Bucovina Forestieră 14(2): 195-204, 2014

Articole de sinteză

Controlul materialelor forestiere de reproducere: trasabilitatea genetică, contribuţie la gestionarea durabilă a pădurilor
M. Teodosiu, M. Konnert

Teodosiu M., Konnert M., 2014. The control of the forest reproductive material: the
genetic traceability, support for forest certification and a sustainable forest management. Bucov. For. 14(2): 195-204, 2014.
Abstract. For a sustainable forest management, beside the choice of the right

species in artificial regeneration, the right provenances present their own
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of DNA markers are a powerful tool for the genetic traceability of forest
reproductive material, but on a European level, the traceability systems are
yet missing, excepting the two certification systems implemented in Germany (ZüF and FfV). The reference samples collected from individuals in
different steps of the forest reproductive material production, and the comparison of their genetic composition, are the principle underlying the German certification systems. The seeds from seed orchards can be identified
with highly polymorphic SSR markers, once the the genetic profile of the
reference clone is known, without reference samples. For different pourpose, suitable DNA markers are available, and the nuclear microsatellies
are the more usefull in individual identification. Different statistical approaches can still be used to assign individual or groups of individuals to a
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Introducere

Regenerarea naturală a pădurilor asigură conservarea diversităţii genetice şi specifice, a
echilibrului ecologic şi structural al arboretelor, constituind astfel condiţia esenţială pentru
menţinerea integrităţii ecosistemelor forestiere. La nivel european, se constată o creştere
a suprafeţelor regenerate natural, ponderea la
nivelul anului 2010 fiind de aproape 70%,
existând însă şi ţări (Polonia, Ucraina) unde
mai mult de 50% din suprafaţa forestieră este
regenerată artificial (MCPFE 2011). În România, conform “Raportului naţional privind starea mediului în anul 2013” (ANPM, 2014),
procentul suprafeţelor regenerate artificial se
situează la 39,3%. Valoarea este în scădere cu
5,3% faţă de anul precedent, aceasta inclusiv
în condiţiile în care nu s-au semnalat situaţii
excepţionale cum ar fi doborâturile de vânt
în masă, când de obicei se impun lucrări de
împăduriri pe suprafeţe extinse, în procent de
peste 50% (de exemplu, conform ANPM 2013,
în anul 2006 suprafaţa regenerată artificial prin
plantaţii s-a ridicat la nivelul de 56%).
Atunci când regenerarea artificială a arboretelor este o necesitate, pentru garantarea
stabilităţii şi a productivităţii viitorului arboret,
pe lângă celelalte aspecte de ordin ecologic şi
silvicultural, alegerea provenienţelor adecvate
şi cu origine controlată prezintă o deosebită
importanţă. Unele studii estimează un câştig
genetic rezultat în urma utilizării unor materiale de origine şi calitate corespunzătoare
de 5% pentru seminţele care provin din arborete surse de seminţe selecţionate, de 10%
pentru livezi semincere din prima generaţie,
respectiv de 15-30% pentru livezi semincere
din generaţia a-2a (Lindgren et al. 2008, Reid
2008).
Utilizarea unor materiale forestiere de reproducere având o provenienţă neadecvată
staţiunii poate avea consecinţe negative asupra potenţialului adaptativ şi productiv al
pădurilor, în special în condiţiile prezente ale
modificărilor climatului. Ca exemplificare,
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într-unul dintre primele teste comparative de
provenienţe, instalate în anul 1913 (Stimm
1995), provenienţele de douglas din regiunea
de coastă a SUA au produs la vârsta de 80
de ani un volum de 1708 m3 ha-1, în timp ce
provenienţele continentale (de interior) doar
745 m3 ha-1, diferenţele ce indică singure
consecinţele (pierderile) economice rezultate din plantaţiile cu provenienţe nepotrivite
(Konnert şi Ruetz 2006).
Garantarea originii şi a utilizării corespunzătoare a materialelor forestiere de reproducere se realizează printr-o serie de proceduri
de control (MMSC 2013), majoritatea acestora
presupunând verificarea documentelor scrise.
Totuşi, chiar şi în condiţiile implementării
unui sistem intensiv de control, posibilitatea
fraudării trebuie luată în calcul. Odată cu
dezvoltarea tehnicilor de analiză în domeniul
geneticii moleculare au fost identificate, noi
oportunităţi de control, precum compararea
compoziţiei genetice a materialelor forestiere
de reproducere pe parcursul diferiţilor paşi din
procesul de producţie (recoltarea seminţelor,
producerea puieţilor, instalarea plantaţiilor),
pot conduce la rezultate mai apropiate de realitate.
Scopul lucrării este de a prezenta o sinteză a
orientărilor actuale cu privire la trasabilitatea
materialelor forestiere de reproducere. Se va
insista pe prezentarea avantajelor trasabilităţii
bazate pe markeri ADN şi a tendinţelor la nivel
european, precum şi a posibilităţilor de aplicare ale acesteia în România.
Cadrul legal

Directiva 1999/105/CE a Consiliului Europei reprezintă cadrul legal pentru producerea
şi comercializarea materialelor forestiere de
reproducere în Uniunea Europeană, aceasta
aplicându-se tuturor statelor membre. Directiva stipulează un set de cerinţe minime,
lăsând statelor membre şi posibilitatea de
a impune cerinţe adiţionale mai stricte - pe
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baza legislaţiei naţionale - în ceea ce priveşte
aprobarea materialelor de bază (sursa din
care se obţin materiale forestiere de reproducere), respectiv producerea materialelor
forestiere de reproducere pe teritoriul propriu. Reglementările Directivei referitoare la
producerea şi comercializarea materialelor
forestiere de reproducere trebuie respectate cu
stricteţe, nefiind acceptate alte restricţii decât
cele menţionate în aceasta. Pentru utilizarea
finală a MFR, Directiva CE nu prezintă cerinţe
suplimentare dar, în acelaşi fel, oferă ţărilor
membre posibilitatea de a include în legislaţia
naţională prevederi specifice. Reglementările
privind controlul implică numai verificarea
documentelor (certificatul principal de identitate şi documentele de însoţire).
În România, Directiva 105/1999 a fost
transpusă în reglementări interne înainte de aderarea la Uniunea Europeană, prin Ordonanţa
Guvernului nr. 11/2004 privind producerea,
comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 161/2004. Directiva
a fost implementată în legislaţia naţională ulterior aderării României la UE, prin Legea
107/2011.
În linii mari, legislaţia europeană şi cea
naţională conţin acelaşi set de principii în ceea
ce priveşte: (i) cerinţele minime pentru admiterea materialor de bază, (ii) catalogul naţional
şi lista naţională a materialelor forestiere de
reproducere, (iii) certificatul principal de identitate („M a s t e r C e r t i f i c a t e o f I d e ntity”),
(iv) mecanismul de control efectuat de către

Tabelul 1

Autoritatea desemnată de Guvern, (v) clasificarea materialelor forestiere de reproducere
destinate comercializării. Referitor la ultimul
aspect, în Uniunea Europeană sunt recunoscute şase tipuri de materiale de bază şi patru
categorii de materiale forestiere de reproducere
(Tabelul 1).
Cerinţele minime pentru admiterea materialelor de bază pentru producerea materialelor
forestiere de reproducere din una din categoriile menţionate (Tabelul 1) sunt specificate în
Directiva CE 105/1999, iar criteriile pentru
selecţie sunt stabilite de fiecare stat membru. De exemplu, pentru categoria „sursă
identificată”, cerinţele minime din Directiva
europeană se referă la obligativitatea ca sursa
de seminţe sau arboretul să fie localizat întro singură regiune de provenienţă şi să fie
precizată originea. Necesitatea inspecţiei şi a
aprobării de către autoritate este lăsată la decizia statelor membre. Din aceste motive, utilizarea materialelor forestiere de reproducere
din categoria „sursă identificată” este strict
interzisă în unele ţări din UE (de ex. în Germania) sau este aprobată doar în condiţiile în care
nu este destinată scopului forestier (Austria de
exemplu). În legislaţia naţională din România
nu există precizări clare în această privinţă, la
categoria „sursă identificată” putând fi incluse
sursele de seminţe cu capacitate sporită de
adaptare, iar MFR pot fi utilizate în scopuri
forestiere deosebite (împădurirea terenurilor
degradade chimic etc.).
Comisia Europeană a elaborat o propunere
de regulament privind materialul de repro-

Categoriile sub care diferitele tipuri de materiale forestiere de reproducere pot fi comercializate în
Europa (conform Anexei VI din Directiva 1999/105/EC)

Tipul de material de bază
Sursă de seminţe
Arboret
Plantaj
Părinţi de familie (familii)
Clone
Amestec clonal

Categorie materialul forestier de reproducere
Sursă
Sursă
Sursă selecţionată
identificată
calificată
X
X
X
X
X
X
X

Sursă
testată
X
X
X
X
X
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ducere al plantelor – cunoscut şi sub numele
de „Regulamentul seminţelor” - care vizează
includerea celor 12 directive existente cu privire la materialul de reproducere al plantelor,
inclusiv Directiva CE 105/1999, în respectivul Regulament (2013/0137(COD)). Scopul
este de a garanta aplicarea respectivelor
reglementări în egală măsură, în toate statele
membre, introducerea unor norme mai clare şi
simplificate, reducerea costurilor şi alinierea
legislaţiei privind materialul de reproducere cu
normele existente în materie de sănătate a plantelor (Consiliul European 2014). Noua propunere a iscat ample controverse în aproape
toate statele membre şi în întregul sector forestier, incluzând aici proprietarii şi administratorii de păduri, pepinierele şi firmele implicate
în comercializarea MFR. Motivaţiile au avut
în vedere faptul că în silvicultură investiţiile
au în vedere perioade foarte lungi de timp, iar
orice daune produse prin utilizarea unor materiale de reproducere inadecvate devin vizibile
după mai mulţi ani, în timp ce în agricultură
diferitele varietăţi de plante pot fi schimbate
în fiecare an. Prin urmare în silvicultură, calitatea controlului nu trebuie atenuată, mai ales
dacă se iau în calcul şi efectele posibile ale
schimbărilor climatice. Pe lângă alte aspecte,
aplicabilitatea directă a prevederilor regulamentului, fără a se lăsa statelor membre posibilitatea de a adapta noile reguli necesităţilor
lor, a condus în final la respingerea propunerii
de către Parlamentul European (martie 2014),
urmată de retragerea din agenda de lucru a
Comisiei Europene (decembrie 2014) (Consiliul European 2014) .
La nivel mondial, certificarea MFR se
realizează sub schema OECD pentru certificarea transferurilor materialelor forestiere de
reproducere pe piaţa internaţională. Această
schemă voluntară este deschisă atât membrilor
OECD, cât şi oricărui alt membru al ONU.
În prezent, în cazul speciilor incluse în lista
de produse din şapte din ţările non-UE (Norvegia, Canada, Turcia, USA, serbia, Croaţia
şi Elveţia), sub auspiciile schemei OECD şi
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certificate oficial de autorităţile ţării respective, seminţele şi puieţii din una din categoriile „sursă identificată”, „sursă selecţionată”,
„sursă testată” sunt considerate echivalente
seminţelor şi puieţilor produşi în conformitate
cu Directiva 105/1999.
Trasabilitatea genetică a materialelor forestiere
de reproducere

Certificarea materialelor forestiere de
reproducere şi trasabilitatea
“Certificarea este procedura prin care o terţă
parte dă o asigurare scrisă că un produs, proces
sau serviciu este conform cu condiţiile specificate” (Ghidul 2 ISO/CEI: 1996, http://www.
asro.ro). În privinţa materialelor forestiere de
reproducere, în legislaţia naţională (Legea
107/2011) certificarea este definită drept „confirmarea de către împuternicitul/reprezentantul
autorităţii a originii/provenienţei şi a calităţii
materialului forestier de reproducere, produs
pentru comercializare în scopuri forestiere, în
conformitate cu categoriile prevăzute în sistemul naţional sau cu sistemul OECD”. De
obicei, în cadrul unui sistem de certificare,
caracteristica atestată trebuie să fie posibil de
urmărit în orice etapă de producţie şi în orice
moment, posibilitatea de a face acest lucru fiind denumită trasabilitate.
Termenul de trasabilitate (din engl. trace ability) este unul relativ nou, fiind introdus
la mijlocul anilor ’80 în scopul garantării
controlului circulaţiei bunurilor între diverşii
parteneri economici. Conform sistemului de
asigurare a calităţii ISO 9000/2000, trasabilitatea este definită drept „capacitatea de a
permite regăsirea istoricului, a utilizării sau
a localizării unei entităţi (produs, proces sau
serviciu) prin identificări înregistrate”. Chiar
dacă până în prezent a devenit obligatoriu doar
în sectorul alimentar (începând cu 1 ianuarie
2005) (Regulamentul European 178/2005),
trasabilitatea este un concept utilizat în mai
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multe domenii de activitate, inclusiv cel forestier (trasabilitatea lemnului şi a MFR).
Utilizarea metodelor genetice în trasabilitatea
MFR
Trasabilitatea genetică desemnează posibilitatea de a verifica identitatea unui produs (de
exemplu lot de materiale forestiere de reproducere) cu ajutorul studiului polimorfismului
ADN (Botta et al. 2004, Dalvit et al. 2007). Începând cu anii ’80, dezvoltarea unor tehnici de
identificare a polimorfismului ADN, între care
poate cea mai importantă este cea bazată pe
Reacţia de Polimerizare în Lanţ (PCR) (Mullis
et al. 1986), a permis identificarea unui număr
mare de loci genici, utili în studierea mai
amplă şi mai precisă a compoziţiei genetice a
populaţiilor de arbori forestieri. În acelaşi timp,
aceasta a deschis şi noi oportunităţi în ceea ce
priveşte controlul respectării reglementărilor
legale în domeniul materialelor forestiere de
reproducere.
Un instrument util în trasabilitatea MFR îl
reprezintă markerii genetici moleculari. Principalele aspecte în care markerii genetici au putut
fi utilizaţi cu succes au vizat: (i) identificarea
individuală (cazul certificării clonelor valoroase, atât în vederea îmbunătăţirii calităţii materialelor de reproducere, cât şi pentru apărarea
drepturilor amelioratorilor – Rajora şi Rahman
2003, De Luca et al. 2008, Schroeder şi Fladung 2014, Martin et al. 2014), (ii) verificarea originii (provenienţei) lotului de materiale
forestiere de reproducere înainte de utilizarea
acestora la împădurire, în vederea confirmării
datelor înscrise în certificatul principal de
identitate (Finkeldey et al. 2010), (iii) identificarea regiunii de provenienţă (Deguilloux et al.
2003, Lowe 2007), (iv) verificarea respectării
procedurilor de recoltare a seminţelor referitoare la numărul minim de arbori seminceri
(Ziegenhagen et al. 2003), dar şi (v) identificarea speciei - acolo unde acest lucru este dificil de realizat pe baza caracteristicilor morfologice - împreună cu diferenţierea hibrizilor de
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specia pură şi estimarea gradului de introgresie
(Curtu et al. 2007).
Pentru a permite diferenţierea la nivelul dorit,
este nevoie ca markerii genetici să fie aleşi în
raport cu capacitatea de discriminare a acestora. Prin caracterul uniparental de transmitere,
markerii ADN extranucleari, mitocondriali
(mtADN) şi cloroplastici (cpADN) sunt foarte
utili în studiile filogeografice, permiţând identificarea originii arborilor la scară regională
sau macrogeografică (Vendramin et al. 2000,
Petit at al. 2002, Tollefsrud et al. 2008). Dintre
markerii ADN nucleari, microsateliţii (SSR
- Secvenţele Simple Repetitive) sunt cel mai
des folosiţi în sistemul de certificare, deoarece
prezintă un polimorfism ridicat, transferabilitate interspecifică şi, în cele mai multe cazuri,
presupun o metodă de analiză simplă, bazată
pe reacţia PCR. În afară de acestea, prezintă
posibilităţi de analiză cu ajutorul unor analizoare automate, chiar dacă referitor la costul
unor astfel de analize, acesta este încă unul
mare.
Tocmai datorită polimorfismului ridicat,
chiar şi în cazul unui număr redus de markeri,
puterea de discriminare a microsateliţilor nucleari exprimată prin aşa-numita probabilitate
de identitate PID - este foarte ridicată. Probabilitatea de identitate, adică probabilitatea ca
doi indivizi aleşi la întâmplare să aibă acelaşi
genotip, depinde de numărul şi de gradul de
polimorfism al markerilor genetici aleşi. Pentru un plantaj de brad (Abies alba Mill.), la
un număr de 7 microsateliţi nucleari a fost
calculată o valoare PID = 0,00000000011(1,1E10)(Teodosiu, nepublicat), în timp ce la Acer
pseudoplatanus rata de discriminare este una
ridicată chiar şi analizând numai 4 microsateliţi
nucleari (PID = 0,00008) (Konnert et al. 2008).
Rata de discriminare a microsateliţilor nucleari diferă de la o populaţie la alta, atât în
funcţie de frecvenţele alelice specifice, cât şi
de prezenţa sau absenţa alelelor private (rare).
Hasenkamp et al. (2011) au identificat, în cazul
a două arborete surse de seminţe de fag (Fagus
sylvatica L.), o probabilitate de identitate de
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1,69 x10-7, respectiv 5,89 x 10-8 pentru 6 nSSR.
În funcţie de obiectivele vizate, ca principiu de
lucru pentru a asigura eficienţa discriminării,
se vor alege întotdeauna combinaţii de markeri
în număr suficient şi cu costuri rezonabile. Cu
toate acestea, stabilirea cu certitudine a originii
unui lot de materiale de reproducere se poate
face doar în condiţiile în care sunt cunoscute
toate genotipurile surse, ca în cazul plantajelor de seminţe, unde profilul genetic al tuturor arborilor ce îl compun se poate obţine cu
uşurinţă.
Când se impune stabilirea apartenenţei unui
lot de materiale de reproducere la populaţia
de origine prin verificarea identităţii genetice,
devine necesară analiza unor probe reprezentative, atât din lotul de puieţi sau seminţe comercializate, cât şi din lotul de conuri sau de
seminţe, imediat după recoltare. Prin aceasta,
rezultatul final este de fapt o „amprentare”
genetică a colectivelor de comparat (seminţe,
puieţi). În cazul plantajelor de seminţe, plantaje sau al livezilor semincere, atunci când
populaţia este clar delimitată, se poate realiza amprenta genetică a tuturor membrilor
populaţiei (clonelor) şi se poate renunţa la
proba de referinţă din seminţele recoltate.
Pentru fundamentarea deciziei de confirmare sau infirmare a identităţii genetice există
mai multe abordări, respectiv d e t e r minis te
sau prob a b i l i st i c e (Dalvit et al. 2007).
Prima abordare are în vedere stabilirea profilului genetic al populaţiei pe baza numărului
şi a frecvenţelor alelice pentru fiecare locus
analizat. Trebuie menţionat faptul că unele
dintre alele pot fi fixate doar la nivelul anumitor populaţii, cum de altfel pot exista diferenţe
semnificative şi la nivelul frecvenţelor alelice.
Pe baza acestor frecvenţe alelice se estimează
apoi diferenţierea şi/sau distanţa genetică. Pentru conformitate, compoziţia genetică a lotului
de seminţe nu trebuie să difere semnificativ de
cea a probei de referinţă.
Abordarea probabilistică se bazează pe o serie
de metode statistice care au drept scop atribuirea sau excluderea populaţiei de referinţă ca
200
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posibilă origine a indivizilor investigaţi (Piry
et al. 2004). În acest sens, au fost dezvoltate o
serie de metode pentru estimarea probabilităţii,
bazate pe diferite criterii de atribuire cum ar
fi: distanţele genetice (Cornuet et al. 1999),
verosimilitatea maximă (Paetkau et al. 1995)
sau utilizând metode bayesiene (Rannala şi
Mounatin 1997). Metodele bazate pe verosimilitatea maximă sau cele bayesiene dau cele
mai bune rezultate, însă în cazul acestora se
impune prezumţia că populaţia este în echilibru Hardy-Weinberg (Excoffier şi Heckel
2006). În afară de asta, mai există o serie de aspecte care influenţează corecta atribuire, cum
ar fi numărul de markeri analizaţi, varibilitatea
acestora şi gradul de diferenţiere genetică. În
cazul animalelor, la un grad de diferenţiere
genetică ridicat (0.200 < FST < 0.259), trei loci
genici sunt suficienţi pentru a avea o precizie
de atribuire de 95% (Dalvit et al. 2007). Rezultatele obţinute în ultimii ani prin aplicarea
acestor metode la arbori sunt promiţătoare,
mai ales cele referitoare la trasabilitatea lemnului (Deguilloux et al. 2003, Jolivet şi Degen
2012, Degen et al. 2013).
În cazul aplicării practice a metodei de
atribuire a genotipurilor multilocus (eng.
multi-locus genotype as s ignment), este
nevoie de utilizarea unor probe prelevate din
arborii maturi din arboretul sursă de seminţe
(proba de referinţă), controlul efectuându-se
direct pentru loturile suspicioase de seminţe
sau puieţi. Degen at al. (2010), utilizând probe
recoltate din arborii maturi şi puieţi din cinci
arborete surse de seminţe şi analizate la nivelul a opt microsateliţi nucleari (nSSR), au
determinat o proporţie de atribuire corectă a
puieţilor de 65%, concluzionând că metoda
poate fi fezabilă inclusiv în cazul controlului
materialelor forestiere de reproducere.
Implementare şi perspective

Germania este una dintre ţările pionere în Europa în stabilirea unor metode de control al ma-
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terialelor forestiere de reproducere, în prezent
fiind funcţionale două sisteme aproape identice, în măsură să garanteze trasabilitatea materialelor forestiere de reproducere: “Schema
de certificare pentru verificarea originii materialelor forestiere de reproducere” (FRM) în
sudul Germaniei (Züf, http://www.zuef.de) şi
„Asociaţia pentru materiale forestiere de reproducere” (FfV, http://www.isogen.de). Ambele
sisteme au scopul de a verifica şi urmări originea materialelor forestiere de reproducere, de
la recoltarea şi procesarea seminţelor, până la
producerea puieţilor în pepinieră şi comercializarea acestora. În esenţă, ambele sisteme se
bazează pe probe de referinţă şi pe compararea
compoziţiei genetice utilizând markeri genetici moleculari specifici (Figura 1). Probele de
referinţă sunt colectate în fiecare dintre etapele
de producţie a puieţilor - recoltarea seminţelor,
procesarea seminţelor, amestecarea loturilor
şi din lotul de puieţi destinaţi împăduririlor.
Toate aspectele tehnice legate de eşantionare,

Figura 1
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reprezentativitatea şi mărimea probei, optimizarea şi standardizarea metodei de laborator, conservarea pe termen lung a probelor de
referinţă şi gestionarea bazei de date sunt incluse în manualele tehnice ale celor doua sisteme (disponibile pe pagina web a acestora).
Analizele comparative se realizează la cererea
expresă sau, pentru a reduce din costuri, pentru un subset de probe selectat la întâmplare
(Konnert şi Behm 2006). Schema de certificare
din sudul Germaniei (Züf) este organizată ca
o asociaţie privată, având un comitet director ales de către membrii asociaţiei, dar şi un
comitet ştiinţific care supervizează activitatea
ştiinţifică.
La iniţiativa Asociaţiei Europene a Pepinierelor Forestiere (European F ores t N urs er y
A s s ociation - EFNA), ambele sisteme de
control germane sunt deschise pentru toţi
producătorii de materiale forestiere de reproducere din ţările membre UE. Ca principiu,
schema de control nu se substituie aplicării

Analiză comparativă a probelor de referinţă pentru două provenienţe (după Konnert şi Behm 2006).
Abrevieri: D - distanţa genetică, R1 - proba de referinţă preluată imediat după recoltare (conuri,
seminţe), R3 - proba de referinţă preluată din seminţele prelucrate
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prevederilor legale, însă impune o aplicare
corectă a acestora. În cadrul schemei, proprietarul sau administratorul de pădure plăteşte o
sumă în plus pentru materialul forestier de reproducere (plată care reprezintă contribuţia la
funcţionarea schemei de control), însă are certitudinea că deţine sau utilizează un material
sigur cu beneficii pe termen lung în asigurarea
productivităţii şi stabilităţii pădurii (Konnert
şi Behm 2006).
Atât utilizarea prioritară a resurselor genetice naturale, cât şi controlul circulaţiei şi
utilizării materialelor forestiere de reproducere
(trasabilitatea) în scopul asigurării calităţii şi
stabilităţii pădurii figurează drept coordonate
de bază şi în cadrul măsurilor ce privesc gestionarea durabilă a resurselor forestiere. Din
nou, în cazul Germaniei, în standardele de certificare forestieră PEFC (“Programul de avizare a schemelor de certificare forestieră”) şi
FSC („Asociaţia pentru gestionarea durabilă a
pădurilor”) se menţionează - în cazul regenerării
artificiale a aboretelor - atenţia deosebită ce
trebuie acordată alegerii provenienţelor şi
regulilor de transfer al materialelor forestiere
de reproducere, prin utilizarea preferabilă a
seminţelor sau puieţilor cu origine verificabilă
(PEFC 2009). Certificarea MFR poate fi utilă
în procesul de certificare a pădurilor şi în
România, ambele standarde româneşti de certificare forestieră fiind în proces de elaborare şi
ameliorare.
Crearea unui sistem de amprentare a surselor
de seminţe figurează între preocupările actuale
la nivelul UE, fiind concretizată prin interesul
crescut pentru stabilirea de metode noi, lucru
ce devine posibil numai în condiţiile stabilirii
unui sistem european de trasabilitate bazat pe
probe de referinţă. În acest sens, în cadrul proiectului european Trees4Future (2010-prezent),
pentru principalele specii forestiere de interes
din Europa, una dintre componente se ocupă
cu sinteza metodelor specifice existente, testate şi implementate în diferite laboratoare,
evidenţiind şi necesităţile pentru dezvoltarea
unui astfel de sistem (baza de date cu probe de
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referinţă, standardizarea metodelor de lucru în
laborator, instrumente statistice etc.) (Fussi et
al. 2012).
În contextul general existent, în care România este membru al UE, implementarea unor
metode de trasabilitate reprezintă o cerinţă
necesară pentru sectorul forestier naţional.
Diversitatea formelor de relief şi a condiţiilor
climatice din ţara noastră a generat o mare diversitate a ecosistemelor forestiere naturale,
ceea ce face ca utilizarea corespunzătoare a
materialelor forestiere de reproducere să fie o
condiţie esenţială pentru gestionarea durabilă a
pădurilor. Ca exemplu, constituirea unei baze
de date cu probe de referinţă din arboretele
surse şi anii de recoltă per nivel altitudinal
poate face ca transferul pe altitudine al MFR
să fie cu uşurinţă verificat.
În plus, în ultima perioadă România a devenit un important exportator de seminţe forestiere la nivel european, citând exemplul bradului, unde principalii beneficiari sunt Germania
şi Anglia. În aceste condiţii, este de aşteptat ca
rezultatele aplicării să se regăsească în beneficii direct cuantificabile, de exemplu materializate printr-o creştere a încrederii partenerilor
externi şi, implicit, a cererii, însoţită eventual
şi de deschiderea de oportunităţi pe noi pieţe.
Concluzii

În scopul asigurării calităţii şi stabilităţii
pădurii, utilizarea prioritară a resurselor genetice naturale, precum şi controlul circulaţiei
materialelor forestiere de reproducere (trasabilitatea) sunt coordonate de bază în cadrul
măsurilor ce privesc gestionarea durabilă a
resurselor forestiere.
Tehnicile bazate pe markeri moleculari au
devenit un instrument esenţial în verificarea
identităţii genetice şi în confirmarea originii,
atât a materialelor forestiere de reproducere,
cât şi a lemnului. Amprentarea şi identificarea
materialelor de reproducere propagate vegetativ (părţi de plante), dar şi a seminţelor pro-
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venite din plantaje, este posibilă atunci când
se cunoaşte profilul genetic al clonelor. Pentru
verificarea originii declarate a MFR sunt necesari o serie de paşi, care implică compararea
structurii genetice a probelor de referinţă pe
tot parcursul etapelor de producţie. Sistemul
este implementat în schemele germane ZüF şi
FfV sau poate fi funcţional pe baza unor teste
statistice de atribuire genetică, caz în care este
de asemenea cunoscută structura genetică a
populaţiei de referinţă, fără a mai fi necesare
alte probe suplimentare. În fiecare din aceste
metode, microsateliţii (SSR) sunt consideraţi
cei mai eficienţi, fiind totodată şi cei mai
utilizaţi.
Chiar dacă, cu unele excepţii, este încă întrun stadiu de început, utilizarea markerilor genetici moleculari în certificarea materialelor
forestiere de reproducere este în curs de dezvoltare la nivel european, un efort internaţional
pentru optimizarea şi standardizarea metodelor
de analiză fiind încă necesar. Implementarea procedurilor şi la nivelul României ar reprezenta o conectare firească a domeniului cu
tendinţele existente, însoţită şi de viitoare beneficii economice cuantificabile.
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