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1. INTRODUCERE 
 

Biomasa este considerată o sursă importantă de energie regenerabilă, atât pentru 
producerea căldurii cât şi a electricităţii. Biomasa provenită din salcie energetică este una 
din cele mai importante tipuri de biomasă la nivel european şi mondial şi se aşteaptă ca 
această să contribuie la atingerea targeturilor în ceea ce priveşte proporţia de energie 
electrică şi termică provenită din energii regenerabile. 
 
Studiile privind cultura salciei energetice au început în anul 1970, odată cu criza petrolului. 
Suedezii au fost primii care au manifestat interes cu privire la această cultură. Studiile au 
inceput acum mai bine de 40 de ani la Institutul Lantmännen Agroenergi. Aici, utilizând surse 
de germoplasmă provenite din colecţii europene şi din Rusia, s-au efectuat hibridări cu 
scopul de a obţine soiuri productive, care să aibă un ritm de creştere rapid şi cu o putere 
calorică ridicată. Speciile utilizate pentru obţinerea hibrizilor sunt: Salix viminalis, Salix 
dasyclados, Salix schwerinii, Salix triandra, Salix pentandra. Soiurile obţinute din aceste 
specii au o putere calorică de până la 4.900 kcal/kg, înregistrează o creştere zilnică, în 
perioada de vegetaţie, de 3-3,5 cm şi sunt rezistente la boli, dăunători şi îngheţ. 
 
În prezent ţări ca Suedia, S.U.A., Regatul Unit al Marii Britanii fac cercetări continue pentru a 
îmbunătăţi caracteristicile soiurilor în ceea ce priveşte productivitatea, puterea calorică, 
rezistenţa la factori pedoclimatici şi rezistenţa la boli şi dăunători. Pe lângă aceste scopuri 
plantaţiile de salcie energetice sunt studiate din punct de vedere al impactului asupra 
mediului, asupra proprietăţilor solului, aerului şi efectul asupra biodiversităţii. 
 
2. PARTICULARITĂŢI BOTANICE ŞI BIOLOGICE ALE SPECIILOR ŞI HIBRIZILOR 

 
Salcia energetică aparţine familiei botanice Salicaceae, genul Salix. Genul Salix cuprinde 350 
de specii lemnoase, perene, cu frunze căzătoare. Sunt specii iubitoare de apă care în mod 
natural se întâlnesc în emisfera nordică, în apropierea apelor. 
 
Soiurile de salcie energetică se pot adapta şi in zone mai calde cu precipitaţii mai reduse. 
Regimul de precipitaţii minim recomandat este de aproximtiv 500 mm/an, dar se poate 
dezvolta şi la un regim de 350-400 mm/an, însă cu o producţie mai redusă. În ceea ce 
priveşte temperaturile negative, toate soiurile de salcie energetică comercializate sunt 
rezistente la ingheţ, chiar şi la temperaturi de minus 35°C.  
 
Un număr de patru  soiuri au fost testate  şi omologate de Institutul de Stat pentru Testarea 
şi Înregistrarea Soiurilor pentru cultură în România. Cele patru soiuri de salcie energetică 
sunt menţionate şi descrise în Catalogul oficial al soiurilor la paginile 88 şi 187. “Soiurile 
aparţinând tuturor speciilor au fost testate din punct de vedere al distinctivităţii, 
uniformităţii şi stabilităţii.” (Catalogul oficial al soiurilor 2012). În cadrul catalogului se 
menţionează deţinătorul soiurilor, denumirea soiurilor,  anul în care s-a făcut înregistrarea, 



 

categoria de folosinţă a soiurilor.  În cazul organismelor modificate genetice, acestea sunt 
însoţite de simbolul 39.  
Cele patru soiuri obţinute la Institutul Lantmännen Agroenergi şi înregistrate în România 
provin din speciile: Salix viminalis, Salix dasyclados, Salix schwerinii şi Salix triandra. 
Pentru înfiinţarea plantaţiilor din Delta Dunării s-au ales soiurile Tordis şi Inger. Cele două 
soiuri au fost alese deoarece prezintă rezistenţă ridicată la precipitaţii scăzute şi temperaturi 
ridicate şi deoarece sunt hibrizi obţinuţi din genotipuri aparţinând speciei Salix viminalis şi 
Salix triandra. 
 
Salix viminalis este specie indigenă arbustivă. Lujerii sunt lungi, erecţi, foarte flexibili, verzi 
sau brun-gălbui, cenuşiu-pubescenţi la început. Muguri neegali ca mărime, comprimaţi pe 
lujer, uneori câte 2 deasupra cicatricei, galben-bruni, tomentoşi. Frunze liniar-lanceolate, 8-
15 cm, cu lăţimea maximă în ½ inf., acuminate, marginea neregulat-sinuată sau întreagă, 
răsfrântă spre faţa inferioară (revolută), pe dos cenuşiu-mătăsos-lucitor-păroase, cu perii 
alipiţi şi cu nervura mediană proeminentă şi galbenă . Amenţii apar înaintea înfrunzirii. 
Răchita are areal eurasiatic. La noi apare frecvent în luncile râurilorde la câmpie şi până în 
zona montană inferioară, adesea în amestec cu Salix purpurea. Este o specie autohtonă în 
Rezervaţia Deltei Dunării, situându-se pe lista roşie a speciilor pe cale de dispariţie în 
această zonă. 
 
Salix triandra este o specie indigenă, arbustivă. Lujerii sunt glabri, flexibili, brun-roşcaţi; 
scoarţa prin frecare emană un miros de migdală. Muguri obtuzi, muchiaţi, bruni-deschis. 
Frunze oblong-lanceolate, 5-10 cm, acute sau scurt acuminate,cuneate sau slab rotunjite, pe 
faţă verzi închis, pe dos verzi, glauce,glabre, pe margini mărunt serate (figura 70 b). Flori 
mascule cu 3 stamine şi două glande nectarifere la bază, celefemele cu o glandă; înfloreşte 
în aprilie-mai, uneori reînfloreşte de 2-3 ori într-un sezon de vegetaţie (vara, toamna). 
Specia are un areal eurasiatic, la noi apărând frecvent pe malul apelor, în zăvoaie, luncile 
râurilor din zona de câmpie şi de dealuri; sporadic pare şi la munte. Salix triandra se află pe 
lista speciilor specifice Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării. Ecologic, poate fi caracterizată ca 
fiind o specie mezohigrofită. 
 
Pentru planificarea înfiinţării culturilor de salcie energetică în Delta Dunării, s-au luat în 
calcul factorii pedoclimatici şi factorii restrictive ai zonei. Având în vedere regimul de 
precipitaţii  redus din această zonă s-au ales două soiuri rezistente la secetă: Inger şi Tordis. 
 
Inger 
Este un hibrid obţinut în urma încrucişării dintre genotipuri de Salix Viminalis şi Salix 
triandra. Caractere morfologice: sexul plantei este dioic femelă. Infrunzirea in primăvară 
este timpurie. Portul lăstarului principal este drept. Numărul de ramuri mai lungi de cinci 
centimetri, pe lăstarul principal, este mare spre foarte mare. Unghiul intre ramură şi lăstarul 
principal este mediu. Portul ramurii este curbat in sus. Lungimea limbului frunzei este scurtă 
spre mijlocie. Lăţimea limbului este mijlocie spre lată. Culoarea feţei superioare a limbului 



 

este verde mijlociu. Lungimea peţiolului este scurtă spre mijlocie. Culoarea ramurii este 
verde cu tentă galbenă. 
Rădăcina este rămuroasă, dezvoltându-se până la adâncimea de 50-60 cm. Nu prezintă 
rădăcini adventive şi nu drajonează, neavând posibilitatea de a se extinde necontrolat. 
Destinaţia. Salcia este destinată pentru prelucrare industrială.  
 
Tordis 
Acest soi este un hibrid obţinut  din încrucişarea unor genotipuri de Salix viminalis. 
Caractere morfologice. Sexul plantei este dioic femelă. Infrunzirea in primăvară este 
timpurie spre mijlocie. Numărul de ramuri mai lungi de cinci centimetri,pe lăstarul principal, 
este mic. Unghiul intre ramură şi lăstarul principal este mijlociu spre mare. Portul ramurii 
este curbat in sus. Limbului frunzei este lung şi lăţimea este lată spre foarte lată. Peţiolul 
este lung spre foarte lung. Culoarea ramurii este brună cu tentă roşie. Rădăcina este 
rămuroasă, dezvoltându-se până la adâncimea de 50-60 cm. Nu prezintă rădăcini adventive 
şi nu drajonează, neavând posibilitatea de a se extinde necontrolat. 
Destinaţia. Salcia este destinată pentru prelucrare industrială.  
 
 

 
 

 
 
 



 

3. TEHNOLOGIA DE CULTURĂ ŞI IMPACTUL ASUPRA SOLULUI ŞI MEDIULUI AMBIANT 
 

Cultura salciei energetice este o cultură agricolă. Însă, spre deosebire de culturile agricole 
clasice, cultura salciei energetice, necesită un număr redus de operaţiuni şi tratamente. 
În primul rând impactul negativ asupra solului şi al activităţii biologice este redus. Se ştie că 
prelucrarea intensivă a solului afectează calitatea solului, scade conţinutul de materie 
organic şi afectează activitatea microbiologică a solului. Culturile de salix necesită 
prelucrarea solului doar în anul plantării şi în urma studiilor efectuate s-a concluzionat că are 
o influenţă benefică asupra proprietăţilor fizice şi microbiologice ale solului (Makeschin 
1994, Paine et al., 1995, Perttu 1998, 1999, Borjesson 1999, Kahle et al. 2007, Rowe et al. 
2007. 
 
Lucrările de pregătire ale terenului sunt identice cu cele ale culturilor agricole clasice: 
scarificare, arătură şi rotofrezare. Diferenţa este că aceste lucrări se fac o singură dată la 
înfiinţarea culturii şi nu anual ca în cazul altor culturi. 
 
Avantajul acestei culturi este că poate fi stabilită pe soluri slabe calitativ. Pot fi stabilite pe 
soluri cu potenţial ridicat de erodare ajutând la stoparea acestui fenomen. De asemeni 
valorifică foarte bine şi chiar sunt recomandate soluri cu umiditate ridicată ce nu pot fi 
utilizate pentru alte culturi. 
 
Se foloseşte pe solurile poluate cu metale grele sau cu nitriţi şi nitraţi. 
 
Un aspect foarte important, este şi numărul redus de tratamente chimice care se efectuează 
pentru această cultură. Erbicidele sunt necesare în anul anterior plantării, în primul an şi în 
cazuri foarte rare şi in anul al doilea. Totuşi numărul tratamentelor este mult mai redus 
decât în cazul altor culturi. Erbicidele folosite pentru cultura salciei energetice au spectru 
larg de combatere şi sunt avizate pentru utilizare în Delta Dunării. Erbicidele folosite în 
cultura salciei sunt : Roundup (glifosat 360 g/l), Goal 2E (oxyfluorfen 240g/l), Stomp 330 EC 
(pendimetalin 330 g/l), AGIL 100 EC (propaquizafop 100g/l) şi LONTHREL 300 (clopiralid 
300g/l). 
 
Durata de viaţă a unei plantaţii este de aproximativ 20-25 de ani. În acest timp lucrările 
efectuate în plantaţie sunt minime, fiind reprezentate de recoltare şi fertilizare la un interval 
de 2 ani. De asemeni se recomanda o afânare a solului la un interval de 4 ani. 
 
Desfiinţarea culturii este relativ simplă. După ultima recoltare se aşteaptă ca plantele să 
intre în perioada de vegetaţie şi să atingă înălţimea de 10-15 cm. În acest moment se 
efectuează o erbicidare cu Roundup, urmată de o discuire. După aceasta terenul poate 
reintra în circuit. Studii efectuate în Suedia au demonstrat că această cultură nu determină 
oboseala solului, iar culturile înfiinţate după o cultură de salcie înregistrează producţii 
normale sau mai mari. 
 



 

4. INFLUENŢA CULTURILOR DE SALIX ASUPRA BIODIVERSITĂŢII 
 
Pe lângă studiile efectuate  în vederea îmbunătăţirii productivităţii soiurilor, cercetătorii şi-
au îndreptat atenţia şi asupra impactului pe care culturile de salix îl au asupra speciilor de 
plante, animale, păsări şi insecte. În urma acestor observaţii s-a înregistrat o densitate şi o 
diversitate ridicată a păsărilor în Suedia (Goransson 1990, 1994, Berg 2002), în S.U.A. 
(Christian et al., 1994, Dhont et al., 2004) şi Regatul Unit al Marii Britanii (Kavanagh 1990, 
Sage şi Robertson, 1996, Sage şi Tucker, 1998, Coates şi Say, 1999). În culturile energetice cu 
rotaţie scurtă a fost înregistrată o diversitate sporită a speciilor de păsări comparative cu 
habitatul agricol existent. Goransson (1990) şi Berg (2002) au concluzionat că plantaţiile de 
salix cresc diversitatea păsărilor în general, şi în special cea a fazanilor. Berg (2002) a 
concluzionat de asemeni că plantaţiile de salcie energetică ar putea fi habitatul preferat de 
unele specii rare sau pe cale de dispariţie. 
 
În primăvară păsările sunt atrase de abundenţa numărului de insecte ce îşi găsesc habitatul 
în aceste plantaţii. De asemeni vârsta plantaţiei şi stadiul de creştere influenţează prezenţa 
păsărilor (Goransson, 1994, Sage şi Robinson, 2006, Dhont et al., 2007). Unele specii prefer 
zonele proaspăt recoltate în timp ce altele prefer tufele ce precedă recoltarea (Goransson, 
1994). 
 
Aceste culture reprezintă un habitat excellent pentru căprioare, iepuri şi alte specii de 
mamifere mici. 
 
Şi asupra florei influenţa este de asemeni benefică. Cultura salciei impune operaţiuni 
împotriva buruienilor doar în primul şi uneori în al doilea an. Din al doilea an speciile de 
plante ce se dezvoltă în cultură nu reprezintă un impediment în dezvoltarea salciei. 
 

 



 

5. CONCLUZII 
 

Scopul utilizării salciei energetice ca sursă de biomasă pentru producerea de energie este 
acela de a înlocui pe cât posibili combustibilii convenţionali şi de a reduce nivelul de poluare 
al atmosferei cu gaze cu efect de seră. 
 
Pe lângă faptul că reprezintă o sursă importantă pentru producerea de energie electrică şi 
termică, salcia datorită caracteristicilor sale, are posibilitatea de a epura apele de la staţiile 
de epurare limitând astfel riscul de poluare a apelor freatice.  De asemeni poate soluţiona 
problema nămolurilor de la staţiile epurare. (directivele Uniunii Eurpene 86/278/CEE, 
75/440/CEE, 80/68/CEE şi Ordinul 334/2004). Acestea sunt utilizate cu succes în fertilizarea 
acestor plantaţii, rezolvând problema depozitării nămolurilor. 
 
Poate fi cultivată pe terenuri poluate cu metale grele sau cu conţinut ridicat de nitriţi sau 
nitraţi. 
 
Un avantaj important al acestei culturi agricole este că valorifică cu succes solurile improprii 
altor culturi agricole, nefiind un preicol pentru plantele alimentare. Se poate cultiva pe 
solurile cu potenţial de erodare, ajutând la prevenirea acestui efect şi pe solurile cu pânza 
freatică ridicată. 
 
Soiurile aflate în cultură nu sunt invazive, nu se pot reproduce natural şi nu se pot extinde 
necontrolat. Cultura de salcie se desfiinţează  foarte uşor şi nu degradează solul. 
 
Plantaţiile de salcie energetică îmbunătăţesc aspectul estetic al zonei şi biodiversitatea. 
Studii efectuate de universităţi din Ţara Galilor, Irlanda şi Anglia au concluzionat că 
plantaţiile de salcie energetică oferă adăpost pentru numeroase specii de mamifere, păsări, 
insecte şi plante (The biodiversity of short rotation willow coppice in the Welsh landscape). 
 
Având în vedere că necesarul de biomasă este în continuă creştere plantaţiile de salcie 
energetică reprezintă o rezolvare în ceea ce priveşte defrişarea intensiva a pădurilor. 
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