditions (seeded in pots in peat, sand
and soil mixture) and in the nursery field (seeded in soil). Survival rate of the chestnut seedlings in the first year after
planting in the forest was with 29% to 41% higher on potted seedlings comparing to bare-root seedlings in dry and hot
seasons (2015, 2017, 2018, which were the hottest years in Romanian meteorological history), while in the rainy periods
(2016) the survival rate of the bare-rooted seedlings was very good.
Conclusion: Tested methods of nut stratification during winter, seedling production in greenhouses and potted
seedling plantation in forest condition offer better chances to obtain larger and constant seedling production (vital for
rehabilitation of chestnut forests affected by Cryphonectria parastica) and more stable plantations (especially under
drought stress) compared to classical forestry methods.
Keywords: Castanea sativa, chestnut germination, survival, afforestation, bare-rooted seedlings, potted seedlings.
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