
Studiul stării de sănătate şi fructificare a cvercineelor din Codrii Centrali 

Speciile de cvercinee fructifică abundent la circa 4-8 ani. În ultimele decenii, 

silvicultorii au întâmpinat mari dificultăţi în regenerarea pădurilor de cvercinee. Au influienţat 

negativ unii factori: seceta, îngheţurile târzii, insectele defoliatoare etc. În aceste condiţii 

cvercineele au manifestat o tendinţă evidentă de a fructifica din ce în ce mai rar şi mai puţin 

abundent. Din multitudinea de factori responsabili de această situaţie fac parte şi insectele 

fitofage care influenţează într-un fel sau altul asupra fructificării cvercineelor.  

Insectele defoliatoare influenţiază negativ prin acţiunea lor asupra frunzişului creând 

dezechilibre majore în fiziologia arborelui. Defolierea unui arbore, ca unitate biologică, diferă 

în funcţie de specia gazdă, de insecta defoliatoare, de intensitatea defolierii, de numărul anilor 

succesivi de defoliere, de perioada defolierii din decursul sezonului de vegetaţie, de starea de 

sănătate şi de vigoare a arborelui în momentul defolierii. 

Termen de executare:  2013-2018 

 

Scopul: Studiul influenţei factorilor biotici şi abiotici asupra fructificaţiei cvercineelor din 

Codrii Centrali 

Obiective:  

 analiza probelor cu crengi de cvercinee colectate în Codrii Centrali pentru depistarea 

pontelor de ouă la molia verde a stejarului – Tortrix viridana; 

 analiza corelaţiei dintre fenologia arborilor şi fenologia larvelor; 

 studiul preferinţelor de hrană ale omizilor de Tortrix viridana, Eranis defoliaria, 

Operophtera brumata şi alţi defoliatori pentru diferite tipuri de muguri, frunze etc.; 

 evoluţia fenologiei înfrunzirii, înfloririi, formării şi menţinerii ghindei sub influenţa 

defolierilor; 

 identificarea speciilor de seminofagi specifici ghindei; 

 identificarea fazelor de dezvoltare a seminofagilor la cvercinee; 

 înregistrarea cazurilor de vătămări produse de dăunătorii seminofagi; 

 studiul condiţiilor climaterice; 

 determinarea regimului de umiditate şi temperatură a solului din suprafeţele de probă; 

 recoltarea florilor şi a ghindei căzute pe parcursul sezonului de vegetaţie de la arborii 

de stejar marcaţi; 

 determinarea numărului de ghinde: nefecundate, avortate, atacate de larve şi sănătoase 

prin secţionarea acestora; 



 cercetarea dinamicii căderii florilor/ghindelor pe parcursul perioadei de vegetaţie; 

 analiza cauzelor care conduc la diminuarea producţiei de ghindă; 

 determinarea intensităţii de înflorire și gradului de fructificare la cvercinee conform 

scării Capper-Formozov; 

 identificarea arborilor de stejar şi gorun care au fructificat abundent. 

 

Rezultate preconizate: 

 cercetată corelarea dintre fenologia arborilor şi fenologia larvelor la principalii 

defoliatori; 

 studiată proporţia creşterilor atacate de aceşti defoliatori, pe tipuri de muguri 

(vegetativi, floriferi sau mixti); 

 stabilită perioada de înflorire – fructificare şi menţinere a ghindei şi influenţa 

directă a defolierilor; 

 evidenţiate speciile de dăunători seminofagi; 

 studiate fazele de dezvoltare a dăunătorilor seminofagi din genul Curculio şi 

Carpocapsa; 

 studiată interacţiunea factorilor pedogenetici asupra răspândirii solurilor sub 

cvercinee; 

 determinat procentul de umiditate şi gradul de asigurare al cvercineelor din 

staţiunile forestiere; 

 determinat gradul de înflorire a cvercineelor; 

 apreciată cantitativ roada de ghindă la stejar, gorun şi stabilită roada medie la ha 

pentru Codrii Centrali; 

 determinat numărul de flori şi ghinde căzute în coşurile şi sacii instalaţi; 

 cercetată dinamica căderii florilor/ghindelor pe parcursul perioadei de vegetaţie; 

 cercetată corelarea dintre ghindele sănătoase, avortate, nefecundate şi atacate de 

diverse insecte seminofage; 

 stabiliți factorii care au influenţat scăderea producţiei de ghindă; 

 elaborate măsuri de sporire a producţiei de ghindă din arborete. 

 


