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În contextul schimbărilor climatice profunde şi rapide, menţinerea stabilităţii 
şi productivităţii pădurilor necesită eforturi deosebite, deoarece procesele 
naturale ajung la limită. Pentru menţinerea sau mărirea capacităţii de adaptare 
a ecosistemelor forestiere, deseori, regenerarea naturală trebuie completată sau 
înlocuită cu lucrări de regenerare artificială. Aceasta fie pentru a creşte procentul 
de participare, în arborete, a unor specii rezistente la secetă sau temperaturi 
ridicate, fie pentru a reîmpăduri suprafeţe deteriorate sau complet distruse prin 
calamităţi naturale. 

Bradul (Abies alba Mill.) este nu numai una dintre speciile de bază ale 
ecosistemelor montane din România şi Europa cu multiple funcţii ecologice şi 
economice, ci şi o specie considerată de viitor, într-un climat mai cald şi mai 
secetos. În numeroase teste de provenienţă instalate în multe ţări europene, 
provenienţele de brad din România au obţinut indici superiori de creştere şi 
calitate. Ca urmare, interesul pentru seminţele de brad din România, îndeosebi 
din plantaje, creşte continuu, atât în ţară, cât şi pentru export. 

Bazat pe un material de cercetare divers şi prin aplicarea unor metode ştiinţifice 
şi statistice adecvate s-a reuşit pentru prima dată în România elaborarea unor 
recomandări concrete şi detaliate pentru recoltarea, prelucrarea şi conservarea 
pe termen lung a seminţelor de brad, fără pierderi mari în capacitatea germinativă. 
Lucrarea include diversele etape în procesul de producere a materialului forestier de 
reproducere la brad, începând cu recoltarea şi prelucrarea conurilor şi seminţelor, 
ambalarea şi conservarea lor la temperaturi optime, pretratementele necesare 
stimulării capacităţii de germinare înainte de semănare cât şi caracteristicile 
puieţilor în pepiniere în funcţie de calitatea seminţelor. Diferenţele semnificative 
găsite în variabilitatea genetică a caracterelor morfologice şi calitative ale 
conurilor şi seminţelor, superioritatea seminţelor din plantaje cât şi metoda nouă 
de determinare a ratei de respiraţie a seminţelor în timpul conservării, adaptată 
din domeniul entomologiei, sunt de mare importantă ştiinţifică. De asemenea, 
rezultatele sunt deosebit de importante pentru practica silvică, atât pentru ocoalele 
silvice, care recoltează şi prelucrează conurile şi seminţele, pentru pepiniere, care 
produc şi asigură baza de puieţi necesari reîmpăduririi, cât şi pentru specialiştii 
silvici din producţie, proiectare şi cercetare. Prin respectarea „Protocolului de 
conservare a seminţelor de brad“ prezentat în capitolul final al lucrării, asigurarea 
unei baze continue de seminţe de brad de calitate superioară va fi posibilă.
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