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Rezumat
Cercetările efectuate în perioada 2000 - 2004 au urmărit evaluarea capacităţii sil-

voproductive a speciilor / clonelor de plop şi salcie obţinute din patrimoniul naţional sau
internaţional precum şi determinarea proprietăţilor fizico-mecanice la clonele de perspec-
tivă. 

În pepiniera Nufăru - Tulcea s-a instalat o colecţie cu 89 clone de plop şi 34 de
salcie, asupra cărora s-au efectuat observaţii şi măsurători. Prin multiplicări vegetative s-
au obţinut puieţi care au fost testaţi în culturi experimentale. Speciile / clonele care s-au
dovedit superioare în ceea ce priveşte creşterile şi rezistenţa la boli foliare au fost urmărite
în culturi comparative instalate în lunca Dunării. 

Din rezultatele cercetărilor a rezultat că Populus x interamericana 'RAP'
butăşeşte foarte bine, are creşteri remarcabile în pepinieră şi plantaţii şi posedă o bună
rezistenţă la adversităţi. 'RAP' are creşteri semnificativ mai mari în comparaţie cu 'Ro 16'
(de referinţă pentru plopicultura românească), dar nesemnificative în comparaţie cu 'I 214'
(de referinţă pentru plopicultura internaţională).

Tehnologia de plantare a sadelor utilizată în experiment se poate considera a fi
viabilă, conducând la obţinerea de plante cu dezvoltare foarte viguroasă încă din primul an. 

În ceea ce priveşte valorile parametrilor fizico-mecanici, la vârsta de 24 ani
'RAP' este în top, cu menţiunea că din punct de vedere al durităţii (care indică uşurinţa la
prelucrare) se încadrează la categoria de specii lemnoase semidure, în timp ce alte clone
sunt încadrate la categoria de specii lemnoase foarte moi sau moi.

Rezultatele cercetărilor se pot aplica în ocoalele silvice din lunca Dunării, atât în
centrele de plante mamă zonale cât şi în plantaţiile forestiere.

Cuvinte cheie: culturi comparative, creştere, rezistenţa la Melampsora spp.,
sade, parametri fizico-mecanici, Lunca Dunării

RESEARCHE CONCERNING INTRODUCTION IN CULTURE OF THE POPLARS 
AND  WILLOWS SPECIES / CLONES WITH SUPERIOR FOREST PRODUCTIVE POTENTIAL 

AND INCREASED RESISTANCE TO ADVERSITIES
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1. INTRODUCERE

Crearea unei plopiculturi moderne a necesitat, mai ales în ultima parte a se-
colului trecut, atât un ritm alert al cercetărilor, cât şi reconsiderarea permanentă a con-
cepţiilor şi metodelor de cultură aplicate.  Prin metode ştiinţifice s-au creat hibrizi
foarte productivi şi cu rezistenţă sporită la adversităţi, iar pe baza rezultatelor din expe-
rimente s-a trecut de la tipul de cultură caracterizat prin scheme dese, puieţi de mici
dimensiuni, volum redus de lucrări agro-tehnice şi îngrijire, la utilizarea în cultură a
puieţilor de mari dimensiuni, plantaţi la scheme largi şi o tehnică de instalare şi îngri-
jire de tip intensiv.

Plopii şi sălciile, ca specii forestiere cu largă răspândire pe glob, răspund în
mare măsură necesităţilor actuale şi de perspectivă ale societăţii omeneşti. Datorită
creşterilor deosebit de rapide, culturile de plopi hibrizi realizează în scurt timp o impor-
tantă cantitate de masă lemnoasă creând condiţii pentru satisfacerea nevoilor crescânde
de lemn. Însuşirile tehnologice deosebite ale lemnului oferă multiple utilizări industri-
ale: cherestea şi ambalaje uşoare, plăci fibro-lemnoase şi placaje, furnire pentru mobilă
care suportă colorarea, pastă pentru celuloză şi hârtie de calitate superioară, chibrituri,
resursă regenerabilă pentru producerea energiei etc. Marea amplitudine ecologică,
intensitatea considerabilă a proceselor fiziologice şi producţia de biomasă permit uti-
lizarea plopilor şi sălciilor pentru filtrarea concentraţiilor de azotaţi şi fosfaţi folosiţi
excesiv în agricultură. Prin dimensiunile pe care le realizează, prin portul lor elegant,
plopii şi sălciile sunt cultivaţi în zone turistice şi localităţi pentru a crea un aspect pei-
sagistic plăcut. În ultima perioadă se acordă tot mai multă atenţie acestor specii pentru
ameliorarea climatului şi protecţia mediului, fiind foarte solicitate în culturile pentru
fixarea carbonului din natură. 

Selecţia intensivă şi înmulţirea în scopul sporirii producţiei şi obţinerii unifor-
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Abstract
Researches have been carried out during 2000 - 2004, in order to evaluate the for-

est productive capacity and resistance of the Romanian and international poplar and willow
species / clones. In the same time, the physical and mechanical properties of the prospec-
tive clones have been determined. In the Nufăru nursery (Tulcea Forest District) a collec-
tion of 89 poplar and 34 willow clones have been installed. The species / clones with high
rate of growing and good resistance to leaf diseases have been monitored in comparative
trials settled in the Danube Valley.

Populus x interamericana 'RAP' have got a very good propagation by shoot cut-
tings and also it have possessed a good increment and resistance to adversities in nurseries
and plantations. 'RAP' increment was significant larger compared with 'Ro 16' (reference
for the Romanian forestry), but insignificant compared to 'I 214' (international reference).
The 24 years old 'RAP' of the Turcoaia trial is in top, but this poplar belongs to the semi-
hardness wood trees, while other clones belongs to mild or very mild wood trees.

The results of the researches could be implemented in all the forest districts from
the Danube Valley, both in zonal centers of mother plants and forest plantations.
Keywords: comparative trials, increment, resistance to Melampsora spp., physical and

mechanical properties, Danube Valley.
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mităţii anumitor caractere au fost în general tehnici larg utilizate pentru plopi şi sălcii.
În timp ce o asemenea selecţie poate îmbunătăţi unele caracteristici într-un termen
scurt, poate conduce însă la reducerea variaţiei genetice atunci când este făcută de-a
lungul mai multor generaţii. Populaţiilor cu o uniformitate genetică ridicată însă, le
scade capacitatea de a face faţă variaţiilor exercitate de mediu (inclusiv atacurilor de
boli şi dăunători) sau nevoilor umane în continuă schimbare.

Plopii şi sălciile au făcut obiectul unei lungi perioade de ameliorare în scopul
obţinerii proprietăţilor comerciale dorite, iar exemplarele corespunzătoare (aşa
numitele "capete de clonă") au fost multiplicate pe cale vegetativă. În cele din urmă
numărul clonelor folosite în producţie a fost relativ limitat. Datorită acestor cauze multe
clone au suferit de pe urma diverselor atacuri de boli şi dăunători şi nu au putut face
faţă modificărilor survenite ulterior în condiţiile de mediu. În acest moment, pe plan
mondial, se acordă  atenţie deosebită conservării resurselor genetice de plop şi salcie, a
remedierii / refacerii ecosistemelor naturale, iar în strategia de selecţie şi ameliorare
problemele de rezistenţă la adversităţi (boli, dăunători, poluare, fixare carbon ş.a.) au
un loc primordial, celelalte atribute (rata de creştere, forma, proprietăţile lemnului etc.)
sunt luate în considerare ulterior (F.A.O., 2000).

În ţara noastră, silvicultura din luncile râurilor interioare, Lunca Dunării şi
Delta Dunării este de dată relativ recentă. Cultura plopilor euramericani, la început
timidă şi fără experienţă, s-a dezvoltat şi s-a extins pe toate terenurile în care condiţiile
staţionale erau favorabile, substituind arboretele slab productive din lunci. Ridicarea
productivităţii pădurilor prin extinderea culturii speciilor cu creştere rapidă şi cu va-
loare economică ridicată, condiţiile pedo-climatice din ţara noastră favorabile pentru
cultura plopilor şi sălciilor, tehnica de cultură destul de uşoară, dar mai ales producti-
vitatea deosebit de ridicată, au făcut ca plopilor hibrizi şi sălciilor selecţionate să li se
acorde atenţie aparte. În ultimul timp, atât în lunca Dunării cât mai ales în Delta Dunării
şi pe luncile râurilor interioare, s-a semnalat uscarea prematură a arboretelor cu plopi
hibrizi şi sălcii selecţionate, în principal ca urmare a utilizării unor clone care nu s-au
adaptat modificărilor intervenite în regimul hidrologic şi care au arătat o sensibilitate
ridicată la unele boli şi dăunători. Totodată, s-a constatat reducerea excesivă a diver-
sităţii clonale prin utilizarea în plantaţii doar a 3 - 4 clone de plop / salcie, concomitent
cu diminuarea preocupărilor pe linia cercetărilor de selecţiei şi ameliorare la aceste
specii. 

Relansarea cercetărilor care să conducă la introducerea în producţia silvică de
clone noi, din patrimoniul naţional sau internaţional, cu productivitate ridicată şi rezis-
tenţă la adversităţi este imperios necesară.

2. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE CERCETĂRII

Concluziile celei de-a XXI a sesiuni a Comisiei Internaţionale a Plopului, care
a avut loc la Portland, S.U.A, în anul 2000, scot în evidenţă atenţia acordată  în prezent
pe plan mondial cercetărilor complexe de ameliorare privind corelaţiile dintre caracte-
risticile biologice, eco-fiziologice ale speciilor / clonelor şi proprietăţilor lor produc-
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tive, calitative şi de toleranţa faţă de factorii de mediu. 
În acest context apare ca evidentă necesitatea prezentei teme, cu scopul rea-

lizării de cercetări pentru asigurarea materialului iniţial de reproducere, pentru testarea
şi selecţionarea de clone cu potenţial silvoproductiv superior şi rezistenţă sporită la
adversităţi.

Lucrările de cercetare au vizat următoarele principale obiective:
- testarea şi selecţionarea de specii / clone de plop şi salcie din patrimoniul naţioal

şi internaţional productive şi rezistente la factori abiotici şi biotici;
- determinări privind proprietăţile fizico-mecanice ale lemnului la clone de plop de

perspectivă;
- înfiinţarea culturilor de plop utilizând sade de mari dimensiuni plantate la 1,5 - 2,0

m adâncime.

3. METODA DE CERCETARE

Pentru realizarea obiectivelor stabilite, în pepiniera Nufăru - Tulcea s-a insta-
lat o colecţie de clone de plop şi salcie, prin multiplicarea vegetativă a materialului bio-
logic obţinut din ţară şi din străinătate prin colaborări cu institute de cercetare. Butăşi-
rile au fost efectuate la schema de 1,0 x 0,3 m pentru cele 123 specii / clone, din care
89 de plop şi 34 de salcie. După provenienţă situaţia speciilor / clonelor se prezintă ast-
fel:

� la plop, 60 specii / clone au fost preluate de la Cornetu, 10 s-au obţinut de la
arbori cap de clonă din arborete sau teste multiclonale, 15 au fost primite din Belgia
(Universitatea catolica Louvain-la-Neuve) şi 4 din Olanda (Institutul de Cercetari
Forestiere "Dorskamp" Wageningen );

� la salcie, 24 specii / clone au fost preluate de la Cornetu şi 10 s-au obţinut de
la arbori cap de clonă din arborete sau teste multiclonale.

S-au făcut observaţii, măsurători şi evaluări asupra capacităţii de multiplicare
vegetativă, a creşterii în diametru şi înălţime, respectiv asupra sensibilităţii / rezistenţei
la adversităţi a clonelor de plop şi salcie.

Pentru evaluarea sensibilităţii / rezistenţei la rugini  (Mellampsora spp. - ale
căror rase virulente au creat probleme mari în culturile ţărilor vest europene) colecţia
de clone a fost infectată artificial, prin stropire semigrosieră cu uredospori (de pe frun-
ze bolnave recoltate cu un an înainte şi conservate prin congelare).

Puieţii clonelor cu capacitate vegetativă foarte bună, cu creşteri susţinute în
pepinieră şi cu rezistenţă la boli foliare s-au utilizat la instalarea de culturi comparative.

Capacitatea silvoproductivă a clonelor de plop şi salcie a fost urmărită în cul-
turi comparative multiclonale instalate în condiţii staţionale diferite din Lunca Dunării,
la diferite vârste, prin observaţii, măsurători şi evaluări. Diametrul de bază s-a măsurat
cu clupa forestieră, înălţimea s-a măsurat cu dendrometrul cu pendul, iar volumul de
masă lemnoasă s-a calculat utilizând tabele de producţie elaborate de ICAS, încadrând
plopii în "tip Robusta" sau "tip I 214" după portul fiecărei clone investigate. 

Anale ICAS, 47
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Din culturile de plante mamă existente la pepiniere silvice ale unităţilor culti-
vatoare s-au identificat sade de plop care s-au folosit la instalarea de experimente.
Gropile cu diametru de 20 cm şi adâncime de 2,0 m s-au executat manual cu o foreză
din dotarea ICAS.

Calculul statistic s-a utilizat pentru a scoate în evidenţă semnificaţia dife-
renţelor în ceea ce priveşte capacitatea productivă a unor clone faţă de cele mai folosite
clone de plop în practica plopicolă naţională, respectiv privind creşterea plantelor
obţinute din puieţi şi din sade, la diferite vârste.

Proprietăţile fizico-mecanice s-au determinat pentru următorii hibrizi de plop,
la vârsta de 24 ani:  P. x canadensis 'I 214', 'Sacrau 79', I 45/51' şi 'Dorskamp'; P. x inter-
americana 'Rap' şi 'Donk'. Rigle debitate, conform STAS 2682-83, au fost prelucrate în
epruvete condiţionate până la umiditatea de 12 -14 %, după care, prin metode de labo-
rator, s-au determinat: masa volumetrică, rezistenţa la compresiune paralelă cu fibrele,
rezistenţa la încovoiere statică şi încovoiere prin şoc, rezistenţa la forfecare şi duritatea
Janka. Determinările s-au realizat în colaborare cu Institutul Naţional al Lemnului. 

4. REZULTATE şI DISCUŢII

Rezultatele au fost influenţate direct de condiţiile climatice de excepţie, care se
pot caracteriza ca fiind excesiv de secetoase şi cu temperaturi mai ridicate. Din analiza
cantităţilor de precipitaţii înregistrate la Staţia Meteorologică Tulcea în lunile aprilie -
octombrie din perioada cercetărilor noastre (2000 - 2003), se constată că acestea sunt
foarte scăzute (fig. 1), iar repartiţia lunară foarte nefavorabilă. În fiecare an precipitaţi-
ile au fost insuficiente, primavara au avut valori foarte scăzute pentru ca în partea a
doua a verii şi spre toamnă cantităţile să crească uşor. Analiza sumară făcută şi pentru
temperaturi (fig. 2) scoate în evidenţă temperaturi medii în sezon de vegetaţie foarte
ridicate în toţi anii din perioada analizată. Trebuie subliniat că în lunile iulie - august, la
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sol, s-au înregistrat temperaturi de peste 60 0C. În grafice sunt prezentate şi valorile
pentru anul 1997, considerate apropiate de media multianuală.

În perioada analizată, aportul de apă din pânza freatică a fost scăzut, din cauza
nivelului coborât al apei freatice, acesta fiind în concordanţă directă cu nivelul foarte
scăzut al Dunării. Acest fenomen a determinat, în acelaşi timp, lipsa inundaţiilor în
ultimii doi ani, chiar la cote foarte scăzute ale terenului.

4.1. Testări privind capacitatea productivă şi rezistenţa la rugini în 
pepinieră

4.1.2. Adaptarea şi productivitatea speciilor / clonelor testate
Procentul de menţinere, creşterile în diametru şi înălţime realizate de puieţi la

sfârşitul primului sezon de vegetaţie, în pepiniera Nufăru - Tulcea, sunt prezentate în
tabelul 1. 

Anale ICAS, 47 

Tabelul 1: Procentul de menţinere, creşterile în diametru şi înălţime la puieţi de un an, din specii / 
clone de plop şi salcie, în pepiniera Nufăru - Tulcea
Percent of maintaining, diameter and height increase of one year old saplings of poplar 
and willow species / clones, in the nursery of Nufaru - Tulcea

Diametrul la 5 cm 
de la colet (mm) 

Înălţimea  
(cm) 

 
Specia / cultivarul / clona 

 
Provenienţa 

 
Menţinere

a 
(%) 

Limite Media Limite Media 

1 2 3 4 5 6 7 
                 PLOP 
          P. x canadensis (= P. x euramericana) 
Alestein Cornetu 85 10-33 18,4 37-250 180,5 
Blanc Poitou Belgia 82 8-32 19,5 75-280 172,8 
Branagesi Cornetu 91 12-23 17,1 96-230 186,2 
Cappa Bigliona Cornetu 85 10-22 17,3 90-225 176,9 
Ellert Olanda 82 9-15 12,0 110-190 149,8 
Dorskamp Olanda 93 12-26 19,0 86-250 199,3 
Grandis 189 Cornetu 89 17-30 23,7 130-240 199,5 
Hees Olanda 82 11-22 15,8 100-240 177,4 
Heidemij Belgia 90 11-25 19,7 63-250 197,8 
I 45/51 Cornetu 92 7-29 19,0 55-218 161,4 
I 214 Cornetu 83 10-30 17,5 65-260 190,3 
I 488 Cornetu 83 10-33 18,1 84-240 189,5 
Koster Olanda 71 10-30 16,8 100-297 180,1 
Lampertheim Cornetu 84 10-26 17,6 100-245 199,3 
Marilandica Cornetu 83 7-30 18,9 53-235 167,1 
Marilandica Ro 9 Cornetu 93 12-30 23,6 68-245 174,5 
Marilandica Belgia 84 8-25 21,6 55-225 147,8 
Olt Cornetu 89 5-28 16,2 35-230 182,8 
Philisburg Cornetu 91 10-32 17,5 33-240 168,7 
Regenerata 111 Cornetu 100 7-33 17,5 50-293 170,2 
Ro 81 Cornetu 82 10-20 15,8 50-215 163,3 
Ro 116 Cornetu 89 8-30 17,3 35-276 189,2 
Ro 118 Cornetu 79 7-30 17,5 45-240 176,5 
Sacrau 79 Cornetu 87 10-30 20,5 65-272 197,9 
Serotina Belgia 79 10-27 17,9 126-240 178,3 
Tardif de Champagne Belgia 93 8-18 13,8 86-205 158,0 
Toropogritzki Ghiolul Găinii 91 10-25 16,2 52-240 172,0 
174 Cornetu 90 10-19 14,3 40-220 155,6 
D 1092 Cornetu 88 9-36 18,3 20-240 179,5 
H 525 / 8 Cornetu 91 12-28 17,1 86-215 185,0 
TPC 3 Cornetu 91 10-28 19,3 100-260 192,6 
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În urma observaţiilor şi măsurătorilor efectuate în timpul anului se desprind, în
principal, următoarele:

- la plop multe clone au realizat procente de menţinere superioare şi creşteri
active, remarcându-se la P. deltoides clonele 'Fr 209', 'T 130' şi 'Alcinde'; la P. x
canadensis clonele 'Branagesi', 'Dorskamp', 'Heidemij', 'I 45/51', 'Regenerata 111',

Filat, Chira 

1 2 3 4 5 6 7 
          P. deltoides 
A 13 Cornetu 37 12-32 20,2 30-246 168,5 
Alcinde Cornetu 90 12-26 18,3 50-251 195,4 
183 Cornetu 82 8-30 20,1 90-250 188,6 
204 M 51 Cornetu 88 12-28 17,7 80-220 165,0 
Fr 209 Cornetu 100 7-24 16,3 50-230 173,0 
Peoria Cornetu 85 5-29 19,7 30-291 173,2 
T 130 Cornetu 98 10-26 15,9 75-225 176,6 
T 142 Cornetu 83 12-30 19,5 75-225 176,6 
T 156/281 Cornetu 76 10-28 15,7 85-220 169,0 
          P. nigra 
P. nigra var . pyramidalis Tulcea 94 8-21 14,7 30-220 146,1 
Nord Italica San Giorno Belgia 99 8-16 12 80-206 135,5 
Ro 66 Cornetu 85 10-26 17,3 60-230 165,3 
Vereeken Belgia 92 4-24 14,7 60-220 167,9 
          P. trichocarpa 
Blom Belgia 100 7-19 13,0 86-200 146,5 
Fr 210 Cornetu 96 14-21 17,0 164-230 201,6 
T 103 Cornetu 89 12-17 15,0 141-245 202,0 
          P. x interamericana 
Barn Belgia 79 12-28 17,5 105-250 190,1 
Rap Turcoaia 90 5-30 17,8 40-256 171,2 
Donk Turcoaia 87 7-23 17,8 30-250 169,9 
Beaupré Belgia 91 15-26 19,7 35-285 204,5 
              SALCIE 
S. alba Ro 201 Cornetu 78 12-23 16,9 72-300 223,2 
S. alba Ro 202 Cornetu 92 12-24 17,8 174-296 230,7 
S. alba Ro 204 Cornetu 75 12-34 17,1 45-320 214,8 
S. alba Ro 313 Cornetu 81 8-31 13,7 53-286 185,5 
S. alba Ro 326 Cornetu 92 10-19 13,4 40-250 178,0 
S. alba Ro 334 Cornetu 90 6-30 15,2 125-286 202,6 
S. alba Ro 341 Cornetu 93 8-24 16,1 100-320 233,8 
S. alba x alba Ro 359 Maliuc 88 8-20 15,3 56-245 196,2 
S. alba x alba Ro 366 Maliuc 82 10-30 17,1 150-305 181,4 
S. alba Ro 417 Maliuc 91 7-21 13,9 80-240 197,4 
S. alba Ro 424 Maliuc 86 5-27 15,8 74-310 216,5 
S. alba Ro 433 Maliuc 99 10-19 12,7 145-265 215,2 
S. alba x alba Ro 444 Maliuc 75 8-24 16,6 80-235 194,3 
S. alba x alba Ro 452 Maliuc 85 10-22 17,7 80-250 212,1 
S. alba Ro 600 Cornetu 89 7-21 12,8 95-220 183,3 
S. alba Ro 830 Cornetu 76 10-20 13,7 140-294 208,9 
S. alba Ro 890 Cornetu 98 10-17 12,4 100-250 189,7 
S. alba Ro 892 Maliuc 97 8-23 13,4 120-275 225,4 
S. alba Ro 908 Maliuc 97 6-21 14,4 61-305 203,3 
S. fragilis x matsudana Ro 1077 Cornetu 93 5-24 15,1 45-290 204,5 
S. fragilis x matsudana Ro 1078 Cornetu 97 8-26 15,1 168-267 219,1 
S. fragilis x matsudana Ro 1079 Cornetu 87 6-23 16,3 90-252 215,9 
S. fragilis x matsudana Ro 1082 Cornetu 98 9-24 17,2 150-250 218,1 
S. alba Isaccea 84 8-22 15,5 45-295 208,9 
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'Philisburg' şi 'Toropogritzki'; la P. nigra mai ales 'Vereeken' - provenienţă din Belgia;
la P. x interamericana clonele 'Beaupré' şi 'Rap' cu creşteri în înălţime frecvent peste 2
m şi procente de menţinere superioare, iar la P. trichocarpa se distinge 'Fr 210'.

- la salcie procente de menţinere de peste 90% au înregistrat 12 clone, dintre
care se remarcă pentru creşteri medii în înălţime şi diametru clonele 'Ro 202', 'Ro 341',
'Ro 433', 'Ro 892', 'Ro 1078' şi Ro 1082.' 

4.1.2. Rezistenţa clonelor de plop la rugini foliare
Infecţiile artificiale cu Mellampsora spp. au dus la următoarele rezultate:

- Dintre clonele testate de P. deltoides 3 au fost imune la infecţiile artificiale ('A 13',
'Ro 684/5', 'Ro 687/2'), 7 au fost foarte rezistente sau aproape imune ('Fr 130', 'Ro
683/11', 'Ro 683/12', 'Ro 683/24', 'Ro 685/5', 'T 143'), 3 au fost rezistente ('Lux I 69/55',
'Peoria' si 'Ro 681/7'), 1 relativ rezistentă, 6 au fost moderat sensibile şi 3 foarte sensi-
bile.

- Deşi numărul de clone testate de plop negru european a fost mic, rezistenţa la ru-
gini a fost foarte variabilă, clonele fiind de la relativ rezistente 'P. nigra var. pirami-
dalis', la moderat sensibile ('Hârşova' şi 'Vereecken'), respectiv sensibile ('Ro 66'). 

- Reacţia diferitelor clone de plopi euramericani la rugini a fost similară în cei trei
ani, doar că în 2002 infecţiile au fost mai slabe faţă de 2001 şi 2003. Au fost depistate
2 clone imune ('Ellert' şi 'T 156/281'), 2 foarte rezistente ('Toropogritzki' şi 'Hees'), 7
rezistente ('Dorskamp', 'Koster', 'Triplo', 'Grandis 189', 'Ro 13', 'Virginia Cetate 128'),
15 relativ  rezistente (ex. 'Regenerata 111', 'Serotina'), 13 moderat sensibile (ex. 'I
45/51', 'Sacrau 79', cu tendinţe de sensibilitate mai mare), 8 sensibile şi nici o clonă
foarte sensibilă, uneori însă 'I 45/51', 'Olt', 'Sacrau 79', şi 'I 214' (sursă belgiană) au
exemplare puternic afectate. Surprinzător este comportamentul diferit al cultivarurilor
'Marilandica', 'I 214' şi 'Robusta', la care  clonele din surse autohtone au fost mult mai
rezistente decât cele belgiene. 

- Hibridul P. nigra x P. laurifolia ('D 1092') a fost moderat rezistent la rugini foliare
în 2001 şi relativ rezistent în 2003.

- Clonele testate de P. trichocarpa au fost rezistente ('Fritzi Pauley'), moderat sen-
sibile ('Blom') sau sensibile ('Fr210', 'T 103' şi 'T130'). 

- Dintre hibrizii interamericani (P deltoides x P. trichocarpa si invers), 'Barn' a fost
constant rezistent la infecţii, în timp ce 'Rap' (chiar rezistent în 2001), 'Beaupré' şi
'Donk' au fost relativ rezistenţi. În condiţiile anului 2002, doar 'Donk' a fost afectat de
infecţii. 

4.2. Testări privind capacitatea silvo-productivă în culturi comparative 
multiclonale

4.2.1. Plantaţia comparativă multiclonală de plop TURCOAIA 78 T - O.S. 
Măcin

Plantaţia este amplasată la U.P.IV Bedeloiu, u.a. 29, în zona dig-mal, pe o

Anale ICAS, 47
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suprafaţă de 9,8 ha. A fost realizată în anul 1978 toamna, la schema de 4 x 4  m, are 19
clone de plop în testare, din care 15 clone de plop euramerican, 3 clone de plop inter-
american şi o clonă de plop asiamerican. Diametrul la 1,3 m şi înălţimea măsurate în
luna septembrie 2003, precum şi volumul unitar calculat, sunt redate în tabelul 2.

Se remarcă faptul că, deşi plopii 'Donk' şi 'Veronese' realizează în acest test cele
mai mari cantităţi de masă lemnoasă, aceştia sunt în schimb sensibili la geruri şi can-
cerul bacterian, având pe trunchi numeroase gelivuri. P x interamericana 'Rap' a înre-
gistrat cea mai mare înălţime din test, vegetează foarte bine şi se detaşează  în ceea ce
priveşte portul şi starea de sănătate. În acelaşi timp, clonele de mare productivitate
'Sacrau 79', dar mai ales 'I 214', în acest test se comportă modest, iar clona românească
'Ro 16' înregistrează printre cele mai scăzute creşteri. 

4.2.2. Plantaţia comparativă multiclonală de plop BOIANU 97P - O.S. 
Călăraşi

Plantaţia experimentală este amplasată  în U.P. II Chiciu, u.a. 47 b şi are
suprafaţa de 4,2 ha. A fost realizată  în anul 1997 primavara, în incinta îndiguită, la
schema de 5 x 5 m, cu 12 clone de plopi în testare, într-un bloc randomizat cu trei
repetiţii. Staţiunea se află pe un teren relativ plan, cu microrelief slab dezvoltat pe un
depozit aluvial. Solul de tipul aluvial molic, cu textura mai grea, are reacţie slab alca-
lină pe tot profilul. Conţinutul de humus este ridicat în orizontul 0 - 40 cm şi moderat
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Tabelul 2: Elemente biometrice la specii / cultivaruri / clone de plop din plantaţia comparativă Tur-
coaia 78T - O.S. Măcin, în vârstă de 25 ani (septembrie 2003)
Biometrics elements of poplar species / clones from comparative trial of Turcoaia 78T - 
Macin Forest District, 25 years old (September, 2003)

Diametrul la 1,3 m 
(cm) 

Înălţimea totală 
(m) 

Nr. 
crt. 

 
Specia / cultivarul / clona 

Limite Media Limite Media 

Volum 
unitar 
(m3) 

1 P. x interamericana ’Donk’ 36,0 - 68,0 47,2 31,0 34,5 32,7 2,518 
2 P. x canadensis ‘Veronese’ 28,9 - 68,0 46,9 28,5 33,2 31,3 2,413 
3 P. x canadensis ‘Dorskamp’ 35,6 - 64,0 44,8 31,5 35,0 33,1 2,256 
4 P. x canadensis ‘I 45/51’ 32,8 - 64,0 43,4 31,5 35,0 33,4 2,147 
5 P. x interamericana ‘Rap’ 38,6 - 59,3 43,4 31,5 35,5 33,4 2,147 
6 P. x canadensis ‘Guardi’ 35, - 66,0 43,2 27,0 32,0 29,6 1,922 
7 P. x canadensis ‘Sacrau 79’ 33,6 - 49,4 42,5 31,5 33,5 32,5 1,886 
8 P. x canadensis ‘Giorgione’ 35,6 - 72,0 42,4 27,5 32,0 29,9 1,828 
9 P. x canadensis ‘Veneziano’ 31,1 - 52,1 41,9 27,9 31,0 30,1 1,828 
10 P. x canadensis ‘Harff’ 30,5 - 49,7 41,0 28,0 32,0 30,5 1,784 
11 P. x canadensis ‘Löns’ 32,2 - 63,4 40,8 30,2 31,7 31,1 1,700 
12 P. x interamericana ‘Beaupré’ 30,5 - 46,5 40,6 27,0 31,7 29,3 1,669 
13 P. x canadensis ‘Grandis Ro 101’ 32,0 - 46,5 39,7 27,0 32,0 29,6 1,640 
14 P. x canadensis ‘Bajti II’ 25,8 - 43,6 38,6 29,5 31,5 30,4 1,546 
15 P. x canadensis ‘I 214’ 26,9 - 53,1 38,8 31,0 34,0 32,3 1,536 
16 P. x canadensis ‘Bajti I’ 32,0 - 45,2 37,7 30,0 31,0 30,3 1,478 
17 P. x canadensis ‘Baden 431’ 32,0 - 50,6 38,2 29,5 32,5 30,8 1,473 
18 P. x canadensis ‘Robusta Ro 16’ 32,1 - 56,4 38,6 27,5 30,0 29,0 1,450 
19 T 30 25,4   44,4 31,0 21,5 23,5 22,5 0,730 

Limite / Medie test 25,4 - 72,0 41,1 21,5 - 35,5 30,6 1,787 
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humifer pe restul orizonturilor. Conţinutul este mic în azot, mic spre mijlociu în pota-
siu, iar la carbonatul de calciu este mic până la 50 cm şi mijlociu peste 50 cm.

Din cele 12 clone din test, 7 clone sunt de plop euramerican, 2 clone sunt de
plop interamerican, o clonă de plop deltoid şi 2 clone de plop alb. 

Plantaţia a realizat reuşită definitivă la trei ani, având un procent de menţinere
de 95% pe total. Elementele biometrice măsurate în luna septembrie 2003 sunt redate
în tabelul 3. 

Creşteri medii anuale în diametru de peste 3,0 cm/an realizează 4 clone: 'Sacrau
79', I 214', 'I 69/55', şi 'Rap'. O remarcă specială  trebuie făcută clonelor de plop alb
aflate în test, care au avut creşteri medii anuale susţinute (2,73 cm/an). Diametrele
maxime de 28,3 cm la 'Sacrau 79' şi de 27,3 cm la 'I 154' sunt remarcabile la vârsta de
7 ani. Creştere medie anuală  în înalţime mai susţinută au avut clonele 'I 69/55' (2,81
m/an) şi 'Rap' (2,44 m/an). Este de remarcat înalţimea maximă de 20,2 m înregistrată
la plopul 'I 69/55', această clonă fiind recunoscută prin creşteri deosebit de active în sta-
diul juvenil.

4.2.3. Plantaţia comparativă multiclonală de plop GOSTINU 99P - O.S. 
Giurgiu 

Această cultură experimentală se află în U.P. III Gostinu, u.a. 39 C, are o
suprafaţă de 2,4 ha şi a fost înfiinţată în primavara 1999.

Cultura comparativă este amplasată în zona dig-mal, iar din punct de vedere
staţional, blocul experimental se situează pe o staţiune de luncă, pe teren relativ ridicat
cu sol aluvial molic, luto-nisipos, moderat humifer, freatic umed, periodic scurt inun-
dabil. 

Anale ICAS, 47

Tabelul 3: Elemente biometrice la specii / cultivaruri / clone de plop din plantaţia comparativă Boianu
97P - O.S. Calaraşi, în vârstă de 7 ani (septembrie 2003)
Biometrics elements of poplar species / clones from comparative trial Boianu 97P - 
Calarasi Forest District, 7 years old (September, 2003)

Diametrul la 1,3 m 
(cm) 

Înălţimea totală 
(m) 

 
Nr. 
crt. 

 
Specia / cultivarul / clona 

Limite Medie Creşterea 
medie 
anuală 

Limite Medie Creşterea 
medie 
anuală 

1 P. x canadensis ’Sacrau 79’ 19,4 – 28,3 23,4 3,34 15,2 - 18,2 16,5 2,35 
2 P. x canadensis ’I 214’ 19,7 – 25,8 23,1 3,30 15,7 - 17,5 16,5 2,35 
3 P. deltoides ‘Lux I 69/55’ 17,2 – 25,4 22,4 3,20 18,7 – 20,2 19,7 2,81 
4 P. x interamericana ‘Rap’ 17,6 – 25,2 21,2 3,03 16,2 – 17,7 17,1 2,44 
5 P. x canadensis ’Veneziano’ 12,7 – 25,9 20,8 2,91 13,2 – 17,0 15,2 2,17 
6 P. x canadensis ‘I 45/51’ 16,0 – 24,4 20,0 2,85 14,7 - 17,3 15,6 2,23 
7 P. x canadensis ‘Robusta  Ro 16’ 11,3 - 24,2 19,9 2,84 12,7–16,5 14,6 2,08 
8 P. x canadensis ‘I 154’ 12,3 – 27,3 19,2 2,74 12,0 – 14,8 14,1 2,01 
9 Populus alba ’Raket’ 10,6 – 23,2 19,2 2,74 12,6 – 15,5 13,8 1,97 
10 Populus alba 13,4 – 23,4 19,1 2,73 13,7 – 17,0 15,6 2,22 
11 P. x canadensis ’I 488’ 11,6 – 26,8 18,4 2,63 14,5 – 16,7 15,6 2,23 
12 P. x interamericana ‘Donk’ 11,2 – 23,5 17,0 2,43 11,4 – 16,2 13,9 1,98 

 Limite / Medie test 10,6 – 28,3 20,2 2,89 11,4 – 20,2 15,7 2,24 
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Plantarea s-a executat manual în gropi de 60 x 60 x 60 cm, la schema de 5 x 5
m, într-un dispozitiv experimental cu trei repetiţii. Sunt introduse 18 clone, din care 12
clone de plopi euramericani, 2 clone de plopi deltoizi şi o clonă de plop interamerican.
Rezultatele au fost negativ influenţate de păşunatul din zonă.

Din datele înregistrate se pot desprinde în principal următoarele (tab. 4):

- Procentul cel mai mare de menţinere se înregistrează la clona 'Beaupré' (96%).
Peste 85% menţinere au avut şi clonele 'I 45/51', 'Boccalari' şi 'Phylisburg'.

- Diametrul mediu a variat între 7,0 cm la 'Milkel' şi 12,3cm la 'S 333/44 x S
336/31', cu o medie pe test de 8,9 cm. Diametrul cel mai mare (16,9 cm) a fost con-
semnat la 'S 333/44 x S 336/31', dar diametre remarcabile au înregistrat şi 'Lux I 69/55'
(14,1 cm) şi 'I 45/51' (14,9 cm).

- Înalţimea medie a variat între 6,9 m la 'I 154' şi 9,9 m la 'S 333/44 x S 336/31',
media întregului test fiind de 8,1 m. Înălţimi maxime de peste 11,0 m au fost remarcate
numai la clonele de P. deltoides, respectiv 'Ro 684/3', 'Lux I 69/55' şi 'S 333/44 x S
336/31'. Cele mai mici înălţimi s-au înregistrat la 'Milkel 81', 'I 154' şi 'Boccalari'.

4.2.4. Plantaţia comparativă multiclonală de salcie CĂLĂRAŞI 98T - O.S. 
Călăraşi

Cultura experimentală de salcie este amplasată în U.P. II Chiciu, u.a. 41 b, în
zona dig-mal, la schema de 4 x 2 m şi are suprafaţa de 1,6 ha. S-au utilizat 12 clone de
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Tabelul 4: Procentul de menţinere, creşterile în diametru şi înalţime în plantaţia comparativă de 
plop GOSTINU 99P - O.S. Giurgiu, la vârsta de patru ani (octombrie 2002)
Percent of maintaining, diameter and height increase in the comparative poplar planta
tion of Gostinu 99P - Giurgiu Forest District, 4 years old (October, 2002)

Diametrul la 1,3 m 
(cm) 

Înălţimea 
(m) 

Nr. 
crt. 

Specia / cultivarul / 
clona 

Procentul de 
menţinere 

(%) Limite Medie Limite Medie 
          P. x canadensis (= euramericana) 
1. Robusta Ro 16 21 6,6 - 12,7  9,9 8,2 - 6,5 7,7 
2. Milkel 81 52 5,0 - 10,0  7,0 9,0 - 4,5 7,0 
3. I 154 73 5,2 - 9,2 7,3 8,0 - 5,0 6,9 
4. I 214 50 5,9 - 13,4 9,6 10,0 - 5,5 7,7 
5 I 488 77 6,5 - 12,5 8,8 10,0 - 5,5 8,2 
6 I 45/51 88 9,0 - 14,9 11,4 9,0 - 7,0 8,0 
7. Cappa Bigliona 73 5,9 - 11,9 9,1 9,4 - 6,0 7,5 
8 Boccalari 85 5,1 - 11,5 9,2 9,3 - 5,0 8,1 
9 D 1092 75 6,5 - 10,3 8,6 8,5 - 6,0 7,5 
10 Sacrau 79 77 4,6 - 13,6 9,9 9,5 - 6,5 8,3 
11 H 490/1 83 6,7 - 12,1 9,1 10,0 - 8,0 9,2 
12 Phylisburg 85 6,1 - 9,3 7,7 8,8 - 6,2 7,5 
          P. deltoides 
13 Ro 684/3 73 6,6 - 15,9 10,7 11,0 - 6,3 8,7 
14 Lux I 69/55 33 8,8 - 14,1 11,4 11,5 - 6,5 9,0 
15 CL 172 58 4,3 - 10,9 8,5 9,4 - 7,5 8,3 
16 S 333/44 x S 336/31 88 8,2 - 16,9 12,3 11,5 - 8,2 9,9 
17 PC 74-081-267 83 6,3 - 12,5 10,0 9,0 - 6,0 7,9 
          P. x interamericana 
18 Beaupré 96 7,7 - 12,5 10,3 9,0 - 8,0 8,6 

Limite / Medie test  16,9 - 4,3 8,9 11,5 – 4,5 8,1 
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salcie, de provenienţă românească, într-un bloc randomizat, cu două repetiţii şi 32
puieţi din aceeaşi clonă pentru fiecare repetiţie.

Reuşita plantaţiei a fost mult influenţată atât de durata foarte lungă a inundaţi-
ilor din primi doi ani, cât şi de îngheţurile care au frânt sau zdrelit puieţii sub greutatea
gheţii. Exemplarele care nu au fost afectate de rupturile de gheaţă din perioada inun-
daţiilor realizează creşteri mari, în schimb cele care au fost rupte doar supravieţuiesc. 

În urma măsuratorilor efectuate (tab. 5), se pot desprinde următoarele:
- Procentul de menţinere este cuprins între 69 % la 'Ro 908' şi 94 % la 'Ro 326',

în timp ce media testului este de 85,6 %.
- Diametrul mediu măsurat la 1,3 m este cuprins între 24 mm şi 68 mm, cu o

medie a testului de 49,3 mm. Analizând dimensiunile maxime realizate se evidenţiază
mai bine capacitatea productivă a clonelor, în condiţiile date. Diametrul maxim este
cuprins între 63 mm la 'Ro 433' şi 131 mm la de 'Ro 1078', creşteri mari fiind realizate
şi de clonele 'Ro 204', 'Ro 908', 'Ro 921' şi 'Ro 201'.

- Înălţimea medie are variaţii mari şi este cuprinsă între 3,6 m şi 7,9 m, cu o
medie a testului de 6,3 m. Înălţimi maxime remarcabile, de 10,5 - 12,2 m la vârsta de
5 ani, au realizat clonele 'Ro 908', 'Ro 1078', 'Ro 204' şi 'Ro 201'.

Această cultură comparativă va oferi, în continuare, informaţii valoroase
despre capacitatea de adaptare la condiţii variate ale regimului de inundaţie şi despre
capacitatea productivă a unor clone noi, încă neomologate pentru producţie, în com-
paraţie cu ale celor larg folosite în producţie.

Anale ICAS, 47

Tabelul 5: Procentul de menţinere, creşterile în diametru şi înalţime în plantaţia comparativă de salcie
CĂLĂRAŞI 98T - O.S. Călăraşi, la vârsta de cinci ani (octombrie 2002)
Percent of maintaining, diameter and height increase in the comparative willow plantation 
of Calarasi 98P - Călăraşi Forest District, 5 years old (October, 2002)

Diametrul la 1,3 m 
(mm) 

Înălţimea  
(m) 

Nr.
crt. 

 
Specia / Provenienţa / Clona 

Menţi-
nerea 
(%) Limite Medie Limite Medie 

1 Salix alba, Ostrovul Lat, ‘Ro 201’ 87 21 - 104 58 4,2 – 10,5 7,4 
2 S. alba, Cernavodă, ‘Ro 202’ 91 8 - 81 44 2,0 – 9,0 6,5 
3 S. alba, Cameniţa - Feteşti, ‘Ro 204’ 91 10 - 115 59 2,4 – 11,9 5,7 
4 S. alba, Rast - Calafat, ‘Ro 326’ 94 10 - 77 37 2,0 – 7,0 5,9 
5 S. alba, Mocanu - Giurgiu, ‘Ro 334’ 91 26 - 99 58 5,7 – 7,5 6,8 
6 S. alba, Bistreţ - Segarcea, ‘Ro 346’ 87 18 - 113 42 4,3 – 7,8 6,0 
7 S. alba, Bistreţ - Segarcea, ‘Ro 433’ 78 4 - 63 24 1,5 – 5,6 3,6 
8 S. alba (Ro 204) x S. alba (Ro 202), Cornetu, ‘Ro 892’ 91 16 - 83 53 3,9 – 8,5 7,3 
9 S. alba x S. alba, Cornetu,  ‘Ro 908’ 69 28 - 112 62 5,9 – 12,2 7,9 
10 S. alba (Ro 206) x S. fragilis (Ro 605), Cornetu, ‘Ro 921’ 84 10 - 107 47 4,2 – 9,6 6,7 
11 S. fragilis (Ro 605) x S. matsudana, Cornetu, ‘Ro 1078’ 91 27 - 131 68 4,3 – 12,0 7,6 
12 S. fragilis (Ro 605) x S. matsudana, Cornetu, ‘Ro 1079’ 75 13 - 98 42 2,0 – 6,1 4,1 

Limite / Medie test 69-94 
85,6 

4 – 131 
 

49,3 1,5-12,2 
 

  6,3 
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4.3. Experiment privind utilizarea sadelor de plop la plantaţii

Experimentul Rachelu 99T - O.S. Măcin, de 3,1 ha, a fost instalat în U.P. X
Crapina, u.a. 19 A, pe o staţiune în evoluţie, în condiţii de îndiguire şi desecare a bălţii
Crapina. Solul are reacţie slab alcalină pe tot profilul, conţinutul de humus foarte mare
în orizontul 0-20 cm şi mare în orizonturile de până la 120 cm. Conţinutul în azot este
mijlociu, în potasiu este mic spre mijlociu, iar cel în carbonat de calciu este mijlociu în
toate orizonturile. Nivelul pânzei freatice, în sezon de vegetaţie, a variat între 2,3 - 3,5
m în anul 2000, între 2,7 - 4,8 m în anul 2001, între 4,9 - 6,5 m în anul 2002, iar în anul
2003 variaţia a fost între 2,7 - 5,7 m.

În experiment s-a urmărit modul cum se dezvoltă exemplarele obţinute din sade
plantate la adâncime mare, în comparaţie cu exemplarele provenite din puieţi plantaţi
în tehnologie clasică. Au fost utilizate patru clone, respectiv 'I 214', 'I 45/51', 'Sacrau 79'
şi 'Rap', într-un bloc experimental cu trei repetiţii, în condiţii omogene din punct de
vedere staţional şi al tehnologiilor de pregătire a terenului şi solului. Pentru sade s-au
folosit mlade de un an recoltate din culturi de plante mamă, iar puieţii, tot de un an, au
fost sortaţi dintre cei cu dimensiuni mai mari. Sadele s-au plantat în gropi de 2 m
adâncime şi 20 cm diametru, executate manual cu o foreză din dotarea ICAS, iar pu-
ieţii s-au plantat în tehnologia clasică, manual, în gropi de 60 x 60 x 60 cm.
Dimensiunile sadelor şi puieţilor la plantare scot în evidenţă faptul că diametrul la bază
al sadelor a fost între 26 - 50 mm, iar lungimea a fost de 3 - 5 m. După plantare cultura
avea aspect relativ uniform din punct de vedere al dimensiunilor, la puieţi şi sade.

Trebuie subliniat faptul că menţinerea şi dezvoltarea plantelor au fost negativ
influenţate prin modul defectuos în care s-a efectuat întreţinerea mecanizată a culturii,
ocazie cu care s-au rupt şi zdrelit multe exemplare, dar şi prin păşunatul accidental.

După primul an de vegetaţie, creşterea înregistrată la sade a fost foarte semni-
ficativă  mai mare faţă de puieţi la toate clonele din test. La vârsta de patru ani, folosind
acelaşi procedeu statistic pentru aceeaşi combinaţie de factori (tehnologie de plantare -
clonă), a rezultat că numai tehnologia de plantare are influenţă asupra creşterii în
înălţime, diferenţa de creştere fiind distinct semnificativă, probabil ca o consecinţă a
creşterii foarte mari înregistrate de exemplarele din sade încă din primul an.

4.4. Determinarea proprietăţilor fizico-mecanice

Pentru cercetări şi experimentări s-au secţionat buşteni sănătoşi, cu creştere
normală din clone de plop din care s-au debitat rigle determinându-se principalele pro-
prietăţi fizico-mecanice.

Din datele înregistrate (tab. 6) se pot trage următoarele concluzii:
- clonele 'Rap' şi 'Donk' prezintă masa volumetrică superioară clonelor de plop

euramerican testate;
- din punct de vedere al rezistenţei la compresiune paralelă cu fibrele şi încovoiere

statică nu sunt diferenţe mari la cele 6 clone studiate;
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- cea mai rezistentă clonă la forfecare longitudinală este clona 'Donk', la care s-au
înregistrat cele mai mari valori în cele două direcţii studiate;

- toate clonele se încadrează în categoria speciilor cu rezistenţe slabe la compre-
siune, încovoiere statică şi forfecare;

- din punctul de vedere al rezistenţei dinamice (încercare la şoc) clona 'Sacrau 79'
poate fi considerată ca specie tenace (rezilientă), iar celelalte clone se încadrează la ca-
tegoria de mijlociu reziliente;

- din punct de vedere al durităţii, care indică uşurinţa la prelucrare, clonele 'Sacrau
79', 'I 214' si 'I 45/51' se încadrează la specii foarte moi, clonele 'Dorskamp' şi 'Donk'
la specii moi, iar clona 'Rap' la specii lemnoase semidure având cele mai mari valori.

5. CONCLUZII, RECOMANDĂRI ŞI MODALITĂŢI DE 
VALORIFICARE A  REZULTATELOR

În urma observaţiilor şi măsurătorilor efectuate în timpul sezoanelor de vege-
taţie asupra capacităţii productive şi asupra rezistenţei / sensibilităţii la boli foliare ale
speciilor / clonelor de plop şi salcie din pepiniera Nufăru - Tulcea, se desprind în prin-
cipal următoarele concluzii:

- În pepinieră s-a remarcat capacitatea mare de adaptare la condiţiile de la noi a
clonelor de plop provenite din Belgia şi Olanda, la care s-au înregistrat procente supe-
rioare de menţinere.

- Pentru creşterile în înălţime şi procente de menţinere superioare s-au evidenţi-
at la P. deltoides 'Peoria' şi 'Alcinde', la P. x canadensis 'Branagesi', 'Dorskamp',
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Tabelul 6: Parametri fizico-mecanici la clone de plop din cultura comparativă TURCOAIA 78T - O.S.
Măcin
Physical - mechanical parameters of poplar clones in the comparative trial of Turcoaia 78T
- Macin 

Clona analizată Parametri fizico-mecanici 
Dorskamp Rap Donk Sacrau 79 I - 45/51 I - 214 

1. Masa volumetrică (kg/m3) 374 427 458 333 380 357 
2. Rezistenţa la compresiune 
paralelă cu fibrele (N/mm2) 

 
9,3 - 36,4 

 
20,5 - 40,4 

 
27,2 - 39,2 

 
13,4 - 32,1 

 
26,5 - 37,1 

 
25,9 - 34,2 

3. Rezistenţa la încovoiere 
statică (N/mm2) 

 
38,2 - 80,3 

 
52,5 - 61,6 

 
38,1 - 65,0 

 
37,0 - 60,9 

 
55,3 - 68,5 

 
35,7 - 65,8 

4. Rezistenţa la forfecare 
longitudinal paralelă (N/mm2) 
- Direcţie radială 
- direcţie tangenţială 

 
 
3,3 - 5,8 
5,8 - 8,7 

 
 
4,7 - 6,0 
5,8 - 7,4 

 
 
5,2 - 7,0 
5,6 - 7,6 

 
 
3,9 - 5,4 
5,0 - 6,9 

 
 
3,9 - 6,0 
5,6 - 7,5 

 
 
3,9 - 6,3 
4,5 - 6,6 

5. Rezistenţa la încovoiere prin 
şoc ( J/mm2) 

 
0,01 - 0,1 

 
0,01 - 0,1 

 
0,02 - 0,12 

 
0,02 - 0,06 

 
0,0,1 - 0,10 

 
0,02 - 0,08 

6. Duritatea Janka (N/mm2) 
- direcţie radială 
- direcţie tangenţială 
- direcţie transversală 

 
16,1 - 34,9 
20,5 - 38,7 
29,9 - 40,5 

 
32,2 - 49,6 
39,6 - 62,0 
42,6 - 86,7 

 
19,0 - 42,0 
28,4 - 42,4 
31,4 - 52,6 

 
11,3 - 20,6 
12,3 - 24,0 
30,2 - 41,2 

 
16,7 - 25,9 
16,7 - 36,7 
26,7- 42,4 

 
13,3 - 24,0 
13,8 - 26,7 
17,3 - 37,3 
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'Heidemij', 'Lampertheim', 'Regenerata 111', 'Philisburg' şi 'Toropogritzki'; la clone de P.
nigra mai ales 'Nord Italica San Giorno'; la clone de P. x interamericana 'Beaupré' şi
'Rap', iar la P. trichocarpa 'Fr 210'. La salcie procent de menţinere de peste 95% au rea-
lizat 6 clone, dintre care se disting pentru creşteri medii în înălţime şi diametru, în spe-
cial 'Ro 433', 'Ro 892', 'Ro 1078' şi Ro 1082'.

- În ceea ce priveşte sensibilitatea clonelor la infecţiile artificiale cu
Mellampsora spp., dintre clonele testate de P. deltoides 3 au fost imune la infecţiile arti-
ficiale, 7 au fost foarte rezistente sau aproape imune, 3 au fost rezistente (ex. 'Lux I
69/55'), 1 relativ rezistentă, 6 au fost moderat sensibile şi 3 foarte sensibile. Dintre
clonele de plop negru european relativ rezistentă a fost 'P. nigra var. piramidalis'. La
plopii euramericani au fost depistate 2 clone imune, 2 foarte rezistente, 7 rezistente, 15
relativ rezistente, 13 moderat sensibile (ex. 'I 45/51', 'Sacrau 79', cu tendinţe de sensi-
bilitate mai mare), 8 sensibile şi nici o clonă foarte sensibilă. Dintre hibrizii interamer-
icani, 'Barn' a fost constant rezistent la infecţii, în timp ce 'Rap', 'Beaupré' şi 'Donk' au
fost relativ rezistenţi. 

Rezultatele din culturi comparative au condus la concluzia că P. x interameri-
cana 'Rap', prin capacitatea productivă remarcabilă şi rezistenţa superioară la adver-
sităţi, demonstrată în suprafeţele experimentale de la Turcoaia 78T - O.S. Măcin,
Boianu 97P - O.S. Călăraşi şi Rachelu 99T - O.S. Măcin, poate fi introdusă în culturi
de producţie. Performanţele productive realizate de plopul 'Rap' în diferite stadii de dez-
voltare şi în diverse condiţii staţionale, au fost semnificativ mai mari în comparaţie cu
'Ro 16' (de referinţă pentru plopicultura românească), respectiv nesemnificative în com-
paraţie cu cele mai productive clone din plopicultura internaţională (de referinţă fiind 'I
214').

Tehnologia de plantare a sadelor utilizată în experiment se poate considera a fi
viabilă, conducând la obţinerea de plante cu dezvoltare foarte viguroasă încă din primul
an. 

În ceea ce priveşte valorile parametrilor fizico-mecanici, plopul 'Rap', la vârsta
de 24 ani din cultura Turcoaia, este în top, cu menţiunea că din punct de vedere al
durităţii, care indică uşurinţa la prelucrare, se încadrează la categoria de specii lemnoase
semidure, în timp ce celelalte clone sunt încadrate la categoria de specii lemnoase foarte
moi sau moi.

Rezultatele cercetărilor se vor putea aplica la ocoalele silvice din lunca Dunării,
cultivatoare de plop şi salcie, atât în centrele de plante mamă zonale cât şi în plantaţii.
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