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IMPORTANTA SPECIEI 

 

#n ultima perioada plantaţiile de Paulownia tomentosa au cunoscut o mare răspândire atât în 

China, ţara de provenienţă, cât şi în alte ţări din Asia şi chiar din alte continente. Acest lucru se 

datorează  valorii lemnului cât şi acţiunii terapeutice a unor componente chimice ale acestui arbore. 

Lemnul de Paulownia tomentosa, cunoscut şi folosit  încă din antichitate, este de culoare galben-

albicios spre roşu fad, granulat, drept, strălucind după procesare, fără miros. Pentru a-şi menţine  

calităţile iniţiale o perioadă îndelungată după procesare, se recomandă ca tăierea arborelui să se facă 

în perioada de repaus, toamna sau iarna. Lemnul se prelucrează uşor, şi produsele realizate nu crapă, 

nu se rup şi nu se deformează. permeabilitatea pentru apă este mai  mică decât la alte specii. 

Referitor la rezistenţa la putreziciune, în baza observaţiilor din scrierile străvechi, s-a dovedit a fi 

foarte mare, la chinezi siciriele făcute din acest lemn putrezeau greu. 

 Datorită proprietăţilor acustice bune, lemnul  a fost folosit în China la realizarea 

instrumentelor muzicale tradiţionale, având o bună rezonanţă.  Fiind puţin rezistent, lemnul de 

Paulownia nu se foloseşte pentru elementele care suportă tensiuni. Lemnul este bun pentru 

confecţionarea de uşi, ferestre, pereţi despărţitori, tavane şi poduri interioare, pentru că nu se 

curbează în timp.   Este folosit, de asemenea, la fabricarea furnirului.  

 Lemnul de Paulownia se foloseşte din ce în ce mai mult la construcţia de avioane, vapoare, 

planoare , deoarece este uşor, rezistent la putrezire, nu se încovoaie şi nu crapă. Se utilizează în 

fabricarea jucăriilor. Este un lemn foarte bun pentru hârtie. Populaţia din China, Japonia, şi din ţările 

din S-E Asiei, au o îndelungată tradiţie în confecţionarea de vaze, statuete de Budha, peşti din lemn 

şi diverse cutii. 

 Paulownia tomentosa este, de asemenea, plantă medicinală folosita datorită substanţelor 

chimice pe care la conţine. Medicamente preparate din frunze, fructe şi lemn de Paulownia, au 

efecte în bronşite, reducerea tusei şi flegmei. Ele se prepară sub formă de tablete şi soluţii 

injectabile. Xilemul de Paulownia conţine paulovnina  (C20H18O7CH3OH).          

Frunzele de Paulownia conţin acid ursolic (C30H48O3) şi este folosită în medicina 

tradiţională datorită componentelor responsabile de efectele terapeutice.    Studii actuale cu privire la 

conţinutul de acid ursolic din frunzele speciei Paulownia confirmă efectele terapeutice, cum ar fi:  

anti- microbian, anti-viral, anti- hepatic, anti- inflamator, pentru tratamentul tumorilor şi ulcerului. 
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De asemenea, este un bun stimulator pentru regenerarea părului, se spune că determină creşterea 

părului şi înnegreşte părul albit, pentru tratarea iritaţiilor pielii.  Specia este folosită şi în cosmetică.   

  Experimente farmacologice au arătat că extracte de fructe de Paulownia pot uşura tusea şi 

astmul şi reduce presiunea sanguină. Frunzele şi florile de Paulownia constituie un furaj bun pentru 

porci, oi şi iepuri. Ele conţin grăsimi, zahăr şi proteine. Conţinutul de azot din frunze, poate fi 

comparat cu cel al leguminoaselor  

 Frunzele mari şi păroase de Paulownia joacă un rol important în purificarea aerului de fum şi 

praf,  Paulownia a devenit principala specie pentru împăduriri, în numeroase areale afectate de 

poluare. 

 

SCOPUL CERCETARILOR 

Ţinând cont de ponderea mică în spaţiile verzi a speciei lemnoase Paulownia tomentosa şi de 

faptul că aceasta se caracterizează prin însuşiri ornamentale şi utilitare deosebite se justifică 

producerea materialului săditor pe cale generativă şi vegetativă  

 

METODA DE LUCRU 

Principalele metode de lucru au fost experimentul şi observaţia, la care se adaugă unele 

analize de laborator efectuate asupra probelor de sol şi a acumulărilor realizate de plante pe anumite 

perioade de vegetaţie. 

Condiţiile de experimentare au fost realizate în mod diferit în funcţie de zona în care au fost 

amplasate experienţele şi de faza sau procedeul de înmulţire. 

Pentru obţinerea puieţilor prin seminţe a fost utilizată a bază materială de cercetare 

laboratorul disciplinei Arboricultură ornamentală şi Arhictura peisajelor din Facultatea de 

Horticultură a Universităţii din Craiova, câmpurile didactice şi de cercetare din Grădina botanică a 

Universităţii din Craiova, Laboratorul Facultăţii de Horticultură din SEMTEST Craiova, pepiniera 

dendrologică a Regiei Domeniului Public Craiova şi a altor oraşe care au primit puieţi cu vârsta de 1 

an sau repicaţi în ghivece si cuburi nutritive pentru a-i fortifica în secţia repicaje a pepinierelor 

proprii. 

 

 

CONTRIBU|II LA #NMUL|IREA VEGETATIV{ A SPECIEI  

 PAULOWNIA TOMENTOSA (THUNB.)SIEB. ET ZUCC. 
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Pentru metoda de înmulţire vegetativă prin butaşi de rădăcină au fost experimentate aceleaşi 

reţete, ca la înmulţirea generativă, cu deosebirea că s-a mărit procentul de nisip cu 10% realizând 

20% nisip, iar procentul de sol s-a redus cu 10% obţinând 20% în fiecare variantă. 

 

Re\ete pentru amestecuri experimentate la obţinerea puieţilor prin butasi, fragmente de 

rădăcină 

RETETA (VARIANTA)        V0      1         2         3        4        5        6      7 

TURBA ROSIE                     00      00       10       20       30       40        50      60 

GUNOI DE GRAJD %          00      60       50       40       30       20        10      00 

SOL  %       80      20       20       20       20       20        20      20 

NISIP     %         20      20      20       20       20       20        20      20 

 

Pe lângă reţetele de mixturi  prezentate mai sus, alte medii sunt: turba şi perlit in diferite 

combinaţii şi proporţii. 

Diferenţele obţinute la procentajul de tăieri de rădăcini sunt evidente. Nu s-au folosit 

stimulenţi pentru înrădăcinare, procentajul de înrădăcinare a fost de 60-90%, in condiţii de 

temperaturi de 20°C şi acoperirea plantuţelor cu folie de polietilenă sau sticlă.  

Butaşii de rădăcina au fost tăiaţi la 1, 3, 5, 7 şi 10 mm lungime, au fost obţinuţi din puieţi in 

vârsta de 1 an, care au fost sortaţi în funcţie de diametru.  

Aspectele privind materialul folosit la confecţionarea butaşilor de rădăcină şi rezultatele 

obţinute sunt prezentate în figurile următoare:    
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Influenţa procentajului de turbă asupra înrădăcinării plantelor 
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Influenţa procentajului de perlit din amestecul de înrădăcinare asupra 

plantelor obţinute 

 

Lungimea optimă a butaşilor este de 3 cm; valorile mai ridicate pentru lungime nu sunt 

rentabile datorită consumului ridicat de material biologic. Butaşii cu diametrul foarte mic au 

înrădăcinat foarte bine, dar aceştia suportă foarte greu transplantarea. 

 

 
Inrădăcinarea butaşilor de rădăcina în perlit 

 

 
 

CONTRIBU|II LA #NMULTIREA PRIN SEMIN|E A SPECIEI  

 PAULOWNIA TOMENTOSA STEUD. ET ZUCC. 

 

Seminţele au provenit de la exemplare bine conformate din Grădina Botanică a Universităţii 

din Craiova. Sem[natul s-a efectuat în spaţii încălzite, destinate cercetării ştiintifice, cu aer 

condiţionat.     

Sapte amestecuri nutritive au fost folosite pentru repicarea plantelor obţinute din semin\e 

după dezinfectarea termică şi chimică. 

În componenţa  amestecurilor nutritive experimentate au fost folosite în proporţii diferite 

turbă roşie neutră, mraniţa, pământul de ţelină şi nisipul. Rezultatele au fost diferite în funcţie de 
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raportul dintre componente, modul în care au fost asiguraţi factorii de  vegetaţie determinanţi - 

lumină, umiditate şi căldură. 

Amestecurile nutritive experimentate la obţinerea puieţilor prin seminţe 

RETETA (VARIANTA) V                    0      1        2         3         4         5       6        7 

TURBA ROSIE   %        00      00       10       20        30       40        50      60 

GUNOI DE GRAJD   %        00      60       50       40        30       20        10      00 

SOL %         80      20       20       20        20       20        20      20 

SAND     %           20      20       20       20        20       20        20      20 

 

Puieţii obtinuţi din seminţe, folosind reţete de amestecuri nutritive, s-au comportat în mod 

diferit, caracteristicile de creştere ale plantelor şi sensibilitatea lor la agenţii patogeni, au fost 

evidente şi ilustrate în lucrare.   

Prin aprecierea compoziţiei chimice a componentelor nutritive din amestecuri şi 

caracteristicile lor fizice, putem trage concluzia că amestecurile din variantele 3, 4, 5 îndeplinesc 

condiţiile optime, primele două variante sunt slab realizate, iar ultimele doua nu sunt favorabile 

datorită procentajului ridicat de turbă, capacitatea mare de menţinere a apei, făcând planta sensibilă 

la boli şi secetă.   

Rezultatele obţinute sunt ilustrate în graficele următoare. Variantele 3, 4, 5 au realizat plante 

cu caracteristici biometrice corespunzătoare plantării pe teren, şi anume cu un diametru de 5-7 mm 

la bază şi înălţime de 10-14 cm. 
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Influenţa procentajului de turbă în amestec la transplantare, asupra 

procentajului favorabil la plante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION AND RECOMANDATION 

 The best results have been achieved at the variant  perlite 100%, wi 

 

 

 

Variantele 3, 4, 5 au realizat plante cu caracteristici biometrice corespunzătoare plantării în 

teren, şi anume au diametrul de 5-7 mm la baza şi înălţimea de 10-14 cm. Cele mai bune rezultate la 

însămânţare au fost observate la varianta acoperită cu folie de polietilenă. Variantele 3, 4, 5 sunt cele 

mai bune deoarece componentele din amestec realizează un mediu favorabil germinării seminţelor, 

creşterii şi dezvoltării în diferite faze de vegetaţie. Folosirea turbei este recomandată în cantităţi de 

30-40% ; valori mai ridicate conduc la obţinerea  de plante mai mari sau cu creştere mai ridicată, 

care sunt sensibile la boli şi daunători, cauzând  implicit pierderi substanţiale. 

 

CONCLUZII 

Paulownia tomentosa există în România în mai multe zone, numărul exemplarelor fiind 

foarte mic în raport cu posibilităţile ecologice de care ar putea beneficia specia şi în funcţie de 

valoarea sa ornamentală, masa lemnoasă, însuşirile medicinale, caracterul merifer şi funcţia de 

protecţie a mediului, aceste însuşiri justifică extinderea în cultură atât în spaţiile verzi cât şi 

posibilitatea experimentării în culturi forestiere cu funcţii economice şi recreative, folosind sistemul 

de plantare în fâşii sau în luminişurile din pădurile recreative de consistenţă slabă. 

 

Imagini din pepinieră – variante experimentale 
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Studiile şi cercetările întreprinse în privinţa comportării speciei Paulownia tomentosa scot în 

evidenţă caracterul tipic termofil, dar mai puţin pronunţat decât la alte specii lemnoase cum ar fi 

Albizzia juribrisin, Punica granatum şi altele. 

 Rezultatele cercetărilor întreprinse pe o perioadă lungă de timp, peste 20 de ani au condus la 

elaborarea a trei tehnologii de producere a puieţilor: pe cale generativă, prin butaşi de rădăcină şi 

prin culturi de ţesuturi, ca etapă preliminară a introducerii speciei în cultură. 

Înmulţirea generativă la Paulownia tomentosa este posibilă numai în spaţii protejate, cu o 

protecţie fitosanitară deplină, în condiţiile unui sol bine aprovizionat în substanţe nutritive şi a unui 

regim hidric ridicat. 

Multiplicarea prin seminţe a speciei oferă o rată de înmulţirea puieţilor foarte ridicată, cât şi 

beneficiul beneficiul rădăcinii embrionare. 

Multiplicarea speciei pe cale vegetativă prin butaşi scurţi de rădăcină este o metodă foarte 

valoroasă pentru producţie, cu condiţia să existe în cultură, plantaţii mamă pentru producţia de 

rădăcini - metodă rezolvată prin cercetările întreprinse 

Multiplicarea prin butaşi de tulpină este posibilă, dar rezultatele economice inferioare 

înmulţirii generative sau acelei prin butaşi de rădăcină, limitează utilizarea metodei. 

Obţinerea puieţilor prin culturi de ţesuturi la Paulownia tomentosa rezolvă pentru România două 

probleme importante: producerea rapidă a puieţilor şi obţinerea de material săditor sănătos şi creează 

premise pentru obţinerea de noi forme la această specie, materialul biologic înmulţit prin culturi de 

meristene fiind mult mai receptiv la agenţii butageni utilizaţi în scopul ameliorării. 

 Paulownia tomentosa cultivată experimental în pepinierele din România caracterizate prin 

veri secetoase, realizează puieţi cu înălţimea de 1,5 - 2 m şi chiar mai mari cu condiţia 

indispensabilă a irigării, realizării unei bune aprovizionări a solului cu substanţe nutritive şi a 

repicării în pepinieră a puieţilor de calitate foarte bună, obţinuţi în sere încălzite în ghivece sau alte 

tipuri de recipienţi, încât perioada de vegetaţie în secţia repicaje a pepinierei să corespundă lunilor 

aprilie - octombrie. Puieţii de Paulownia tomentosa pot fi obţinuţi în pepiniere, cu rezultate 

economice, renunţând la producerea puieţilor în spaţii protejate, în acest caz puieţii realizează în 

secţia repicaje a pepinierei, perioada august - octombrie, înălţimi cuprinse între 20 - 70 cm şi o bună 

lemnificare care garantează rezistenţa la îngheţ. 

 Specia Paulownia tomentosa poate fi introdusă experimental în pădurile cu funcţii recreative 

pentru a fi studiat potenţialul acesteia în condiţiile României, ca arbore forestier. 
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 Recomandări pentru producţie 

Garanţia reuşitei în cultură a speciei Paulownia tomentosa poate fi realizată în condiţiile 

plantării acesteia, în condiţii cu clima mai blândă şi în spaţii mai adăpostite, cu posibilitatea 

extinderii sale cu prudenţă şi în zonele limitrofe, respectând izotermele cu temperaturi cât mai 

favorabile. 

  Multiplicarea speciei prin culturi de ţesuturi deschide perspectiva plantării simultane a unei 

mari cantităţi de puieţi, caracterizaţi prin uniformitate biologică maximă, sănătate deplină şi fără 

cheltuieli prea mari. 

  Pentru condiţiile climatice din România se recomandă plantarea puieţilor de Paulownia 

tomentosa cu balot de pământ la rădăcină, în gropi de plantare cu adâncimea de 70 - 100 cm şi 

utilizarea gunoiului de grajd. 

 Paulownia tomentosa se pretează a fi utilizată în toate tipurile de spaţii verzi, în plantaţii de 

aliniament stradal, izolat în grupuri sau masive, cu condiţia să fie oarecum protejată de curenţii de 

aer foarte rece, prin intermediul plantării asociate sau al protecţiei oferite de construcţii. 

  Paulownia tomentosa poate deschide largi perspective pentru România în privinţa dezvoltării 

medicinii naturiste, prin prezenţa principiilor chimice cu importanţă farmaceutică, pentru 

tratamentul afecţiunilor respiratorii, dar şi ca plantă meliferă. 
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