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I A R B A…
” Iarba este iertarea naturii, binecuvântarea ei constantă.
Câmpii călcate de lupte, saturate de sânge, sfâşiate de
urmele roţilor de tun, înverzesc din nou cu iarbă, iar măcelul
se uită.
Păduri putrezesc, recolte pier, flori dispar, dar iarba
este nemuritoare.
Semănată de vânturi, de către păsările călătoare, de firea
subtilă a stihiilor care sunt păstorii şi servitorii ei, îndulceşte
profilul aspru al lumii.
Ea invadează singurătatea deşerturilor, urcă pantele,
înverzeşte şi culmile nemângâiate ale munţilor, schimbă
climate şi determină istoria, caracterul şi destinul
naţiunilor.
Nu poartă blazonul de floare pentru a vrăji simţurile cu
strălucire şi splendori, dar culoarea ei simplă este mai
fermecătoare decât crinul sau trandafirul.
Nu produce fructe în pământ sau aer, dar dacă recolta
sa ar lipsi un singur an, foamea ar depopula lumea”
Kansas Magazine, 1872
J.J.INGALLS (1833 - 1900)
Senator de Kansas, SUA
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PAJIŞTILE DIN ROMÂNIA – IMPORTANT PATRIMONIU NAŢIONAL
Pajiștile sunt un element esenţial al sistemelor de agricultură durabilă, care
răspund exigenţelor cererii de alimente sănătoase şi de calitate superioară.
În plus, pe lângă rolul decisiv de asigurarea furajelor pentru animale, pajiştile
au o funcţie importantă în dezvoltarea rurală şi a mediului înconjurător reflectată
prin: conservarea biodiversităţii, îmbunătăţirea fertilităţii solurilor, fixarea simbiotică
a azotului, echilibru hidrologic, prevenirea inundaţiilor şi alunecărilor de teren,
sechestrarea carbonului, calitatea peisajului şi important patrimoniu cultural.
INTRODUCERE
Din cele mai vechi timpuri iarba produsă pe pajişti a constituit furajul de bază
pentru creşterea animalelor ierbivore domestice, ceea ce a permis dezvoltarea
primelor civilizaţii umane.
Explozia demografică a determinat o expansiune a pajiştilor printr-o luptă
continuă a omului cu vegetaţia forestieră, pentru a produce hrană animalelor, care îi
asigură mijloace de trai precum alimente (lapte, carne) şi materii prime (lână, piei),
forţe motrice pentru transport şi lucrările câmpului cât şi alte necesităţi.
În zilele noastre, sistemele de creştere a animalelor bazate pe valorificarea
pajiştilor, trebuie să facă faţă necesităţilor de hrană tot mai mari, având în vedere ca
producţia de furaje obţinute pe aceste suprafeţe să ţină pasul cu cerinţele tot mai mari
de carne şi lapte şi cu schimbările climatice. În acelaşi timp, producerea furajelor pe
pajişti trebuie să reducă competiţia din cadrul terenului arabil pentru producerea
hranei oamenilor, a animalelor şi a biocombustibililor.
ROLUL PAJIŞTILOR ÎN DEZVOLTAREA DURABILĂ A AGRICULTURII
Dezvoltarea durabilă este un proces complex ce se desfăşoară prin şi sub
intervenţia umană, care vizează dezvoltarea societăţii, materializarea lui bazându-se
pe faptul că dezvoltarea durabilă a întregului este asigurată de dezvoltarea durabilă a
fiecărei părţi a activităţii umane (MARUȘCA și colab., 2010).
În acest sens, dezvoltarea durabilă a agriculturii constituie o parte a acestui
proces, agricultura fiind o componentă indispensabilă a acesteia (MOTCĂ și colab.
1994). Creşterea animalelor, în special a bovinelor şi ovinelor, are un rol însemnat în
imprimarea unui comportament antientropic prin care se realizează durabilitatea
agriculturii. Pajiştile sunt un element esenţial al sistemelor de agricultură sustenabilă
reprezentat prin: asigurarea furajelor, bunăstarea animalelor, calitatea solurilor şi
folosirea optimă a terenurilor slab productive, în special pentru producerea biomasei,
sursă energetică regenerabilă.
Prin plantele furajere din pajişti se intensifică procesul de fotosinteză din
ecosisteme şi se introduce în sol o cantitate mai mare de materie organică,
menţinându-se în sol o viaţă biologică activă. Prin rădăcinile plantelor furajere de
pajişti, care au rol de liant în prezenţa materiei organice, se opreşte procesul de
distrugere a structurii granulare a solurilor, în cele mai multe cazuri conducând la
îmbunătăţirea acestora (MOCANU, HERMENEAN, 2013; SIMTEA și colab., 1990).
7

Alături de administrarea gunoiului de grajd, plantele furajere de pajişti au un
rol însemnat în menţinerea conţinutului de humus din sol, fapt ce imprimă o portanţă
ridicată solului, care atenuează acţiunea de tasare a animalelor şi a maşinilor agricole
grele. Asolamentele cu sole înierbate au un rol esenţial în menţinerea microfaunei din
sol şi în întreruperea ciclurilor biologice pentru boli şi dăunători, ceea ce conduce la
reducerea cantităţilor de pesticide, care sunt nocive pentru microfaună şi mediu
înconjurător.
Pe lângă rolul principal de asigurare a necesarului de furaje pentru cel
puţin 60% din efectivul de bovine şi 80% din efectivul de ovine, pajiştile au o
serie de funcţii importante în dezvoltarea rurală şi a mediului înconjurător.
Prin înierbare se consolidează biologic taluzurile drumurilor, halde miniere,
industriale şi menajere, pârtii de schi şi alte terenuri lipsite de vegetaţie pentru a fi
protejate de factorii distructivi, se stimulează pedogeneza şi se înfrumuseţează
peisajul. Acestea funcţii reflectă şi definesc multifuncţionalitatea pajiştilor.
Toate activităţile conexe care rezultă din folosirea şi valorificarea pajiştilor
precum prelucrarea produselor animaliere, colectarea florei medicinale, apicultura
etc., constituie o altă funcţie economică importantă a acestor suprafeţe.
Pajiştile permanente constituie importante habitate pentru animalele
sălbatice şi de conservare a biodiversităţii speciilor de plante şi animale.
Acestea se pot rezuma prin următoarele:
- în România există un număr de 783 de tipuri de habitate, din care aproape 60%
se întâlnesc în pajiştile permanente;
- pe teritoriul ţării s-au identificat 3700 de specii de plante, din care peste 70%
aparţin vegetaţiei pajiştilor permanente. Dintre acestea, 74 de specii au dispărut, 485
sunt ameninţate cu dispariţia, 200 de specii sunt vulnerabile, 23 sunt declarate
monumente ale naturii şi 1253 sunt specii rare;
- dintre speciile de animale sălbatice, 5 specii au dispărut, iar peste 30 sunt
ameninţate cu dispariţia;
- structura floristică a vegetaţiei pajiştilor din România este foarte diversă, cu
indici de biodiversitate foarte ridicaţi în comparaţie cu multe ţări din Europa;
- fondul genetic de germoplasmă al populaţiilor de specii cu valoare economică
este foarte mare, România fiind considerată un rezervor biologic natural de
îmbunătăţire a procesului genetic la multe specii agricole;
- o floră meliferă şi medicinală deosebit de bogată.
În cadrul ecosistemelor agricole afectate de eroziune, contribuţia pajiştilor este
esenţială în protejarea solului, combătând acele fenomene care conduc la
declanşarea şi accelerarea procesului de eroziune (RESMERIȚĂ, 1956).
Astfel, durata în timp pentru îndepărtarea unui strat de sol, pe adâncimea de 20
cm, în urma procesului de eroziune, pe terenurile în pantă acoperite de pajişti este de
29000 ani, faţă de 100 de ani pentru terenurile în pantă cultivate în sistem de rotaţie şi
de numai 13 ani pentru terenurile în pantă cultivate cu porumb siloz în monocultură.
Prin diversitatea speciilor de plante şi de animale, pajiştile permanente
înnobilează şi înfrumuseţează mediul înconjurător, oferind importante spaţii de
recreere pentru civilizaţia umană.
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Din păcate structura funcţională a pajiştilor din România datorită unei
gospodăriri necorespunzătoare, este profund perturbată din cauza agresivităţii unor
specii de plante invazive (ex. feriga mare, etc.) care au înlocuit speciile valoroase în
proporţie ridicată. Balanţa estimativă de azot fixat biologic (NFB) în
agroecosistemele de pajişti şi culturi de leguminoase din România este de: 30 kg/ha
pe an pentru pajiştile permanente; 80 kg/ha pe an pentru pajiştile temporare şi de 160
kg/ha pe an pentru leguminoasele perene (MARUȘCA și colab., 2010).
Fixarea anuală a azotului atmosferic de către leguminoase prin culturi furajere
permit reducerea costurilor de producţie şi a riscurilor de poluare cu nitraţi.
Prin îmbogăţirea materiei organice în compuşi azotaţi, ca urmare a fixării
biologice a azotului, leguminoasele stabilesc direct sau indirect interacţiuni pozitive
cu speciile vecine, interacţiuni ce se manifestă mai ales în condiţii pedoclimatice
dificile, limitând efectele negative ale competiţiei interspecifice. Conform literaturii
de specialitate cantitatea estimată de CO2 stocat (sechestrat) în agroecosistemele de
pajişti permanente este de 4,7 t/ha pe an, în cele de pajişti temporare de 4,2 t/ha pe an,
faţă de doar 1,8 t/ha pe an de CO2 stocat de culturile cerealiere. Rezultă că pe
parcursul unui an, cele cca 4,9 milioane de pajişti permanente din ţara noastră pot
sechestra o cantitatea totală estimată de aproximativ 23 milioane tone. O contribuţie
esenţială îşi aduc plantele furajere din pajişti şi pentru creşterea capacităţii de
reţinere a apei şi a posibilităţii de a o ceda când plantele au nevoie de ea.
Comparativ cu culturile anuale, pajiştile permanente au un efect protector
pentru calitatea apei, regularizarea fluxului de apă şi a poluanţilor. După pădure,
pajiştea este cea mai importantă sursă de reţinere şi filtrare a apei pluviale
(DUMITRESCU și colab., 1979).
SITUAŢIA PAJIŞTILOR DIN ŢARA NOASTRĂ
Pajiştile permanente din ţara noastră au o răspândire de aproximativ 4,9
milioane hectare, România ocupând, în Europa, locul al V-lea după Franţa, Marea
Britania, Spania şi Germania.
Pajiştile din ţara noastră, care reprezintă 33% din suprafaţa agricolă, constituie o
parte din avuţia naţională, de importanţă majoră prin dimensiunea resurselor de furaje
şi calitatea acestora, precum şi prin celelalte funcţii cu efect benefic asupra protecţiei
şi frumuseţii mediului înconjurător.
Aria de răspândire a suprafeţei pajiştilor se regăseşte pe toate formele de relief,
respectiv de la altitudinea din Delta Dunării şi câmpie, până la altitudinea de 2500 m
de pe platourile alpine ale munţilor Carpaţi. Aceasta face ca resursele funciare pentru
pajiştile din România să fie extrem de variate sub toate aspectele: fizico-geografice;
climatice; hidrografice; profunzimea solului; tipurile de sol şi însuşirilor lor fizicochimice (ROTAR, VIDICAN 2003; VÎNTU și colab., 2004). În funcţie de modul de
folosinţă pajiştile se împart în păşuni şi fâneţe. Din suprafaţa totală de pajişti din ţara
noastră 68% o reprezintă păşunile, iar 32% fâneţele (Figura 1).
Repartizarea pajiştilor din ţara noastră, în funcţie de formele de relief, este
reprezentată în figura 2. Se constată că 79% din suprafaţa de pajişti este situată în
zona de deal şi montană.
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Fig. 1. Ponderea păşunilor şi fâneţelor din suprafaţa totală de
pajişti, %

Fig.2. Repartizarea suprafeţei de pajişti pe forme de relief, în %
Reducerea dramatică a efectivelor de animale, care la nivelul anului 2009
(Anuarul statistic al României, 1990-2010), au ajuns la bovine la cca 40 %, respectiv
la ovine la cca. 60 % din efectivul anului 1990, a atras după sine diminuarea
considerabilă a suprafeţei de pajişti şi culturi furajere necesare pentru asigurarea
hranei acestora. Ca urmare, o mare parte din suprafeţele ocupate cu aceste culturi au
fost abandonate.
Este oportună reintroducerea în circuitul agricol a acestor suprafeţe pentru
obţinerea de biomasă necesară producerii biocombustibililor, aceasta în contextul
în care astăzi mai mult ca oricând criza combustibililor fosili este în plină desfăşurare
şi se pune tot mai mult accent pe utilizarea mai largă a energiilor regenerabile,
nepoluante.
FACTORII LIMITATIVI AI PRODUCTIVITĂŢII PAJIŞTILOR
Datorită faptului că pajiştile sunt amplasate în condiţii staţionale foarte variate,
ocupând, de regulă, suprafeţele improprii altor culturi, fie datorită proprietăţilor
fizico-chimice deficitare ale solului, fie datorită orografiei terenului sau a
temperaturii insuficiente cu durată prea scurtă de vegetaţie de la altitudini mai înalte
şi alte cauze, productivitatea lor este strâns legată, atât de condiţiile de mediu în care
se găsesc, cât şi de activităţile omului şi animalelor sale.
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Din datele MADR prezentate în „Programul naţional de reabilitare a pajiştilor
2005-2008”, factorii limitativi pentru producţia de furaje pe pajişti sunt în ordine:
aciditatea solului, eroziunea, excesul de umiditate, salinitate şi alcalinitate, textura
solului şi altele care ajung să influenţeze 60 % din suprafaţa pajiştilor permanente
(Tabelul 1 şi Figura 3.).
Pe de altă parte productivitatea pajiştilor este influenţată direct de acţiunea
unor factori biotici şi antropogeni precum abandonul şi valorificarea
necorespunzătoare, dezechilibru hidric, poluare etc.
Tabelul 1
Factori fizico - chimici limitativi ai solului pentru producţia pajiştilor
Suprafaţa de pajişti afectată
mii ha
%
1.280
26
890
18
290
6
250
5
240
5
1.910
40
4.860
100

FACTORUL LIMITATIV
Aciditatea solului
Eroziunea solului şi alunecări
Exces de umiditate
Salinitate şi alcalinitate
Nisipuri, pietriş, roci la suprafaţă
Fără restricţii majore
TOTAL

Fig. 3. Suprafeţele de pajişti afectate de factori limitativi
ai producţiei, în % din suprafaţa totală
Astfel, întreţinerea şi exploatarea necorespunzătoare a făcut ca: 26 % din
suprafaţa de pajişti permanente să fie invadată de vegetaţie ierboasă nevaloroasă
precum ţăpoşica (Nardus stricta), bărboasa (Botriochloa ischaemum), feriga mare
(Pteridium aquilinum), târsa (Deschampsia caespitosa), şteviile (Rumex sp.),
ştirigoaia (Veratrum album), urzica (Urtica dioica) etc., 9 % să fie acoperită cu
vegetaţie lemnoasă de arbuşti (păducel, măceş, alun, mur, etc.) şi puieţi de arbori, iar
11% să fie invadate de muşuroaie multianuale înţelenite (Tabelul 2).
La toate acestea se adaugă faptul că pe majoritatea suprafeţei de pajişti
permanente se manifestă o fertilitate scăzută, iar absenţa fertilizării organice sau
minerale nu permite crearea condiţiilor favorabile speciilor furajere valoroase şi
sporirea producţiei pajiştilor.
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Tabelul 2.
Factori biotici şi antropogeni limitativi pentru producţia pajiştilor
Suprafaţa afectată
FACTORUL LIMITATIV
% din
mii ha
total pajişti
1.280
26
Invazie de buruieni, din care:
500
10
- ţăpoşică (Nardus stricta)
250
5
- bărboasă (Botriochloa ischaemum)
- ferigă (Pteridium aquilinum)
170
3
- târsă (Deschampsia caespitosa)
90
2
- nitrofile (Rumex, Veratrum, Urtica)
270
6
Invazie de vegetaţie lemnoasă
420
9
Muşuroaie înţelenite
550
11
TOTAL
2.250
46
Practic nu există suprafaţă de pajişti care să nu fie afectată de cel puţin unul din
aceşti factori limitativi. Creşterea producţiei pajiştilor este posibilă doar prin măsuri
ameliorative de înlăturare sau de diminuare a acţiunii acestor factori limitativi.
Pajiştea trebuie să fie tratată ca oricare cultură din arabil, dacă dorim eficienţă
economică de la acest mod de folosinţă agricolă. În trecutul nostru nu prea îndepărtat
şi în ţările dezvoltate, care sunt de mult integrate în Civilizaţia pastorală, păşunea
sau fâneaţa, erau şi sunt considerate o importantă resursă furajeră, întreţinute şi
valorificate corespunzător, pentru a obţine rezultatele economice scontate.
OBIECTIVE ŞI DIRECŢII ÎN CULTURA PAJIŞTILOR
Conform Codului de Bune Condiţii Agricole şi de Mediu (GAEC), stabilite în
Regulamentul Consiliului Uniunii Europene (CE) numărul 1782/2003, ţara noastră
trebuie să acorde o atenţie deosebită acestui patrimoniu pastoral prin menţinerea
suprafeţei existente la 1 ianuarie 2007 (GAEC 11), asigurarea unui nivel minim de
întreţinere (GAEC 7) şi evitarea instalării vegetaţiei nedorite pe terenurile agricole
(GAEC 10).Condiţiile ecologice foarte diferite în care sunt situate pajiştile, precum şi
schimbările socio – economice din ţara noastră care au condus la un anumit stadiu de
degradare o abordare integrată şi interdisciplinară în vederea elaborării de noi soluţii
pentru gospodărirea raţională a patrimoniului pastoral.
Obiectivul fundamental pentru punerea în valoare a pajiştilor este sporirea
producţiei totale de furaje şi a calităţii acestora, în concordanţă cu o conversie optimă
în produse animaliere ca urmare a unei bune valorificări a acestor suprafeţe.
Obiective specifice:
 Gestionarea ştiinţifică şi tehnologică a patrimoniului pastoral al României în
scopul asigurării unei agriculturi durabile (utilizarea nutrienţilor, conservarea
biodiversităţii, menţinerea nealterată a peisajului, exploatarea economică,
protecţia mediului, bunăstarea animalelor);
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 Creşterea valorii nutritive a covorului ierbos, care să asigure o hrănire
echilibrată şi eficientă a diferitelor categorii de animale, îndeosebi din speciile
bovine şi ovine, pentru obţinerea de produse zootehnice sănătoase şi asigurarea
bunăstării animalelor;
 Adaptarea tehnologiilor pajiştilor semănate şi permanente şi de creştere a
animalelor, specifice fiecărei condiţii staţionale, pentru realizarea unor sisteme
agricole durabile, cu efecte minime cauzate de schimbările climatice;
 Fundamentarea ştiinţifică şi dezvoltarea de tehnologii noi pentru producerea
ecologică a furajelor şi conversia lor în produse animaliere (carne - lapte) cu o
valoare biologică ridicată, menţinerea biodiversităţii si protecţia mediului;
 Realizarea cantităţii anuale de seminţe de graminee şi leguminoase perene de
pajişti,din soiurile autohtone, necesară pentru lucrările de îmbunătăţire;
 Folosirea suprafeţelor mai slab productive pentru producerea de biomasă,
importantă resursă regenerabilă, promovându-se punerea în valoare a acestora
prin reconversia şi reorientarea potenţialului de producţie.
Direcţii de acţiune
Gospodărirea neraţională a pajiştilor permanente, coroborată cu acţiunea
factorilor naturali au condus, în decursul timpului, la o degradare avansată prin
invadarea de muşuroaie, vegetaţie nevaloroasă, apariţia eroziunii şi alunecărilor.
Stoparea procesului de degradare a pajiştilor permanente şi menţinerea
producţiei şi calităţii furajelor au o importanţă deosebită pentru protecţia mediului şi
păstrarea biodiversităţii.
În această direcţie, elaborarea unor noi strategii de creştere a suprafeţelor de
pajişti eligibile şi a activităţilor economice de creştere a animalelor, cu respectarea
bunelor condiţii agricole şi de mediu, este necesară pentru creşterea absorbţiei
fondurilor europene, păstrarea raportului dintre suprafaţa de pajişti permanente şi
suprafaţa agricolă utilizată şi mărirea numărului de exploataţii de creştere a
animalelor erbivore.
În vederea creşterii suprafeţelor eligibile, la articolul 6 din Legea nr. 86/2014
privind aprobarea OUG nr. 34/2013 - Organizarea, administrarea şi exploatarea
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar
nr. 18/1991, se stipulează că modul de gestionare a pajiştilor se stabileşte prin
amenajamente pastorale.
Pentru conservarea şi utilizarea durabilă a pajiştilor, importante datorită
diversităţii lor biologice mari, este necesară dezvoltarea unor planuri speciale de
management care să conţină măsuri specifice de îngrijire şi întreţinere, recoltarea la
momentul optim a fâneţelor, folosirea raţională a păşunilor ca durată de păşunat,
încărcarea cu animale, circulaţie, etc.
Prin aceasta se asigură realizarea unor condiţii de implementare a dezvoltării
durabile, prioritate globală pentru secolul XXI, stabilite prin acordul internaţional al
Conferinţei Mondiale de la Rio de Janeiro din anul 1992 şi adoptarea Agendei 21,
,,The Earth’s Nation Plan”, semnatară fiind şi România.
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Elaborarea şi editarea Ghidului practic de întocmire a amenajamentelor
pastorale pe nivele altitudinale, cu anexele componente, are ca obiectiv central
întocmirea completă şi unitară la nivel naţional a Amenajamentelor Pastorale, pentru
toate pajiştile, situate în diferite condiţii staţionale, respectiv fizico-geografice,
orografie, hidrologie, sol, condiţii climatice, vegetaţie primară şi secundară, cât şi
modul de utilizare. Pentru implementarea cunoştinţelor şi inovaţiilor referitoare la
folosirea, gospodărirea pajiştilor şi valorificarea multifuncţionalităţii pajiştilor, situate
în diferite condiţii pedoclimatice şi socio-economice, în ghid sunt prezentate
informaţii referitoare la:
 vegetaţia pajiştilor, tipuri de pajişti;
 recunoaşterea plantelor erbacee şi a altor plante de uz furajer în diferite faze de
vegetaţie;
 stabilirea stării de degradare a solului şi a covorului ierbos, care vor sta la baza
proiectelor de îmbunătăţire în vederea reintroducerii acestora în circuitul agricol
performant;
 soluţii tehnice şi tehnologice care asigură realizarea scopurilor privind
gospodărirea raţională a fondului pastoral: lucrări preliminare pentru repunerea în
valoare; măsuri de sporire a producţiei pajiştilor; amestecuri de ierburi
recomandate pentru reînsămânţarea sau supraînsămânţarea pajiştilor, toate în
funcţie de tipul de pajişte permanentă, nivel de intensivizare, grad de conservare a
biodiversităţii, interdicţii de agromediu şi altele;
 căile de optimizare a multifuncţionalităţii pajiştilor, inclusiv pentru sistemele
durabile de producţie cu animale (în special cu rumegătoare);
 evaluarea capacităţii de producţie a pajiştilor şi metode de stabilire a capacităţii
de păşunat;
 valoarea pastorală a pajiştilor;
 capacitatea optimă de păşunat, durata sezonului de păşunat, numărul ciclurilor de
păşunat, pentru a preveni proliferarea speciilor invazive nevaloroase şi/sau toxice;
 organizarea păşunatului pentru diferite specii de animale;
 folosirea pajiştilor în regim de fâneaţă;
 utilităţi zoopastorale (adăposturi pentru animale, anexe gospodăreşti, umbrare,
surse de apă, drumuri de acces, etc.) ;
Scopul final al punerii în practică a amenajamentelor pastorale constă în
diminuarea sau înlăturarea procesului de degradare a pajiştilor permanente printrun mod raţional de gospodărire a fondului pastoral naţional, premisă sigură practicării
unei agriculturi durabile, în special în zona de deal şi montană, unde pajiştile au
ponderea cea mai importantă, condiţii ce asigură o dezvoltare rurală echilibrată din
punct de vedere economic, de protecţie a mediului şi de păstrare a tradiţiilor.
Autorii
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PARTEA a I – a
PRINCIPII GENERALE ȘI CADRUL DE ORGANIZARE
AL LUCRĂRILOR
A. PRINCIPII GENERALE DE AMENAJARE
Amenajamentul pastoral este o lucrare cu caracter complex care are ca scop
reglementarea procesului de producție al pajiștilor permanente, după care se
conduce întreaga activitate pastorală.
Studiul amenajistic cuprinde prezentarea sub toate raporturile a aspectelor care
interesează economia pastorală și prezintă posibilitățile de ameliorare a pajiștilor, el
conține documentația tehnico-științifică pentru elaborarea planurilor de perspectivă în
raport cu posibilitățile reale de producție ale fondului pastoral.
Reintroducerea amenajamentului pastoral, după mai bine de două decenii, este
stipulată de Legea 86/2014 pentru „aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului
nr. 34/2013 pentru organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente
și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991”, care
precizează la articolul 6, alineatul 1 că ”modul de gestionare al pajiștilor se stabilește
prin amenajamente pastorale”.
Prezentul ghid indică modul de culegere și prezentare a datelor necesare
întocmirii amenajamentelor pastorale. Sunt prezentate detaliat toate etapele de urmat
și metodologia de întocmire a amenajamentului.
Ghidul se referă numai la amenajarea pajiștilor permanente, denumite în
continuare pajiști, din fondul pastoral al României din posesia entităților menționate
în Legea 86/2014, articolul 3, literele a) – f), cu modificările și completările
ulterioare.
Fondul pastoral constă din pajiștile permanente, prezentate în Legea 86/2014
la articolul 1, cu modificările și completările ulterioare. Fondul pastoral cuprinde nu
numai pajiștile propriu-zise, afectate direct producției, dar și celelalte categorii de
terenuri din perimetrul pastoral:
- existente sau care se vor crea și care prin prezența lor sunt destinate a
asigura condiții favorabile economiei pastorale (ex. zone de protecție);
- instalațiile și construcțiile existente sau care se vor realiza;
- drumurile speciale de acces la pășune (exclusiv drumurile publice);
Scopul amenajamentului pastoral constă în reglementarea și organizarea în
timp și spațiu a producției erbacee din pajiști, potrivit condițiilor staționale locale și
incidenței măsurilor de agromediu, astfel ca să se asigure o gospodărire rațională a
acestora, având în același timp ca țintă și menținerea biodiversității și protejarea
mediului înconjurător.
Obiectivele amenajamentului pastoral sunt:
 inventarierea pajiștilor de pe teritoriul unității administrativ teritoriale (UAT);
 studierea caracteristicilor fondului pastoral ce se amenajează;
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 furnizarea materialului documentar necesar pentru planificarea lucrărilor de
ameliorare a pajiștilor și pentru gospodărirea fondului pastoral.
Principii fundamentale de respectat la întocmirea amenajamentului pastoral
sunt:
a. asigurarea producției de furaje pentru tot parcursul anului (conveier);
b. asigurarea creșterii calitative și cantitative a producției de furaje, de la an la an;
c. elaborarea lucrărilor de îmbunătățire se va face ținând cont de condițiile pedoclimatice și potențialul zonei ce va fi amenajată;
d. respectarea metodologiei de întocmire din prezentul ghid;
e. respectarea angajamentelor, codurilor de bune practici, legislației și a măsurilor de
agromediu sub incidența cărora intră pajiștea ce va fi amenajată;
f. respectarea întocmai a măsurilor, a lucrărilor impuse de către amenajament și a
graficului de execuție a acestuia.
B. CADRUL DE ORGANIZARE AL LUCRĂRILOR DE AMENAJARE
B 1. Modul și etapele de lucru necesare întocmirii amenajamentului.
Amenajamentul pastoral, cu un caracter complex și o perioadă însemnată de
implementare (10 ani) necesită o serie de lucrări, cu o anume succesiune la care
trebuie să ia parte toți specialiștii desemnați prin Legea 86/2014. Un aspect important
în cadrul lucrării îl au cele două conferințe de amenajare, în care se decid și se aprobă
măsurile necesare pentru reglementarea procesului de ameliorare a pajiștilor.
Întocmirea amenajamentului comportă următoarele etape:

Întocmirea temei de proiectare;

Faza de teren;

Faza de redactare;

Faza de editare.
 Tema de proiectare se întocmește de grupul de lucru format din specialiștii
nominalizați în articolul 8 alineatul 2 din HG 1064/2013 cu completările și
modificările ulterioare. Tema se va aproba conform normativelor în vigoare
până la data reglementată în legislația națională.
 Faza de teren cuprinde:
 pregătirea prealabilă (documentare asupra zonei ce va fi amenajată, stabilirea
provenienței și situației juridice a pajiștilor, studierea bazei cartografice
existente, studierea materialelor elaborate anterior, etc.);
 avizarea temei de proiectare (conferința 1 de amenajare);
 organizarea teritoriului (editare hârți UAT și a parcelarului);
 recunoașterea terenului și delimitarea fondului parcelar (se verifică dacă
materialul cartografic utilizat se reflectă întocmai cu situația de pe teren);
 aplicarea pe teren a parcelarului;
 constituirea subparcelarului;
 descrierea parcelară;
 recepția lucrărilor.
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Avizarea temei de proiectare se face la sediul UAT pe raza căreia se
desfășoară studiul și are ca scop analizarea principalelor probleme referitoare la
amenajarea pășunilor. La avizare participă specialiștii care întocmesc
amenajamentul, primarul sau un delegat acestuia, un reprezentant al consiliului
local al UAT-ului și reprezentați ai utilizatorilor pășunilor. La avizarea temei de
proiect vor mai fi invitați, după caz și alți delegați ai unităților interesate (OCPI,
OSPA, etc.).
B 2. Conferințele de amenajare

În scopul examinării perspectivelor de dezvoltare și a regimului de gospodărire
a pajiștilor care se amenajează, după recunoașterea generală a terenului de amenajat
făcută de proiectant, se ține la sediul UAT prima conferință de amenajare, iar după
recepționarea lucrărilor de teren se ține a doua conferință de amenajare. La acestea
vor lua parte obligatoriu specialiștii amenajiști, reprezentații UAT-urilor,
reprezentanții utilizatorilor pajiștilor cât și alte părți interesate.
a. La prima conferință proiectanții prezintă:
 numărul de pășuni (trupuri) și suprafața lor, ce urmează să fie amenajate;
 proveniența, situației lor legale, gruparea lor pe corpuri și trupuri; dacă este
făcută delimitarea de celelalte fonduri și dacă limitele sunt marcate pe teren;
 materialul cartografic existent și volumul lucrărilor de ridicări în plan
necesare;
 colectivitățile beneficiare, necesarul lor de pășune, stării în care se prezintă
pășunile respective sub raportul repartiției pe categorii de terenuri și
calitatea lor;
 eventualelor chestiuni specifice regiunii;
 suprafețele care intră sub incidența măsurilor de agro-mediu.
Se discută și se fac propuneri în legătură cu expunerea și se iau hotărâri cu
privire la măsurile ce vor fi aplicate, care vor constitui directive pentru mersul
lucrărilor pe teren. În cadrul acestei conferințe se vor decide măsurile de îmbunătățire
sau după caz de menținere a suprafețelor de pajiști.
În încheiere se întocmește un proces verbal după modelul din chenar.
b. La conferința a 2-a, specialiștii prezintă:
- situația reală a fondului pastoral de amenajat, după datele culese pe teren:
asupra capacității de pășunat din trecut și asupra modului cum a fost
administrat în trecut sub raport tehnic;
- gruparea definitivă a pășunilor pe corpuri, trupuri și unități de exploatare;
- se fac propuneri asupra duratei sezonului de pășunat, numărului ciclurilor
de pășunat, speciilor și categoriilor de animale cele mai corespunzătoare;
- se fac propuneri asupra suprafețelor ce trebuie redate pășunii prin lucrări de
ameliorare și defrișări asupra împăduririlor, adăpătorilor, drumurilor de
acces, construcțiilor, împrejmuirilor, etc.
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PROCES VERBAL DE AVIZARE A TEMEI DE PROIECTARE
Nr……din……..(zzz.lll.aaa)
1. OBIECTUL AVIZĂRII. Amenajamentul pastoral al UAT-ului …. întocmit
de grupul de lucru format conform legii 86/2014 și a normativelor de punere
în aplicare a prezentei legi (art. 8 alin. 2).
Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială ….. și persoanele
fizice/juridice …..(dacă este cazul).
2. COMPONENȚA ECHIPEI DE AMENAJARE. Grupul de lucru este
alcătuit din ….. (se precizează numele, funcția și instituția de la care provine
personalul care ia parte la amenajare).
3. DATE DE AMENAJARE. Se va prezenta suprafața de amenajat și se vor
detalia, dacă este cazul, ceilalți proprietari (persoane fizice și juridice)
inclusiv suprafețele deținute de aceștia.
4. CONCLUZII. Se vor prezenta concluziile ce reies ca urmare a prezentării
datelor de amenajare și se va menționa că UAT-ul avizează favorabil
lucrarea.
Această conferință se organizează după recepția lucrărilor, în cadrul acesteia se
prezintă datele menționate anterior, componența fiind identică cu cea a conferinței I.
Pentru ambele conferințe se încheie câte un proces verbal.
Procesele verbale ale ambelor conferințe de amenajare astfel întocmite și
semnate de participanți se anexează obligatoriu la proiectul de amenajament pastoral.
Astfel se cunoaște mai bine cine a întocmit și avizat amenajamentul și se întărește
responsabilitatea celor care urmează să-l aplice efectiv în teren.
B 3. Executarea lucrărilor
Lucrările amenajamentului pastoral se execută de grupul de lucru format din
specialiștii nominalizați în articolul 8 alineatul 2 din HG 1064/2013 cu completările
și modificările ulterioare, conform prezentului ghid și ținând cont de prevederile
legale în vigoare la data întocmirii acestora, iar executarea prevederilor din planurile
de amenajare precum și executarea dispozițiilor luate se va face de către utilizatorii
suprafețelor de pajiști.
Pentru executarea lucrărilor de amenajări pastorale este recomandat ca
specialiști de la agențiile nominalizate pentru întocmirea lucrărilor să colaboreze cu
reprezentanții UAT-urilor și cu utilizatorii suprafețelor de pajiști amenajate (conform
articolului 8 alineatul 12 din HG 1064/2013) atât în perioada de pregătire cât și în
perioada de executare a lucrărilor.
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Reprezentanții UAT-urilor sunt obligați să anunțe organele abilitate să
efectueze lucrările de amenajare după aprobarea consiliilor locale și să precizeze
suprafețele ce urmează a fi cuprinse în studiu.
De asemenea un reprezentat al UAT-ului trebuie să însoțească pe teren
specialiștii amenajiști pentru identificarea pajiștilor și vor păstra un contact strâns cu
aceștia pe toată durata lucrărilor.
UAT-urile vor asigura, prin intermediul specialiștilor angajați, baza și asistența
tehno-organizatorică privind întocmirea amenajamentelor. Dacă pe teritoriul UATului există și alți proprietari, în afara Consiliului Local, după definitivarea
amenajamentului va preda fiecărui deținător al pajiștilor un extras din acest
amenajament, cu datele amenajistice pe suprafețele aflate în posesia acestora.
Secretarul unității administrativ teritoriale va pune la dispoziția specialiștilor
menționați anterior, materialul cartografic, date statistice, studii vechi, schițe, acte de
proprietate, eventualele litigii și orice alt material care este necesar lucrărilor.
Specialiștii din cadrul camerelor agricole județene (CAJ) sunt obligați ca de
îndată ce li s-a comunicat suprafața pajiștilor din UAT și înainte de începerea
efectivă a lucrărilor de teren să ia contact cu UAT- ul, cu direcțiile județene pentru
agricultură și după caz, cu inspectoratele teritoriale de regim silvic și vânătoare
pentru a stabili modul de colaborare. Ulterior specialiștii din cadrul CAJ vor stabili
caracteristicile geografice și climatice ale UAT- ului respectiv, tipurile de vegetație a
pajiștilor, elaborează descrierea parcelară, cadrul de amenajare, capacitatea de
pășunat, organizarea, îmbunătățirea, dotarea și folosirea pajiștilor.
Specialiștii din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic și vânătoare
vor trebui ca, la cerere, să definească structura arboretelor sub raport dimensional și
momentul în se exploatează acesta (în cazul pășunilor împădurite cu consistența de
până la 0,4).
Utilizatorii pășunilor trebuie să respecte și să implementeze la timp și în bune
condiții măsurile și lucrările prevăzute în cadrul amenajamentului, să permită și să
sprijine accesul specialiștilor pe pajiștile studiate.
B 4. Recepția lucrărilor
Recepția lucrărilor din teren are ca scop să verifice dacă se respectă legislația
în vigoare și regulile stabilite în prezentul ghid. Această operațiune se face prin studii
de tip sondaj în teren pe minim 10% din suprafețele supuse lucrărilor din
amenajament și va fi efectuată de către comisia desemnată de UAT.
La recepție vor lua parte specialiștii instituțiilor care au participat la amenajare,
un delegat al UAT, reprezentanții proprietarilor (dacă este cazul) și utilizatorii
pajiștilor.
În cazul în care lucrările controlate au fost efectuate în mod corespunzător, se
trece în procesul verbal mențiunea ”corespunzător cu terenul”, după modelul din
chenar.
Recepția lucrărilor se va face înainte de Conferința a 2-a de amenajare, imediat
ce toate lucrările au fost stabilite și definitivate.
19

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
Întocmit astăzi………(zzz.lll.aaa)
Nr……din……..(zzz.lll.aaa)
Privind recepția lucrărilor de amenajare, faza de teren, executate de grupul
de lucru format conform Legii 86/2014 și a normativelor de punere în aplicare a
prezentei legi, efectuate la suprafețele de pajiști de pe raza unității teritorial
administrative…..............
Participanți: se vor prezenta persoanele care participă la întâlnirea de avizare,
numele, funcția și instituția pe care o reprezintă.
Ca urmare a prevederilor legale privind amenajarea pajiștilor (Legea
86/2014), grupul de lucru format din……..(specialiștii amenajiști și părțile
implicate) a efectuat lucrările de amenajare a pajiștilor de pe raza UAT-ului……..
Au fost amenajate pajiștile din trupurile: …… (se indică numele trupului) cu
suprafața totală de ……. ha (se menționează suprafața amenajată cu două
zecimale).
Lucrările de amenajare au constat din: ….. (se prezintă toate lucrările care
au fost efectuate, ex: identificarea trupurilor de pășune, constituirea parcelarului,
propunerea lucrărilor de efectuat pe întreaga perioadă a amenajamentului, etc.)
Aceste lucrări au fost efectuate conform normativelor în vigoare (acest
aspect se verifică de comisia de recepție) …… (se prezintă legislația și normele
sub incidența cărora au intrat lucrările efectuate sau ce vor fi executate, ex. Legea
86/2014, normative silvice, etc.).
Se prezintă dacă lucrările topografice corespund din punct de vedere tehnic și
dacă UAT aprobă lucrarea de amenajare.
Acest proces verbal a fost încheiat în 2 exemplare.
Sunt menționate părțile care vor aviza recepția lucrărilor:
Reprezentant UAT (nume, funcție și ștampilă); Specialiștii amenajiști
(nume, funcție și ștampilă)
În eventualitatea în care lucrările controlate nu sunt corespunzătoare se vor
trece în procesul verbal lucrările necorespunzătoare și factorul care a cauzat
neefectuarea lor. Recepția se va face conform normelor și metodologiilor în vigoare
la data efectuării acesteia.
C. RECUNOAȘTEREA GENERALĂ A PAJIȘTILOR DE AMENAJAT
Această lucrare prezintă o deosebită importanță în cadrul amenajamentului
pastoral și de aceea i-a fost acordat un paragraf special.
În vederea pregătirii lucrărilor conferinței I de amenajare și pentru a se
identifica situația reală din teren înainte de începerea lucrărilor, proiectantul însoțit de
un reprezentant al UAT și de un reprezentant al utilizatorilor suprafețelor, face o
recunoaștere generală a pajiștilor de amenajat.
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În acest scop, pe o hartă a regiunii, de preferință la scara de 1:10.000, se
identifică și se trasează pajiștile de amenajat, care apoi se grupează în trupuri de
pășune, pe baza materialului ce se posedă (hărți, planuri, ortofotoplanuri, studii de
transformare, planuri cadastrale, informații ș.a.).
După această primă schițare a unităților pastorale, urmează recunoașterea
generală pe teren, de către cei indicați mai sus, în scopul punerii de acord cu terenul a
materialului cartografic ce posedă.
Cu ocazia recunoașterii se procedează la:
- stabilirea naturii fiecărei pajiști (izlaz, pășune împădurită, pășune alpină,
etc.);
- identificarea provenienței și reconstituirea hotarelor.
La reconstituirea hotarelor se ține seama atât de planurile existente, semnele
vechi de hotar și semnele naturale, cât și cele stabilite de organele locale cu ocazia
separării patrimoniului pastoral (trupurilor de pășune) de celelalte patrimonii.
Dacă la liziera pădurilor, pășunile au fost invadate de vegetația forestieră,
reconstituirea hotarelor se va face pe liziera inițială, dacă aceste terenuri nu au intrat
în fondul forestier. Aceste decizii vor fi luate împreună cu reprezentații ocoalelor
silvice de pe raza UAT-ului.
Pentru stabilirea provenienței pășunilor și încadrării lor legale, se studiază și se
notează diferite acte, hotărâri, înscrierea lor în cartea funciară, studii vechi, decizii de
schimb, informații ș.a., pe baza cărora pajiștea respectivă a fost trecută în registrul
agricol.
La recunoașterea generală se fac următoarele operații:
- se parcurg limitele pajiștilor și se constată dacă ele coincid cu cele ce
rezultă din acte și hărțile disponibile, precum și cu hărțile silvice, precizând
care din ele sunt legale și se completează hărțile cu toponimia locală;
- se identifică izvoarele de apă și adăpătorile, situația și starea lor,
drumurile de acces la ele și precizează eventualele lucrări de amenajare a
lor;
- se identifică adăposturile pentru vite;
În lipsa arboretelor de protecție, se fixează în pădurile învecinate zone de
protecție cu o adâncime astfel calculată, încât să cuprindă toate vitele de pe pășune în
cazul intemperiilor;
- se determină drumurile de acces la pajiște, care se stabilesc pe drumurile
existente.
În cazurile când drumurile de acces trec prin pădure, atunci se alege cel mai
potrivit dintre ele;
- se stabilesc problemele speciale ce urmează a fi luate în studiu și se
examinează posibilitatea rezolvării lor;
- se vor stabili locuri reprezentative de prelevare probe de iarbă cu
suprafețe de 6 - 10 m2, îngrădite, în minim 3 repetiții, pentru stabilirea
potențialului de producție al fiecărui tip de pajiște din parcelă sau
subparcelă, pentru condiții diferite.
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Locurile reprezentative (țarcuri) se aleg astfel încât să redea producția medie a
pajiștii pe zone altitudinale, făcându-se în fiecare trup țarcuri pentru fiecare tip de
pajiște principal. Determinarea producției la ha se face pe bază de analize și cântăriri.
Dacă, cu ocazia recunoașterii generale, prin verificările făcute se constată că planurile
sau hărțile nu au precizie suficientă în total sau în parte, se stabilesc porțiunile ce
urmează a fi ridicate în plan, pentru completarea planurilor sau hărților existente sau
pentru ridicarea lor în plan în întregime, precum și metodele de ridicare.
În lipsă de hărți sau de planuri, proiectantul întocmește schițe (crochiuri) de
orientare, cu cât mai multe detalii pentru suprafețele de amenajat.
Toate observațiile se trec în mod obligatoriu, în ordinea cronologică, în caietul
de lucru.
Caiet de lucru
În cadrul fiecărui UAT va exista pe toată perioada amenajamentului (10 ani) un
caiet de lucru, în care vor fi trecute toate lucrările efectuate pe fiecare trup de
pajiște/parcelă în ordinea efectuării lor. În încheierea fiecărei mențiuni cu lucrări
efectuate persoana care completează datele își va trece numele, data și va semna
pentru conformitate.
Lucrările ce se vor efectua vor fi cele propuse de specialiștii amenajiști, se vor
respecta indicațiile lor privind momentul și ordinea executării lor, cât și metodologia
menționată. Acesta va fi completat de către utilizatori și se va afla în posesia acestora
pe toată perioada contractului de închiriere. Lucrările trecute în caietul de lucru vor fi
datate (ziua/zilele, luna, anul efectuării) și în mod obligatoriu utilizatorul, care
completează materialul, își va trece numele și va semna ca garant al executării
acestora.
Dacă perioada de închiriere este mai redusă ca durată ca cea a
amenajamentului, caietul va fi predat reprezentaților UAT-ului, după studierea
judicioasă a acestuia în scopul verificării executării întocmai a lucrărilor propuse de
specialiștii amenajiști, pe baza unui proces verbal de predare-primire.
Predarea caietului se va face la sfârșitul perioadei decenale (cuprinsă în
amenajament), de asemenea pe bază de proces verbal de predare-primire cu număr de
înregistrare de la UAT, documentul fiind păstrat în vederea fundamentării viitorului
amenajament.
Dacă pe teritoriul UAT-ului există mai mulți utilizatori care au concesionat pe
o durată determinată pajiștile, fiecare dintre aceștia va fi obligat să posede un caiet de
lucru care să acopere suprafețele utilizate și să se înscrie la alineatul anterior.
Reprezentantul desemnat al UAT-ului are dreptul să verifice caietul de lucru în
scopul verificării executării lucrărilor propuse în amenajament și va notifica dacă este
cazul prin adresă scrisă către consiliul UAT-ului neconformitățile identificate.
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PARTEA a II – a
CAP. 1. SITUAȚIA TERITORIAL ADMINISTRATIVĂ
ȘI ORGANIZARE
Înainte de întocmirea amenajamentului propriu zis al unei pajiști permanente
sunt necesare mai multe investigații și documente legate de amplasarea teritorială,
deținătorul legal, utilizatorul, date privind gospodărirea anterioară cu un scurt istoric,
dacă au mai fost întocmite amenajamente pastorale în acel perimetru ce urmează a fi
supus amenajamentului pastoral și alte date preliminare.
Lucrarea va începe cu o Introducere în care se va prezenta succint obiectul
studiului (ex. amenajarea pajiștilor din UAT-ul respectiv) și alte mențiuni despre
elementele prezentate, cât și legislația sub incidența căreia intră.
1.1.

AMPLASAREA TERITORIALĂ A LOCALITĂȚII

La acest prim punct se precizează localitatea pe raza căreia se află pajiștea
permanentă în următorul format: Euroregiunea……………..; Județul……….....;
orașul/comuna………….. și satul………..
În cazul în care unitatea teritorial – administrativă are în componența sa mai
multe localități (sate) se vor menționa toate. Datele vor fi furnizate de către
reprezentanții UAT-ului.
De reținut este faptul că se întocmește un amenajament pentru o singură unitate
administrativ-teritorială.
Se va preciza dacă toate suprafețele de pășuni de pe raza UAT-ului vor fi
cuprinse în amenajament. În cazul în care există suprafețe ce nu vor fi cuprinse în
studiu vor fi justificate cauzele din care acestea sunt excluse. Suprafețele aflate în
litigiu – dacă este cazul - sunt excluse din amenajament și se menționează motivul
disputei și stadiul în care se regăsește.
În ultimul alineat se prezintă suprafața totală de pajiști ce va fi amenajată.
1.2.

DENUMIREA DEȚINĂTORULUI LEGAL

La acest paragraf se înscrie deținătorul sau deținătorii legali ai pajiștii ce
urmează a fi amenajată, în următorul format: Consiliul local/persoană fizică/persoană
juridică………………… cu sediul în localitatea (oraș/ comună/sat)…………….…..
din județul ………………..
Dacă există suprafețe de pajiști care se află în administrare se va denumi și
administratorul.
În cazul în care lucrările de amenajare vor cuprinde suprafețe din cadrul UAT
aflate în posesia a mai multor deținători legali aceștia vor fi menționați de asemenea
în același format, începându-se cu deținătorul legal cu ponderea cea mai mare a
suprafețelor și continuând apoi în ordine descrescătoare.
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În acest caz în dreptul fiecărui proprietar se va nota și suprafața pe care o
deține. Suprafețele însumate trebuie să fie egale cu suprafața totală de pajiști a UATului de la punctul 1.1.
Această operațiune va fi realizată cu concursul reprezentanților UAT-urilor
care trebuie să centralizeze datele necesare și să verifice documentele legale.
În lista deținătorilor legali se trec în mod clar și persoanele fizice/juridice care
au concesionat pe anumite durate pajiștile permanente de la consiliul local, cu
precizarea numărului de animale pe specii și categorii care le dețin în proprietate și o
analiză preliminară a încărcării cu animale de minim 0,3 UVM/ha pe suprafața
concesionată, conform legislației în vigoare.
În cazul în care nu este asigurată încărcarea minimă cu animale pe durata
sezonului de pășunat care este de 0,3 UVM/ha (o vacă de lapte la 3 hectare sau două
oi adulte la hectar, cât și echivalentul pentru alte specii și categorii de animale) în
înțelegere cu consiliul local se fac propuneri transparente de disponibilizare a
suprafețelor de pajiști fără încărcare minimă pentru a fi cunoscute și date în folosință
pentru pășunat prin licitare altor utilizatori care fac dovada că au animale și sunt
îndreptățiți să încaseze subvențiile destul de substanțiale pe suprafață și cap de
animal.
Suprafețele de pajiști folosite ca fânețe se cosesc obligatoriu cel puțin o dată pe
an, în caz contrar și acestea se propun a fi disponibilizate altor utilizatori care au
nevoie de furaje pentru sezonul rece și care implicit sunt îndreptățiți să beneficieze de
subvenții.
Prin aceste măsuri preliminare de clarificare a proprietății și utilizatorilor sunt
șanse ca viitorul amenajament pastoral să fie viabil și să funcționeze corespunzător.
1.3.

DOCUMENTE CARE ATESTĂ DREPTUL DE PROPRIETATE SAU
DEȚINERE LEGALĂ. ISTORICUL PROPRIETĂȚII

Pentru un bun început, este necesară clarificarea și prezentarea documentelor
privind dreptul de proprietate sau deținerea legală, având în vedere durata
amenajamentului, care este de 10 ani, cât și a unor litigii care există sau pot apărea pe
parcurs.
Un interes aparte se acordă suprafețelor de pajiști existente la 1 ianuarie 2007
pentru care România în protocolul de aderare la Uniunea Europeană se obligă să le
mențină.
De asemenea, se fac referiri și precizări asupra suprafețelor permanente sub
control și subvenție de la APIA, pentru a se respecta în continuare condițiile de
agromediu în funcție de măsura și pachetul sub care sunt contractate pentru
respectarea lor în continuare.
În cazul existenței unor pajiști declarate la APIA se vor preciza măsurile și
pachetele de agromediu cu suprafețele fiecăruia, pentru a ține seama în continuare la
gospodărirea adecvată a lor în consens cu bunele practici agricole și restricțiile de
agromediu asumate și respectate de contractanți.
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La acest punct sunt trecute și anexate copii ale documentelor care fac dovada
dreptului de proprietate asupra pajiștii, pentru fiecare trup în parte (dacă este cazul)
conform tabelului 1.1.
Tabelul 1.1
Teritoriu
Bazin
Nr.
Trupul de pajiște
Observații
administrativ
hidrografic
0

1

2

3

4

*Notă – punctele 3 și 4 se completează doar dacă este cazul.
Trupurile se individualizează prin denumirile proprii cunoscute în zona
respectivă.
În cazul în care sunt mai mulți deținători legali ai pajiștilor dintr-o UAT
este necesară anexarea tuturor documentelor legale ale acestora, fără nici o
excepție.
Copiile trebuie să fie lizibile și, în cazul multiplilor proprietari, să fie trecute în
ordinea în care aceștia au fost trecuți la paragraful 1.2.
Se precizează categoria de folosință a terenului înregistrată în registrul agricol
la data de 1 ianuarie 2007, iar în cazul în care provine din altă categorie se
menționează proveniența categoriei de folosință din care s-a transformat în pajiște.
Această operațiune se face detaliind toate aspectele și modalitățile prin care s-a
realizat transformarea și se face pe fiecare trup în parte. Dacă în cadrul unui trup este
prezentă o subdiviziune a acestuia a cărei categorie de folosință s-a schimbat,
precizările se pot detalia până la nivel de parcelă.
În cazul în care din suprafața de pajiști înregistrată la data de 1 ianuarie 2007
au trecut suprafețe în alte categorii sunt precizate toate datele de conversie,
documentele cât și motivația scoaterii lor.
De asemenea se precizează și dacă pajiștile au fost declarat la APIA, și dacă da,
ce suprafețe, conform Tabelul 1.2.
Tabelul 1.2
Nr.
Crt.

Denumire trup
pajiște

Suprafața
(ha)

Declarată
APIA
(ha)

Nedeclarată la
APIA (ha)

0

1

2

3

4

……
Total UAT
În continuare se precizează măsurile care au fost accesate, durata
implementării lor și data la care acestea nu mai sunt valabile. Aceste precizări se vor
face pentru toate suprafețele de pajiști incluse în amenajament, vor fi corecte și bine
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documentate pentru a se putea fundamenta măsurile de îmbunătățire ce se vor
implementa.
Indicațiile asupra suprafețelor declarate la APIA vor ajunge până la unități de
teren, deoarece pot exista cazuri în care suprafețele din cadrul trupului sau a
parcelelor să nu fie în totalitate sub angajamente, existând porțiuni care au fost
excluse, acestea fiind detaliate ulterior și transpuse pe hărți.
Dacă proprietarii suprafețelor de pajiști își vor asuma noi angajamente după
expirarea celor prezente sunt obligați să aducă acest lucru la cunoștința specialiștilor
și a utilizatorilor terenurilor în cel mai scurt timp.
Această obligație se aplică pe toată durata de implementare a amenajamentului.
1.4.

GOSPODĂRIREA ANTERIOARĂ A PAJIȘTILOR DIN AMENAJAMENT

Se precizează modul de administrare și exploatare al pajiștilor până în prezent,
după care se arată dacă pe suprafețele supuse amenajamentului au mai fost întocmite
amenajamente pastorale, în ce măsură au fost puse în aplicare; studii și proiecte de
execuție pentru ameliorarea și folosirea rațională a pajiștilor și altele.
Aici vor fi menționate toate lucrările tehnico-culturale aplicate pajiștii (în
ordine cronologică), începând de la primele date (cele mai vechi) până în prezent
(dacă este posibil și suprafețele pe care au fost aplicate aceste măsuri), precum și
rezultatele obținute.
Se vor utiliza sursele bibliografice consultate de care dispune UAT-ul la
momentul efectuării amenajamentului, urmând ca acestea să fie notate la bibliografie.
În continuarea se indică modul de folosire al pajiștilor (în regim de pășune,
fâneață sau mixt); iar în final se va face o apreciere asupra stării generale actuale a
acestora: dacă se găsesc în stare bună sau sunt degradate (cauzele degradării, factorii
limitativi, etc.).
Se vor prezenta și detalia toate aspectele menționate anterior pentru toată
suprafața amenajată cu explicitarea condițiilor particulare pe diferitele suprafețe de
pajiști. La acest punct se precizează dacă pajiștea face parte dintr-o zonă protejată (Sit
Natura 2000, Parc Natural, Parc Național, etc.) sau din zona de protecție a acestora.
Spre exemplificare se prezintă câteva situații concrete de îmbunătățire, folosire
și dotare, efectuate în trecut pe pajiști cum ar fi:
 combaterea eroziunii solului;
 eliminarea excesului de umiditate prin drenaje și desecări;
 defrișare vegetație lemnoasă;
 aplicarea amendamentelor pentru corectarea reacției extreme a solului;
 combaterea buruienilor;
 aplicarea îngrășămintelor organice din stabulație și târlirea;
 aplicarea îngrășămintelor chimice;
 supraînsămânțare sau reînsămânțare;
 asigurarea permanentă a apei prin amenajări specifice;
 plantații forestiere pentru umbră;
 tarlalizarea pășunilor;
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 adăposturi pentru îngrijitori și animale;
 instalații de prelucrare a laptelui;
 alte măsuri de gospodărire și dotare a pajiștilor permanente.
Pajiștile permanente sunt răspândite de regulă acolo unde alte culturi în arabil
nu reușesc.
Dintre factorii limitativi ai producției actuale și cauzele degradării pajiștilor se
amintesc:
 temperatura prea scăzută la altitudine sau prea ridicată la câmpie;
 excesul de umiditate sau perioadele de secetă;
 degradarea solului prin eroziunea pluvială sau eoliană;
 aciditatea sau alcalinitatea pronunțată a solului;
 conținutul ridicat în schelet (pietre), textură prea nisipoasă sau prea argiloasă;
 abandon, subîncărcare sau supraîncărcare cu animale;
 abandon cosire fânețe;
 invazie cu vegetație lemnoasă (tufărișuri, puieți, arbori);
 invazie de diferite buruieni;
 lipsa elementelor fertilizante de natură organică sau chimică;
 lipsa corectării reacției solului;
 lipsa lucrărilor minime de întreținere (grăpare, cosire resturi neconsumate pe
pășuni, etc.);
 pășunat nerațional pe vreme umedă;
 staționarea îndelungată în târle;
 circulația haotică a animalelor.
Acestea sunt doar câțiva din factorii limitativi și de degradare ai covorului
ierbos, prezenți din păcate în majoritatea cazurilor, pe pajiștile permanente din țara
noastră.
Producția medie de iarbă a pajiștilor, determinată pe baza datelor din ultimii 5
ani se va prezenta în tabelul 1.3.
Tabelul 1.3
Nr.
Specificare
Anul Anul Anul
Anul
Anul
Media
1
2
3
4
5
1. Trupul de pajiște
X
2. Suprafața (ha)
3. Producția
medie
(t/ha/an)
4. Producția totală (t)
Notă. Producția totală se calculează astfel: R2 x R3 = R4

În trecut acest parametru al producției pajiștilor permanente nu a fost prea bine
și corect determinat în suprafețele de probă, după metodologia cunoscută.
Pentru a ne apropia cât de cât de realitate, trebuie să apelăm la un artificiu de
calcul pornind în mod invers de la o încărcare normală cu animale, durată sezon de
pășunat și necesarul zilnic de masă verde (MV) a unui animal.
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Astfel, o unitate vită mare (UVM) în condiții normale de sațietate pe o pășune
consumă în medie 50 kg MV/zi.
Spre exemplu dacă pe o pășune pasc în medie 0,5 UVM/ha o perioadă de 150
zile cu un consum de 25 kg/zi MV, ar rezulta 3.750 kg/ha la care se adaugă 30 %
resturi neconsumate, fiind o pajiște slabă, degradată, producția de MV determinată
prin cosirea și cântărirea ierbii ar fi de 4.875 kg/ha MV.
În realitate lucrurile nu stau așa, animalele au pentru o perioadă o abundență
mai mare de iarbă, la începutul verii, când consumă ”pe săturate”, dar și o lipsă de
iarbă spre toamnă, când adesea flămânzesc pe pășune, necesitând a fi furajate din alte
surse. De aceea, pe viitor este necesar a avea pe pășuni suprafețe (ploturi) de control
de câte 6 - 10 mp în 3 – 4 repetiții, împrejmuite, în funcție de diversitatea condițiilor
naturale, ploturi care se cosesc de 2 – 5 ori în raport cu ciclurile normale de pășunat.
Numai astfel putem cunoaște producția reală de iarbă și o putem înscrie în
tabelul 1.3., date care vor fi utilizate pentru întocmirea viitoarelor amenajamente
pastorale.

CAP. 2.

ORGANIZAREA TERITORIULUI

2.1 DENUMIREA TRUPURILOR DE PAJIȘTE CARE FAC OBIECTUL
ACESTUI STUDIU
La acest punct vor fi trecute într-un tabel trupurile de pajiște ce urmează a fi
amenajate conform modelului 2.1.
Tabelul 2.1
Trupul de pajiște
Parcele
Suprafața (ha)
descriptive
Nr.
Denumire
componente
0

1

2

3

1.

Total trup

……
*

Total general

*

2.
….
Se vor prezenta trupurile de pășune în ordinea următoare: cele comunale, cele
ale fondului forestier, dacă este cazul și apoi ale celorlalți posesori, în ordinea
suprafețelor pe care le dețin.
Prezentarea va fi realizată începând cu trupul cel mai apropiat și continuând
până la cel mai îndepărtat. În coloana 3 din tabelul 2.1 vor fi trecute toate parcelele ce
alcătuiesc trupul, dacă este cazul, în ordinea indicativelor cadastrale.
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Suprafețele se vor prezenta în mod obligatoriu cu două zecimale.
Suprafața rezultată la totalul general trebuie să fie identică cu cea prezentată la
punctul 1.2.
2.2 AMPLASAREA TERITORIALĂ A TRUPURILOR DE PAJIȘTE
(PLANUL CADASTRAL). VECINII ȘI HOTARELE PAJIȘTII
La acest punct se prezintă o hartă cu identificarea în teritoriu a trupurilor de
pajiște și se detaliază (vecinii, hotarele, etc.). Se arată răspândirea în teritoriu,
amplasarea și eventual alte caracteristici care pot avea influență asupra gospodăririi
pajiștilor. Vecinătățile și limitele fiecărui corp de pajiște se vor prezenta sub formă de
tabel, pe trupuri de pajiște, care fac parte din UAT (Tabelul 2.2.).
Tabelul 2.2
Localitate Trup de pajiște Parcela
Vecinătăți la:
(sat)
descriptivă
N
S
E
V
Nr.
Nr.
….

Prezentarea trupurilor va fi realizată în aceeași ordine ca la punctul 2.1.
Pentru fiecare parcelă descriptivă se vor prezenta vecinătățile denumindu-le, în
cazul suprafețelor altor UAT-uri, ale fondului forestier, etc. sau precizând numărul
cadastral al altei parcele descriptive cuprinse în amenajament. În dreptul fiecărei
vecinătăți se va nota în paranteză hotarul (adică bornă amenajistică, liziera pădurii,
etc.). Se va nota dacă hotarele dintre pajiștile amenajate și vecini sunt pe linii naturale
(culmi, pâraie, etc.) sau artificiale (drumuri, etc.) și se va preciza cum au fost
materializate pe teren hotarele pajiștilor cu vecinii.
2.3 CONSTITUIREA ȘI MATERIALIZAREA
SUBPARCELARULUI DESCRIPTIV

PARCELARULUI

ȘI

Această operație se va face dacă suprafața de amenajat nu este împărțită în
parcele și subparcele descriptive. Dacă parcelarul este constituit se va preciza
parcelarul folosit ca bază, menționându-se anul, alte detalii și se utilizează
numerotarea parcelelor de pe hărțile cadastrale existente.
În cazul în care parcelarul este constituit deja, dar apar unele modificări
(micșorarea suprafeței parcelelor ca urmare a retrocedării posesorilor de drept,
mărirea suprafețelor prin includerea altora din parcelele înconjurătoare, etc.) se va
prezenta corelația între vechile indicative și cele noi, cât și suprafețele acestora.
Pentru o organizare și o conducere judicioasă a lucrărilor de îmbunătățire a
pajiștilor dintr-o UAT se impune împărțirea acestor suprafețe în parcele și subparcele
descriptive, numită și constituirea parcelarului descriptiv.
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Se precizează criteriile de constituire și modul de materializare al parcelarului
și subparcelarului descriptiv (semne, brazde, țăruși, borne), numărul total al
parcelelor descriptive și subparcelelor, suprafața maximă, minimă și medie (Tabelul
2.3) precum și modificările aduse acestuia de la constituire până în prezent (dacă este
cazul). Se justifică eventualele neconcordanțe.

Nr.
0

Tabelul 2.3
Limite de marcare (borne,
drumuri, râuri, etc.)

Trup de pajiște
Denumire
1

2

1.
2.
….
TOTAL
Proiectul parcelar se întocmește pe baza materialului cartografic existent.
Constituirea parcelarului pe una din hărțile existente se face împărțind
suprafața fiecărui trup de pășune pe limite naturale (culmi, văi, etc.), iar în lipsa
acestora pe limite de teren cu caracter permanent (drumuri, căi ferate, etc.).
În cazul în care suprafața parcelei depășește limita maximă (de 100 ha) se trece
la împărțirea acesteia în două, printr-o linie convențională ce se va materializa în
teren prin borne de piatră sau de lemn. Subparcelarul nu se bornează.
Se indică numărul total de borne, din ce sunt confecționate acestea, se indică,
dacă este cazul, bornele fondului forestier aflate în limită cu pășunea, bornele din
pășune (parcelar sau de delimitare).
Elementele constitutive și modelul de parcelar descriptiv sunt prezentate în
detaliu în Capitolul 7.
După schițarea parcelarului pe hărți se face recunoașterea terenului și
delimitarea parcelelor de pajiște prin confruntarea limitelor de teren, cu cele figurate
pe planurile topografice și hărțile de amenajament, făcându-se și corecturile necesare.
Delimitarea (pichetarea) se face prin parcurgerea limitelor fiecărei parcele, în
ordinea în care sunt trecute pe harta cu parcelarul provizoriu. Cu această ocazie se
verifică existența reală a parcelei pe teren, limitele ei exacte, suprafața parcelelor cu
limitele admise și similitudinea caracteristicilor înscrise cu cele constate pe teren și se
fac corecturile necesare. Paralel cu această identificare se execută pichetarea locurilor
unde vor fi amplasate bornele (dacă acestea nu există), trecându-se pe picheți
numărul de ordine a bornei. Dacă limita parcelei este fondul forestier, marcarea se
face cu vopsea – unitar pe toată suprafața UAT-ului.
Limita parcelară se marchează în teren, prin borne amplasate la intersecţia
liniilor parcelare cu limitele trupurilor de păşune, sau a liniilor parcelare între ele.
Modul de numerotare a trupurilor de păşuni şi a bornelor se va stabili la
avizarea temei de proiectare.

30

Bornele se execută din beton, piatră cioplită sau piatră naturală având ca
dimensiuni: înălţimea 60 cm, din care 40 cm în pământ, grosimea şi lăţimea feţelor
16 cm, la partea din pământ şi 12 cm, la partea superioară.
Locul de amplasare a bornelor se stabileşte şi se marchează pe teren prin ţăruşi
de inginerul proiectant, odată cu aplicarea proiectului de parcelar înscriindu-se în
limita posibilului – numerele bornelor şi pe martorii permanenţi din apropiere (arbori,
stânci etc.).Construirea și amplasarea bornelor se face de administrațiile locale.
Pe limitele comune cu fondul forestier, se vor folosi bornele de la limita
acestuia cu numerotarea existentă, figurându-se pe hărţile trupurilor de păşune.
În păşunile împădurite şi în trupurile de păşune cu arbori, liniile, parcelare se
materializează cu vopsea de altă culoare decât cea folosită la amenajarea pădurilor
din vecinătate.
În general se utilizează culoarea galbenă pentru pășuni și culoarea roșie pentru
păduri.
Pentru asigurarea unui sistem unitar de pichetaj, la toate trupurile de păşuni din
raza teritorială a unui județ se va folosi o singură culoare de vopsea. Pichetajul se va
executa pe traseul stabilit, prin semne la înălţimea pieptului, asigurând vizibilitatea de
la un semn la altul. Semnele vor avea înălţimea de 15 cm şi lăţimea de 5 cm.
Liniile parcelare artificiale şi cele naturale mai puţin evidente, din păşunile
lipsite de arbori, se vor materializa în teren prin construirea unor movile de
dimensiuni mici (diametrul minim 50 cm), în principal la schimbările de direcţie ale
aliniamentelor, dar nu mai mare de 100 m între ele. În cazul când există stânci,
pichetajul se va face cu vopsea pe stâncile aparente la suprafaţă.
Materializarea liniilor parcelare prin pichetaj cu vopsea se execută de
proiectant odată cu aplicarea pe teren a parcelarului.
Materializarea limitelor artificiale şi a celor naturale mai puţin evidente (prin
movile de pământ) se face odată cu executarea bornelor, urmărindu-se traseul fixat de
inginerul amenajist (însemnat din loc în loc cu ţăruşi, sau prin răsturnarea gliei).
Constituirea subparcelarului descriptiv
Subparcela descriptivă este unitatea teritorială elementară de amenajare a
păşunilor constituind în acelaşi timp unitatea de bază pentru planificarea şi executarea
măsurilor de gospodărire.
Suprafaţa minimă a unei subparcele descriptive este de 5 ha, pentru terenurile
acoperite cu vegetaţie erbacee şi 2 ha pentru restul terenurilor, excepţie făcând
terenurile scoase temporar din fondul pastoral, pentru care suprafaţa poate să fie mai
mică de 2 ha.
În cazul în care, în cadrul unei parcele se întâlnesc categorii de folosinţă a
terenului, pe suprafeţele mai mici decât cele arătate mai sus, se constituie subparcele
cu caracter complex, făcându-se menţiunile necesare în descrierea parcelară, la “date
complementare”.
Criteriile de constituirea subparcelarului descriptiv, după NORMELE
TEHNICE PENTRU ELABORAREA STUDIILOR DE AMENAJARE A
PĂȘUNILOR, elaborat de Ministerul Silviculturii (1983) sunt:
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a) Comune pentru toate pajiștile și caracteristici privind:
♦ unitatea de relief;
♦ categoria de folosinţă;
♦ categoria de pantă (0-100 ,11-200, 21-300 şi peste 300– grade sexagesimale);
♦ grupa funcţională (de producţie sau de protecţie);
♦ subtipuri sau tipuri de sol;
♦ fenomenele de degradare a terenului (eroziune, alunecări etc.);
♦ măsuri de gospodărire.
b) Specială pentru pajişti - Unitatea sub raportul:
♦ tipului de pajişte
♦ speciei erbacee abundente-dominante
♦ gradul de acoperire cu vegetaţie ierboasă (minim 30% diferenţă de acoperire);
c) Speciale pentru suprafeţele acoperite cu vegetaţie lemnoasă (păşuni
împădurite)
♦ aceeaşi compoziţie sau o variaţie a proporţiei speciei majoritare, de maximum
3 unităţi;
♦ aceeaşi vârstă medie, sau o variaţie a acesteia de maximum 20 ani;
♦ aceleaşi categorii de pantă ca la punctul a, la care se mai adaugă şi limite de
15o;
♦ aceeaşi consistenţă sau o variaţie a acesteia de maximum 0,3.
Indicative, subparcelele se notează prin litere majuscule înscrise după numărul
parcelei.
Simbolurile pentru terenurile neproductive sau scoase temporar din fondul
pastoral se trec înaintea numărului parcelei. Aceste simboluri sunt:
D = drumuri sau alte instalaţii de transport permanente;
C = construcţii, curţi şi depozite permanente;
S = loturi semincere;
A = terenuri cultivate pentru nevoile administraţiei;
T = talveguri sau ape care fac parte din fondul pastoral;
R = culoare sub linii electrice de înaltă tensiune (în porţiuni împădurite);
N = stâncării, mlaştini, râpe, ravene etc.
F = transmise prin acte normative în folosinţă temporară unor organizaţii
pentru instalaţii electrice, petroliere sau hidroenergetice, pentru cariere, depozite etc.
M = ocupaţii – litigii.
2.4 BAZA CARTOGRAFICĂ UTILIZATĂ
Pentru o mai clară recunoaștere a condițiilor naturale concrete din teritoriu este
bine să fie prezentat un ortofotoplan sau imagini după Google – Earth cu trasarea
distinctă a conturului perimetrului pajiștii ce urmează a fi amenajate. Cu cât această
imagine are mai multe detalii cu atât ne va fi mai ușor în continuare să recunoaștem
terenul și să luăm măsuri operative de gospodărire a pajiștilor permanente luate în
studiul amenajistic.
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2.4.1 Evidența planurilor pe trupuri de pajiște
Planul topografic de bază va servi ca document primar pentru întocmirea
hărților amenajistice și pentru determinarea suprafețelor și stabilirea limitelor și
hotarelor fondului pastoral al UAT-ului. Materialul cartografic ce va constitui planul
topografic de bază va fi stabilit în prima conferință de amenajare.
Se precizează ce documente au fost folosite ca planuri de bază (plan cadastral,
sau în lipsa acestuia, hărți, schițe, etc. până la întocmirea cadastrului și intabulării),
scara și anul executării și indicativele planurilor de bază.
Înainte de începerea lucrărilor și avizarea amenajamentului se vor confrunta
planurile topografice de bază cu cele de la Oficiul Județean de Cadastru și Publicitate
Imobiliară (OJCPI), unde se va verifica și dacă suprafețele coincid. Cu ocazia
confruntării hărților se identifică eventualele neconcordanțe între planurile deținute
de UAT-uri și cele din posesia OJCPI-ului. Concluziile se vor transpune într-un
proces verbal care va fi analizat la avizarea amenajamentului.
Planurile de bază trebuie să fie cele care au fost sau vor fi utilizate pentru
întocmirea amenajamentelor, acestea trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
- Să conțină toate detaliile topografice necesare amenajamentului (formele de
relief, rețeaua hidrografică, limitele suprafețelor – trupuri, parcele, construcții
acestea să fie reprezentate prin semnele convenționale prevăzute în standardele
ce se află în vigoare în prezent)
- Să fie cartografiate potrivit normativelor și standardelor ce se află în vigoare la
momentul efectuării lucrării, această condiție se aplică și în cazul efectuării
prin mijloacele specifice cartografiei digitale.
- Topografia utilizată va fi cea prezentă pe planurile de bază, cea cunoscută de
locuitorii zonelor respective.
Aceste informații se transpun ulterior în tabelul 2.4.
Tabelul 2.4
Nr.
Indicativ plan
Trupul de pajiște
Total
crt.
(ha)
Denumire
Suprafața
(ha)
0

1

2

3

4

1
2
….
TOTAL UAT
Materialul cartografic necesar amenajamentului pastoral se obține din planul
topografic de bază, pe care se va transpune detaliile necesare studiilor respective
pentru organizarea în spațiu (limite de parcele și subparcele, borne, construcții, etc.).
Se recomandă a se folosi baza cartografică la scările 1:10.000 sau 1:5.000 ce se
regăsește în cadrul UAT-ului sau la oficiile cadastrale județene.
Dacă nu există hărți la scările menționate iar suprafața de amenajat este
însemnată se pot utiliza hărți de 1:20.000.
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Pentru înlesnirea determinărilor pe planurile de bază se pot utiliza cele mai
recente fotograme, la scări corespunzătoare existente pentru zona respectivă.
În cazul în care totalul obținut prin însumarea suprafețelor înscrise în tabelul
2.4 nu este similar cu cel prezentat la punctul 2.1 se precizează cauzele din care a
rezultat acest fapt (de exemplu există suprafețe pentru care nu există hărți
topografice).
2.4.2 Ridicări în plan
În cazul în care proiectantul nu dispune de hărțile topografice necesare, pentru
cunoașterea teritoriilor ca poziție, mărime și formă este necesar a se efectua ridicări
în plan. Aceste lucrări vor fi efectuate de specialiști și vor respecta normele și
metodologiile cadastrale în vigoare. Se vor specifica ce lucrări au fost executate,
motivându-se necesitatea, după caz.
Cu ocazia ridicării în plan se vizitează toate semnele de hotar (borne, etc.).
Poziția acestora se determină conform metodologiilor și normativelor curente,
ținându-se cont și de precizia și toleranțele admise, suprafața urmând să fie
determinată analitic pe baza acestor date.
În cazul în care sunt necesare lucrări de ridicări în plan, se vor constitui planuri
topografice la scările recomandate anterior, cu mențiunea că materialul cartografic
indicat este reprezentat de hărțile la scara 1:10.000.
2.5 SUPRAFAȚA PAJIȘTILOR. DETERMINAREA SUPRAFEȚELOR
La acest punct se detaliază modul de determinare al suprafețelor și se
precizează suprafața totală a pajiștii inclusă în UAT. Se vor expune pe scurt lucrările
de birou privind asamblarea și transpunerea măsurătorilor topografice pe planurile de
bază, modul de întocmire și scara hărților atașate amenajamentului.
Această lucrare se realizează după transpunerea integrală a parcelarului și
subparcelarului descriptiv.
Suprafața cuprinsă în amenajament se va determina prin planimetrare sau prin
utilizarea mijloacelor de calcul automat (GIS, etc.) aceste operații se vor face cu
strictețe și se va urmări ca rezultatele să se încadreze în limitele de toleranță admise
de normativele din domeniu iar suprafața determinată să coincidă cu cea trecută în
acte.
Determinările se vor face până la nivel de parcelă/subparcelă descriptivă și se
va urmări dacă suprafețele rezultate sunt identice cu suprafața totală a trupului de
pajiște. Suprafața rezultată trebuie să fie identică cu cea precizată la punctul 1.1.
2.5.1 Suprafața pajiștii pe categorii de folosințe
Se va prezenta tabelar structura pajiștilor pe categoriile de folosință (Tab. 2.5).
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Trup de
pajiște
(ha)

Tabelul 2.5
Fără
Total
Din care
scopuri
suprafață
la
productive
(ha)
Consiliul
(ha)
Local

Pășuni Fânețe Valorificare
(ha)
(ha) mixtă (pășune,
fâneață) (ha)

0

1

2

3

4

5

6

….
Total
trupuri
La acest punct vor fi centralizate datele cu privire la suprafețele de pajiști pe
categorii inițiale (pct. 1-4).
Pentru aceasta se vor însuma suprafețele pentru fiecare categorie în parte din
toate trupurile prezente în amenajament, prin consultarea categoriilor de folosință de
la registrul agricol și hărțile cu suprafețele respective.
Se va preciza în tabelul 2.5 dacă acestea sunt pajiști (fără vegetație lemnoasă
sau cu arbori rari, cu o consistență de până la 0,2) sau pajiști cu arbori (consistență
0,3-0,4).
De menționat este faptul că suprafețele din categoria ”Fără scopuri productive”
sunt cele de protecție antierozională, etc.
Suprafața totală trebuie să fie identică cu cea de la punctul 1.1.
2.5.2 Organizarea administrativă
Se va arăta modul de organizare și administrare care a funcționat până în
prezent și se vor face propuneri pentru o gospodărire rațională în viitor.
Aceste aspecte se vor detalia pentru toate trupurile de pajiști, în cazul în care
există diferențe.
2.6 ENCLAVE
Se vor reda conform tabelului 2.6.
Nr. Denumire
crt. enclavă
0

1

Trup de
pajiște de
care aparține
2

Parcela Suprafața
enclavă
(ha)
3

4

Deținătorul

5

Tabelul 2.6
Observații

6

1.
2.
…
Enclavele sunt suprafețe din cadrul trupurilor/parcelelor de pajiște care au alt
deținător sau altă categorie de folosință (ex. unitate militară, poligon de tragere, luciu
de apă, etc.).
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Acestea se vor marca pe hartă și se va nota ce influență și restricții au acestea
asupra lucrărilor de amenajare cât și a utilizării pajiștilor.
CAP. 3. CARACTERISTICI GEOGRAFICE ȘI CLIMATICE
Din examinarea condițiilor staționale de ansamblu a zonei studiate se descriu
stațiunea și vegetația pentru fiecare trup de pajiște, din punct de vedere al elementelor
determinate, așa cum se arată în cele ce urmează.
3.1 INDICAREA
RELIEFULUI

ZONEI

GEOGRAFICE

ȘI

CARACTERISTICILE

Se indică zona geografică în care sunt situate pajiștile. Se descrie pe scurt
aspectul reliefului și configurația terenului. Se descrie pe scurt aspectul reliefului și
configurația terenului pentru toate trupurile de pajiști cuprinse în amenajament (dacă
sunt diferențe).
Se arată aspectul reliefului în mare și dacă terenul este accidentat. Pentru zona
montană se arată pe scurt culmea principală de munți din care face parte pajiștea,
culmile secundare și orientarea lor.
Pentru orientare se utilizează hârțile geografice la diferite scări unde sunt
prezentate unitățile de relief: câmpie, deal, podiș, munte, luncă, etc. cu denumirile lor.
3.2 ALTITUDINE, EXPOZIȚIE, PANTĂ
Se precizează altitudinea la care sunt situate pajiștile (sau altitudinea minimă și
maximă, în cazul pajiștilor de deal și de munte), datele medii și predominante
(Tabelul 3.1).
Tabelul 3.1
Nr. Trup de pajiște
Parcela
Altitudine
Expoziție
Pantă
Crt.
descriptivă
(m)
(%)
0

1

2

3

4

5

1.
2.
…
Se precizează diferenţa de nivel faţă de cota Mării Negre, care se determină
după curbele de nivel şi se exprimă prin valori rotunjite din 10 în 10 m pentru
altitudini până la 1000 m şi din 50 în 50 m pentru altitudini peste 1000 m. Când
diferenţa de nivel între altitudinea minimă şi maximă este sub 50 m se înscrie
altitudinea medie; în restul cazurilor se înscriu valorile minime şi cele maxime.
Se indică expoziția generală, cât și cele de detaliu mai importante determinate
de configurația terenului (dacă este cazul), notându-se în coloana 4 din tabelul 5.1 cu
indicativele punctelor cardinale.
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În descriere se prezintă caracteristica expozițiilor, dacă sunt însorite (S, SV),
semiînsorite (SE, V), umbrite (N, NE) sau semiumbrite (NV, E) în funcție de care
sunt răspândite etajele de vegetație primară pe altitudine, tipurile de pajiști
permanente, amplasarea stânelor și altor utilități pentru gospodărirea normală a
patrimoniului pastoral.
Se prezintă caracterul dominant al pantelor terenului și limitele între care
variază. Panta va fi exprimată în grade ( 0 ) și se va nota panta medie a parcelei
descriptive, în cazul terenurilor cu pante variate se trec, în paranteză, și valorile
extreme (minime și maxime).
Determinarea cât mai exactă a înclinației terenurilor este foarte importantă
întrucât este folosită ulterior la conturarea suprafețelor cu pante mai mari de 30 grade
ca zone de protecție propuse pentru a fi împădurite, alegerea mijloacelor de
îmbunătățire a covorului ierbos, manual sau mecanizat, trasarea drumurilor de acces
și alte necesități. Se prezintă caracterul dominant al pantelor terenului și limitele între
care variază.
3.3 CARACTERISTICI GEOLOGICE ȘI PEDOLOGICE
Se dau indicații asupra modului de lucru folosit în cartarea pedologică,
arătându-se numărul de profile principale săpate și studiate, densitatea lor, analize
efectuate, etc. Se redau sub formă tabelară solurile determinate la nivel de tip-subtip
(Tabelul 3.2).
Tabelul 3.2
Nr.
Parcela
Tip de
Subtip
Succesiune Tip de Suprafața Procente
Crt. descriptivă
sol
(varietate)
de
stațiune
(ha)
(%)
orizonturi
0

1

2

3

4

5

6

7

1.
2.
…
Se face descrierea solurilor (în baza fișelor pedologice de teren și a analizelor
de laborator).
Principalele tipuri și subtipuri de soluri după ultima clasificare din anul 2012
sunt prezentate în ANEXA I.
Analizele probelor de sol se vor realiza la instituții acreditate (ICPA București
și OSPA județene) conform metodologiilor în vigoare la data efectuării analizelor.
Vor fi anexate obligatoriu și buletinele de analiză a solurilor (primite de la
laborator). Se indică pe scurt după hărți și observații pe teren răspândirea diverselor
formațiuni geologice, indicându-se și alcătuirea petrografică a acelor formațiuni,
caracterul de textură, structură, stratificare.
Se arată dacă rocile de pe loc se găsesc în stare de dezagregare, prezentând
grohotișuri din dezagregare pe loc sau dacă peste aceste roci au apărut coluvii
(depozite de transport cu grohotișuri aduse din altă parte).
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Se prezintă tipurile de eroziune care apar pe teritoriul pajiștii (eroziune produsă
de apă, de vânt, etc.), urmările produse de acest fenomen (eroziune de suprafață sau
în adâncime) și suprafețele afectate.
3.4 REȚEAUA HIDROGRAFICĂ
Se descrie rețeaua hidrografică, indicându-se cursurile de ape principale și
afluenții mai importanți; gradul de ramificație a rețelei, regimul hidrologic și măsura
în care influențează configurația terenului.
Se va începe prezentarea cu cel mai important curs de apă și apoi în ordine
descrescătoare până la afluenți. Va fi menționat dacă rețeaua hidrografică poate
asigura apa, din punct de vedere cantitativ (debit în m3/oră) cât și calitativ (dacă apa
este bună pentru adăpatul animalelor și pentru a fi folosită la stâne sau alte construcții
pastorale).Vor fi precizate și propunerile cu privire la aducțiunile de apă posibile ce
pot fi realizate pentru a asigura apa necesară activităților pastorale.
Se arată avantajele (surse de apă potabilă, irigații, etc.) și dezavantajele pe care
le prezintă rețeaua hidrografică pentru pajiști (eroziuni, inundații).
3.5 DATE CLIMATICE
Pentru început se prezintă situarea pajiștii în provinciile (regiunile) climatice
după sistemul Köppen sau sisteme de clasificare recunoscute la nivel de UE.
De menționat este faptul că, în cadrul sistemului Köppen – Geiger, climatul din
România se regăsește în grupele D și E.Dacă se va prezenta conform sistemului
Köppen – Geiger, se va denumi și subgrupa din care fac parte (ex.: climat continental
cu veri călduroase, etc.). În cazul în care UAT-ul are suprafețe de pajiști ce se vor
amenaja pe diferite nivele altitudinale, se va prezenta localizarea pentru toate acestea,
menționându-se denumirea trupurilor care se află în a altă zonă climatică.
3.5.1 Regimul termic
Se indică temperatura medie anuală în grade Celsius, temperatura medie a lunii
celei mai reci și a lunii celei mai calde, durata perioadei calde și a celei cu îngheț (în
zile), media lunară pe perioada de vegetație a ierburilor, frecvența și importanța
gerurilor târzii și timpurii, etc. Această prezentare se va face, în cazul în care există
diferențe de etaje altitudinale, pentru fiecare dintre acestea.
Se vor preciza și limitările și constrângerile cu influență asupra pășunatului.
3.5.2 Regimul pluviometric
Se prezintă precipitațiile medii anuale și multianuale (mm), cantitatea de
precipitații din perioada de vegetație, eșalonarea multianuală a precipitațiilor pe
parcursul anului, perioadele secetoase și durata lor, anotimpul cel mai ploios și cel
mai secetos, frecvența ploilor torențiale, umiditatea atmosferică și nebulozitatea.
38

Precipitațiile medii anuale se vor prezenta obligatoriu în milimetri (mm) și se
va prezenta și repartiția acestora pe decursul anului. Se vor prezenta și precipitațiile
medii multianuale pe ultimii 59 de ani în același format.
3.5.3 Regimul eolian
Se dau indicații privind direcția, frecvența și intensitatea vânturilor dominante,
direcția și frecvența vânturilor cu intensitate mare (periculoase), efectul asupra
vegetației. Se va preciza dacă pajiștile sunt afectate de eroziune eoliană.

CAP. 4. VEGETAȚIA
4.1 DATE FITOCLIMATICE
Se prezintă zona sau etajul de vegetație și se descriu condițiile naturale ce
caracterizează zona sau etajul la care este situată pajiștea. Marile unități bioclimatice
după CHIRIȚĂ și colab. (1977) din spațiul biogeografic al României sunt
următoarele:
 A – alpin
 FS a – subalpin
 FM 3 – montan de molidișuri
 FM 2 – montan de amestecuri de fag cu rășinoase
 FM 1 – FD 4 – montan – premontan de făgete
 FD 3 - deluros de gorunete, făgete și goruneto – făgete
 FD 2 – deluros de cvercete cu șleauri de deal
 FD 1 – deluros cu cvercete cu stejari
 CF – câmpie forestieră
 Ss – silvostepă
 S – stepă
Pentru orientare generală se prezintă principalele zone latitudinale și etaje
altitudinale a formațiilor vegetale din România cu limite inferioare și superioare de
extindere (Fig. 4.1) (MARUȘCA, 2001).
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Repartiția pajiștilor pe altitudini
absolute
Altitudine
m

Pajişti
mii ha

%

> 2000
1501 – 2000
1001 – 1500
751 – 1000
501 – 750
251 – 500
101 – 250
< 100

50
200
405
675
970
1355
870
475

1,0
4,0
8,1
13,5
19,4
27,1
17,4
9,5

TOTAL

5.000

100,0

Fig. 4.1. Răspândirea pe zone și limite altitudinale a formațiunilor vegetale
naturale din România
4.2 DESCRIEREA TIPURILOR DE STAȚIUNE
Se vor avea în vedere descrierea stațiunilor de păduri din apropiere, efectuate
pentru amenajările silvice care se aseamănă cu cele de pajiști.
Pentru descrierea stațiunilor unde se întâlnesc pajiști permanente se are în
vedere lucrarea PRINCIPALELE TIPURI DE PAJIȘTI DIN ROMÂNIA (1987) unde
este prezentată zonarea și regionarea ecologică a pajiștilor după cum urmează:
A.
1.
2.
3.

PAJIȘTI ZONALE
Etajul alpin (al pajiștilor alpine)
Etajul subalpin (al jnepenișurilor)
Etajul boreal (al pădurilor de molid)
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4. Etajul nemoral (al pădurilor de foioase)
4.1. Subetajul pădurilor de fag și de amestec de fag cu rășinoase
4.2. Subetajul pădurilor de gorun și amestec cu gorun
5. Zona nemorală (a pădurilor de stejari)
5.1. Subzona pădurilor de stejari mezofili
5.2. Subzona pădurilor de stejari submezofili – termofili
6. Zona silvostepei
7. Zona stepei
B. PAJIȘTI INTRAZONALE
8. Pajiști din lunci și depresiuni
9. Pajiști de sărătură (halofile)
10. Pajiști de nisipuri (psamofile).
Pentru aceste unități de vegetație praticolă zonale și intrazonale au fost stabilite
178 categorii de stațiuni (S) și 64 grupe cenoecologice (Gr) de pajiști la care se
adaugă 51 tehnologii (T) de îmbunătățire, fiind una din cele mai complexe și
complete lucrări de sinteză din domeniul pratologiei și pratotehniei, care poate servi
pe mai departe celor care întocmesc amenajamente pastorale (ȚUCRA și
colab.,1987).
4.3. PRINCIPALELE SPECII DE PLANTE DIN VEGETAȚIA PAJIȘTILOR
Una din problemele cele mai delicate pentru cei care întocmesc un
amenajament pastoral este legat de recunoașterea speciilor de plante din pajiștile
permanente, având în vedere că marea majoritate a celor solicitați pentru această
activitate nu au făcut studii de botanică sistematică și cei care le-au făcut nu au mai
exersat de mult și în bună parte le-au uitat cum se numesc.
Din aceste considerente se prezintă o listă cu 80 din cele mai răspândite specii
de graminee și leguminoase perene (Tabelul 4.1), 15 specii furajere din alte familii
botanice (Tabelul 4.2), 30 specii de balast (Tabelul 4.3), 20 specii toxice și
vătămătoare (Tabelul 4.4) și 10 specii care dăunează produselor animaliere (Tabelul
4.5), în total un minim obligatoriu de 155 specii principale de pajiști permanente din
întreaga țară.
Pentru recunoașterea lor, în ANEXA II a acestui ghid se prezintă cele mai
reprezentative criterii de recunoaștere a speciilor din pajiști, cu câteva caracteristici
distinctive în stadiul tânăr, cât și în cel de maturitate.
Pe internet se pot afla și alte informații privind răspândirea, condițiile de viață,
morfologia, aspectul general, valoare economică (furajeră, meliferă, medicinală,etc.),
estetică și protectivă a speciilor din componența covorului ierbos al pajiștilor
permanente, prin simpla menționare a denumirii latinești, universal valabilă.
Pentru recunoașterea principalelor specii din pajiști, este bine ca acestea să fie
colectate și herborizate , după care să fie determinate corect de specialiștii botaniști
din cercetarea științifică, din învățământul superior și mediu sau cei amatori dacă
există în apropiere.
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Tabelul 4.1.
Nr.
0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Principalele graminee și leguminoase furajere din vegetaţia pajiștilor permanente
Denumirea ştiinţifică
Formaţii de pajişti şi condiţiile
Însuşiri morfologice şi biologice
(populară)
ecologice unde trăieşte
1

2

3

Producti vitate

Indice de
calitate

4

5

GRAMINEE
Agropyron cristatum
Pajiști de câmpie și deal din zona de
Tufă rară, de 30-40 cm, timpurie, foarte
Mijlocie
(pir cristat)
stepă și silvostepă
rezistentă la secetă
Agropyron repens
Fâneţe de luncă pe soluri nisipoase
Plantă cu stoloni, înaltă, rezistentă la
Mare
(pir târâtor)
secetă
Agrostis capillaris
Pajişti de deal şi munte pe soluri sărace Tufe rare, de 40-60 cm, înfloreşte târziu
Mijlocie
(iarba câmpului)
şi otăveşte bine
Agrostis stolonifera
Pajişti de lunci cu exces de umiditate şi Plantă cu stoloni, de 70-80 cm, foarte
Mare
(moleaţă)
soluri bogate
rezistentă la inundaţii, sensibilă la secetă
Agrostis rupestris
Păşuni din etajul alpin pe soluri
Plantă scundă (10 15 cm) cu tufă rară,
Foarte
(iarba stâncilor)
scheletice acide
rezistentă la geruri
mică
Alopecurus pratensis
Fâneţe de lunci cu soluri revene şi
Înălţime 70-80 cm. Rezistentă la ger şi
Mare
(coada vulpii)
bogate
inundaţii, sensibilă la secetă.
Anthoxantum odoratum
Pajişti de deal şi munte, soluri sărace
Tufă rară, scundă (20-30 cm), înfloreşte
Mică
(viţelarul)
timpuriu, are miros specific de cumarină
Arrhenatheum elatius
Fâneţe cu soluri profunde şi bogate
Tufă rară de 1-1,3 m, tipică de fâneaţă
Foarte
(ovăscior)
mare
Beckmania erucaeformis Pajiști de câmpie pe soluri umede,
Plantă cu stoloni 80-130 cm, rezistentă la Mijlocie
(becmanie)
moderat sărăturate
sărăturare
Botriochloa ischaemum Pajişti de deal pe soluri uscate, erodate
Talie mijlocie (40-50 cm), foarte
Mică
(bărboasă)
şi pante însorite.
rezistentă la secetă
Brachipodium pinnatum Pajiști de deal și munte, margini de
Plantă cu rizomi, înaltă de 60-100cm
Mijlocie
(obsigă)
pădure, coaste însorite
Briza media
Pajişti de deal şi munte, pe soluri mai
Tufă rară cu talie mijlocie, rezistentă la
Slabă
(tremurătoare)
sărace
ger, ornamentală
Bromus erectus
Pajiști de deal însorite pe soluri bogate
Tufă rară de 70-80 cm, rezistentă la ger și Mijlocie
(obsigă)
în calciu
secetă
Bromus inermis
Pajişti de silvostepă pe soluri mai
Plantă stoloniferă, 80-100 cm înălţime,
Foarte
(obsigă nearistată)
bogate, cultivată
rezistentă la secetă şi ger
mare
Indice de calitate furajeră: 0 – neînsemnată; 1 – slabă; 2 – mijlocie; 3 – bună; 4 – foarte bună; 5 – excelentă
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3
2
3
3
1
4
1
4
3
0
1
1
2
4

0
1
15. Calamagrostis
arundinacea
(trestia de pădure)
16. Calamagrostis epigeios
(trestie de câmp)
17. Chrysopogon gryllus
(sadină)
18. Cynodon dactylon
(pirul gros)
19. Cynosurus cristatus
(pieptănariţă)
20. Dactylis glomerata
(golomăţ)
21. Danthonia provincialis
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.

2
În păduri rărite sau defrişate pe soluri
afânate revene

Pajiști de câmpie și deal, tăieturi și
margini de pădure
Pajiști d deal, însorite din zona de
stepă, silvostepă și stejari
Pajiști de câmpie, dealuri și pârloage
stepizate
Pajişti de deal şi munte cu soluri
revene şi relativ bogate
Pajişti de deal şi lunci cu soluri
revene, bogate, cultivat
Pajiști de deal și munte, luminișuri de
pădure
Deschampsia caespitosa Pajişti de munte, soluri acide,
(târsă)
bătătorite cu umezeală ridicată
Deschampsia flexuosa
Pajişti de munte cu soluri sărace,
(păiuş de munte)
acide, revene
Elymus sabulosus
Pajiști de nisipuri maritime
(perișor)
Festuca airoides
Păşuni alpine, soluri foarte acide
(F. supina) (păruşcă)
Festuca arundinacea
Pajişti de luncă pe soluri cu umezeală
(păiuş înalt)
multă, cultivată
Festuca nigrescens
Pajiști din etajul subalpin - alpin
(F.rubra ssp.
commutata)(păiuş
montan)
Festuca pratensis
Fâneţe de luncă, cu soluri profunde,
(păiuş de livezi)
bogate, cultivată
Festuca pseudovina
Păiuş de câmpie şi dealuri până la
(păiuşul oilor)
premontane
Festuca rubra
Pajişti de deal şi munte pe soluri mai
(păiuş roşu)
acide, permeabilă, cultivată

3
Plantă cu rizomi, înălţime 70-130 cm,
frunze aspre otăveşte greu

4
Mare

5
0

Plantă cu rizomi, înaltă de 60-150 cm,
rezistentă la secetă
Plantă cu rizomi scurți, 80-100 cm,
profundă
Plantă cu stoloni foarte rezistentă la secetă
și ger
Tufă rară cu talie mijlocie, pretenţioasă la
umezeală, otăveşte bine
Tufă rară cu înălţime de 80-120 cm foarte
timpurie, otăveşte bine după coasă şi păşunat
Tufă deasă de 30-60 cm, rezistentă la
secetă
Tufă deasă, 60-120 cm înălţime, nu rezistă
la secetă, suportă bine păşunatul
Tufă rară, 50-60 cm înălţime, rezistă bine
la păşunat, otăveşte greu
Tufe izolate cu rizomi puternici 80 – 130
cm, forte rezistentă la secetă
Tufă mixtă, foarte mică 15-20 cm,
rezistentă la ger şi păşunat
Tufă rară, 60-100 cm înălţime, frunze aspre,
rezistentă la păşunat, sensibilă la secetă
Tufă mixtă, 40-50 cm, rezistentă la ger și
pășunat

Mare

0

Mijlocie

0

Mică

1

Mijlocie

3

Mare

5

Mică

0

Mare

0

Mică

0

Mică

0

Mică

1

Mare

3

Mijlocie

2

Tufă rară, 50-70 cm înălţime, sensibilă la
secetă, otăveşte bine
Tufă deasă, 20-30 cm, rezistentă la secetă
şi păşunat
Tufă mixtă, 50-70 cm, sensibilă la secetă,
foarte rezistentă la ger şi păşunat

Mare

5

Mică

1

Mare

3
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0
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

1
Festuca rupicola
(F.sulcata)(păiuş de
silvostepă)
Festuca vaginata
(păiuş de nisip)
Festuca valesiaca
(păiuş stepic)
Glyceria aquatica
(rourică)
Holcus lanatus
(flocoşică)
Lolium multiflorum
(raigras italian)
Lolium perenne
(raigras englez)

2
Păşuni de câmpie până la premontane
pe soluri uscate

3
Tufă deasă, 20-30 cm, rezistentă la geruri,
secetă şi păşunat

Pajiști de nisipuri

1

Molinia coerulea
(iarbă albastră)
Nardus stricta
(părul porcului, ţăpoşică)
Phalaris arundinacea
(ierbăluţă,iarbă albă)
Phleum alpinum
(timoftică de munte)
Phleum phleoides
(timoftică de deal)
Phleum pratense
(timoftică)
Phragmites australis
(trestia)
Poa alpina
(firuța alpină)
Poa annua
(firuţa măruntă)

Pajişti pe soluri turboase cu exces de
umezeală
Pajişti montane şi subalpine pe soluri
acide, sărace
Fâneţe de lunci sau soluri bogate,
umede, cultivată recent
Păşuni subalpine cu soluri acide,
sărace
Pajiști de deal din zona de silvostepă și
stejari
Pajişti de dealuri umede şi montane,
soluri fertile, cultivată
Pajişti de mlaştini şi bălţi

Tufă deasă, 20-30 cm foarte timpurie și
Mică
rezistentă
Tufă deasă, talie 20-30 cm foarte rezistentă Mică
la secetă și timpurie
Tufă rară, 1-2 m, se poate însiloza
Foarte
mare
Tufă rară, 50-80 cm, plantă păroasă,
Mijlocie
sensibilă la secetă, otăveşte bine
Tufă rară, 40-60 cm, foarte sensibilă la
Mare
secetă şi ger
Tufă rară, 30-50 cm, sensibilă la uscăciune Mare
şi ger, rezistă foarte bine la păşunat şi
călcare
Tufă deasă, 80-100 cm, frunze foarte aspre Mijlocie
Tufă deasă, 20-30 cm, frunze ţepoase,
aspre
Plantă cu rizomi 1,5-2 m, rezistentă la ger,
otăveşte bine, sensibilă la păşunat
Plantă cu rizomi scurţi, 20-40 cm,
rezistentă la ger
Tufă rară, 50-70 cm, rezistentă la secetă

Mică

0

Foarte
mare
Mică

3

Mijlocie

2

Tufă rară, 60-120 cm, sensibilă la secetă

Foarte
mare
Foarte
mare
Mică

5

Mică

2

Pajiști de câmpie și dealuri stepice
Pajiști înmlăștinate
Fâneţe pe soluri cu regim hidric bogat
Sălbăticită, pe soluri fertile cu regim
hidric bun, cultivată
Păşuni de câmpie şi dealuri pe soluri
profunde şi bogate, cultivată

Pășuni din etajul alpin – subalpin, pe
soluri pietroase
Păşuni alpine, pe soluri acide, târlite

Plantă cu rizomi peste 2 m, otăveşte bine
după coasă
Tufă rară, 15-40 cm
Plantă de talie mică (50 cm) rezistentă la
păşunat
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4
Mică

5
2

2
2
2
5
5
0

2

1
2

0
47.

53.

1
Poa bulbosa
(firuța cu bulbi)
Poa nemoralis
(firuţă de pădure)
Poa pratensis
(firuţă)
Poa trivialis
(şovar de munte)
Puccinellia distans
(iarbă de sărătură)
Sesleria coerulans
(coada iepurelui)
Sieglingia decumbens

54.

Stipa capillata(colilie)

48.
49.
50.
51.
52.

55.
56.

Stipa pennata (colilie)
Trisetum flavescens
(ovăsciorul auriu)
LEGUMINOASE
57. Anthyllis vulneraria
(vătămătoare)
58. Coronilla varia
(coroniște)
59. Galega officinalis
(ciumărea)
60. Genista sagittalis
(grozamă)
61. Genista tinctoria
(drobiţă)
62. Lathyrus pratensis
(lintea pratului)
63. Lotus corniculatus
(ghizdei)

2
Pajiști cu pârloage de stepă și
silvostepă cu soluri uscate
Poieni umbrite din păduri pe soluri
mai bogate
Păşuni de deal şi montane, preferă
soluri bogate, cultivată
Fâneţe din lunci şi zone umede, pe
soluri mai bogate
Pajiști de sărătură

3
Tufă rară, 10-20 cm, foarte rezistentă la
secetă
Tufă rară, 50-70 cm, rezistentă la umbrire,
otăveşte mai greu
Tufă mixtă, 40-60 cm, rezistentă la secetă,
ger, păscut şi călcat
Tufă cu stoloni, înaltă, 80-120 cm,
sensibilă la secetă, regenerează bine
Tufă rară, 30-50 cm, rezistentă la secetă

4
Slabă

5
3

Mică

2

Mare

4

Mare

3

Mică

3

Pășuni alpine și subalpine pe soluri
pietroase
Pajiștile de deal și munte, pe soluri
sărace, acide umede
Pajiști stepice de câmpie și dealuri

Tufă rară până la densă, 15-40 cm

Mică

1

Tufă deasă, 20-40 cm, rezistentă la ger

Mică

0

Tufă deasă, 50-80 cm, rezistentă la uscăciune Mică

0

Pajiști stepice de câmpie și dealuri
Fâneţe de deal şi lunci pe soluri mai
umede şi bogate

Tufă deasă 50-80 cm,foarte rezistent la secetă Mică
Tufă rară 40-80 cm, sensibilă la secetă,
Mare
otăveşte puternic după coasă

0
4

Pajişti montane, pe soluri pietroase,
calcaroase însorite
Pajiști de câmpie și dealuri mai uscate

Tulpini de 50-60 cm, rezistentă la ger şi
uscăciune
Plantă de 20-120 cm, rezistentă la secetă

Mijlocie

2

Mijlocie

2

Fâneţe de luncă sau alte zone umede,
bogate
Pajişti de dealuri şi munte pe soluri
acide, sărace, uscate
Pajişti de dealuri şi munte pe soluri
acide, sărace
Fâneţe din zona păduroasă mai umedă

Tulpini de 60-100 cm, otăveşte slab,
suspect otrăvitoare pentru oi
Tulpini de 40-80 cm, flori galbene

Mare

2

Mică

0

Subarbust de 30-40 cm

Mică

1

Tulpini urcătoare 60-70 cm, longevitate
mare
Tulpină înaltă de 20-40 cm, rezistent la
secetă,aciditate, otăveşte bine, nu produce
meteorizaţii la animale

Mare

4

Mare

4

Pajişti din zona de deal şi montană pe
soluri foarte diferite ca fertilitate şi
reacţie, cultivată
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0
1
64. Medicago falcata
(lucerna galbenă)
65. Medicago lupulina
(lucerna măruntă)
66. Medicago sativa
(lucerna albastră)
67. Melilotus albus
(sulfina albă)
68. Melilotus officinalis
(sulfina galbenă)
69. Onobrychis viciifolia
(sparceta)
70. Trifolium alpestre
(trifoi alpin)
71. Trifolium campestre
(trifoi galben)
72. Trifolium fragiferum
(trifoi fragifer)
73. Trifolium hybridum
(trifoi corcit)
74. Trifolium montanum
(trifoi de munte)
75. Trifolium pannonicum
(trifoi panonic)
76. Trifolium pratense
(trifoi roşu)
77. Trifolium repens
(trifoi alb)
78. Trifolium resupinatum
(trifoi persan)
79. Vicia cracca
(măzăriche)
80. Vicia villosa (măzăriche
păroasă)

2
Fâneţe din zona de deal şi premontană
pe coaste uscate
Pajişti şi pârloage din zonele de deal şi
montană
Sălbăticită în fâneţe pe soluri bogate,
profunde, cultivată
Făneţe şi pârloage mai umede din
zonele de deal şi munte, cultivată
Fâneţe şi pârloage pe terenuri mai
uscate din zonele de deal
Pajişti de deal şi premontane, cu
soluri calcaroase, cultivată
Păşuni de munţi înalţi, pe stâncării şi
coaste
Păşuni de dealuri şi munte, pe diferite
soluri
Pajiști de câmpie din zona de stepă și
silvostepă cu sărături moderate
Fâneţe din zona de deal şi montană
mai umedă, pe soluri bogate, cultivat
Fâneţe de deal şi munte pe coaste
însorite, cu soluri sărace
Fâneţe de deal şi munte pe soluri
sărace
Pajişti de luncă, deal şi munte, pe
soluri mai bogate, cultivat
Pajişti de luncă, deal şi munte, pe
soluri mai bogate şi umiditate optimă,
cultivat
Fâneţe de luncă, pe soluri bogate şi
regim hidric optim, cultivat
Pajişti de lunci, dealuri, cu soluri
foarte diferite, cultivată
Pajiști de deal și munți mijlocii, pe
soluri mai bogate
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3
Tulpină înaltă de 40-70 cm, foarte
rezistentă la secetă şi ger, otăveşte mai slab
Plantă anuală, 15-20 cm, rezistentă la
secetă
Tulpină înaltă de 60-80 cm, foarte
rezistentă la secetă, otăveşte foarte bine
Plantă bianuală, foarte înaltă 1,2 -1,5 m,
rezistentă la ger, otăveşte mai slab
Plantă bianuală, 1-1,2 m, rezistentă la ger
şi secetă
Tulpină de 40-60 cm, foarte rezistentă la
secetă,otăveşte slab,nu produce meteorizaţii
Tulpină de 20-40 cm, rezistentă la ger şi
uscăciune, otăveşte slab
Plantă anuală, 15-20 cm, se pretează la
păşunat
Tulpina de 10-30 sensibilă la ger, suportă
pășunatul
Tulpini de 40-50 cm, sensibil la secetă,
rezistent la ger, otăveşte slab
Tulpini de 30-50 cm, rezistent la secetă,
otăveşte mai greu
Tulpină de 30-50 cm, frunze păroase,
otăveşte greu după coasă
Talia 50-60 cm, sensibil la ger şi secetă,
otăveşte puternic după coasă
Tulpini târâtoare, sensibil la secetă,
otăveşte foarte puternic după coasă şi
păşunat
Plantă anuală, 40-80 cm, sensibil la secetă,
otăveşte mai greu după coasă
Tulpină urcătoare, 40-100 cm, longevivă
Plantă înaltă cu flori în raceme

4
Mijlocie

5
4

Mică

4

Foarte
mare
Foarte
mare
Mare

5

Mare

4

Mijlocie

2

Mijlocie

2

Mică

3

Mare

4

Mijlocie

2

Mijlocie

3

Foarte
mare
Mare

5

Foarte
mare
Mare

4

Mare

3

2
2

5

3

Tabelul 4.2.
Nr
crt
81.

82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

Specii furajere din alte familii botanice ale vegetației pajiștilor
Denumire
Răspândire
Însuşiri
Consumat Indice
calitate
furajeră
Achillea millefolium Pajişti din toate
Perenă, cu
Verde şi
2
(coada şoricelului)
zonele, foarte
rizomi, aromată fân
răspândit
Alchemilla vulgaris
Pajişti din etajul
Perenă, frunze
Verde şi
2
(creţişoară)
montan
palmate
fân
Carex curvula
Păşuni alpine
Tufă deasă,
Verde
3
(coarnă)
perenă cu rizom
Carum carvi
Fânețe de deal şi
Bianuală, 40-60 Verde şi
2
(chimion)
munte
cm
fân
Cichorium inthybus
Pajişti de deal şi
Perenă, tulpina
Verde
1
(cicoare)
munte
30-70 cm
Filipendula
Pajişti uscate, poieni Perenă, 30-80 cm Verde
1
hexapetala (aglică)
Geranium pratense
Pajişti de deal şi
Perenă cu rizomi Verde şi
1
(ciocul berzei)
munte
30-60 cm
fân
Ligusticum mutellina Păşuni subalpine
Perenă cu rizomi Verde
3

89. Polygonum bistorta
(coada racului)
90. Potentilla erecta
(cinci degete)
91. Plantago lanceolata
(pătlagina)
92. Prunella vulgaris
(busuioc sălbatic)
93. Rumex acetosa
(măcriş)
94. Taraxacum officinale
(păpădie)
95. Thymus montanus
(cimbrişor)

Păşuni umede din
zona montană
Pajişti umede din
zona de deal şi munte
Pajişti din toate
zonele
Păşuni din zone de
deal şi munte
Fâneţe de luncă, deal
şi munte
Pajiști din toate
zonele
Pajiști de deal şi
munte
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Perenă cu rizomi Verde

2

Perenă cu rizomi Verde

1

Perenă, frunze
Verde şi
înguste
fân
Perenă, 15-20 cm Fân

2

Perenă, talie
înaltă
Perenă, frunze în
rozetă
Perenă, miros
penetrant

1

Verde şi
fân
Verde şi
fân
Verde şi
fân

1

3
1

Tabelul 4.3
Plante neconsumate sau cu un grad redus de consumabilitate
(plante de balast)
Nr.crt.

96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.

Denumirea ştiinţifică
Ajuga genevensis
Amaranthus albus
Arnica montana
Cardaria draba
Carex praecox
Carex vulpina
Carlina acaulis
Capsella bursa pastoris
Centaurea sp.
Chrysanthemum leuc.
Daucus carota
Dianthus carthusianorum
Echium vulgare
Eryngium campestre
Heracleum spondyllium
Juncus conglomeratus
Juncus effusus
Juncus trifidus
Leonurus cardiaca
Limonium gmelini
Linaria genistifolia
Luzula campestris
Lysimachia nummularia
Origanum vulgare
Rumex alpinus
Salvia pratensis
Symphytum officinale
Verbena officinalis
Verbascum phlomoides
Veronica chamaedrys

Denumirea
Răspândire
populară
Vineriţa
Fâneţe de deal
Ştir
Terenuri părăsite
Arnică
Pajişti montane
Urda vacii
Pajiști de câmpie și deal
Rogoz
Pajiști de deal, uscate
Rogoz
Fânețe înmlâștinate
Turtă
Păşuni de deal, uscate
Traista ciobanului Pajişti de lunci şi deal
Mături
Pajişti de deal şi munte
Margarete
Fâneţe degradate
Morcov sălbatic
Pajiști de deal, uscate
Garofiță
Pajiști de deal, uscate
Iarba şarpelui
Pajişti de deal
Scaiul dracului
Păşuni de lunci şi deal
Crucea pământului Terenuri umede
Pipirig
Pășuni umede
Pipirig
Pășuni umede
Pipiriguț
Pășuni alpine
Talpa găștii
Fâneţe de deal
Ridichioară
Pășuni sărăturate
Linariţă
Pajişti de deal, uscate
Mălaiul cucului
Pășuni supratârlite
Dreţe
Fâneţe umede
Sovârv
Pajişti de deal şi munte
Ștevia stânelor
Pășuni supratârlite
Jaleş
Fâneţe de deal şi munte
Tătăneasă
Pajişti umede
Urzicuţe
Pajişti umede
Lumânărica
Pajişti uscate, degradate
Șopârlița
Pajişti de deal şi munte
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Tabelul 4.4.
Plante toxice şi vătămătoare din pajiştile permanente
Nr.
126.
127.
128.
129.
130.
131.

Denumire ştiinţifică
(populară)
Aconitum toxicum
(omag)
Adonis vernalis
(ruşcuţă)
Caltha laeta
(calcea calului)
Chelidonium majus
(rostopasca)
Colchicum autumnale
(brânduşa de toamnă)
Conium maculatum
(cucută)

Tufişuri, locuri
umbroase
Pajişti de deal şi
munte
Pajişti umede,
tufişuri

Chelidonină
Alcaloidul
colchicină
Conhidrină,
coniină

Specii de
animale ce
pot fi
intoxicate
Toate
speciile
Toate
speciile
Toate
speciile
Porci,
capre
Toate
speciile
Toate
speciile

Substanţa
toxică

Răspândire
Păşuni subalpine
Păşuni de deal

Alcaloidul
aconitină
Glucozidul
adonidina

Păşuni umede

Acţiune toxică
Sistemul nervos
Diaree, sistem
cardiovascular
Vărsături, colici,
etc.
Aparatul digestiv şi
respirator
Sistem nervos şi
digestiv

132.

Cicuta virosa
(cucuta de apă)

Locuri
mlăştinoase

Cucuroxină şi
uleiuri eterice

Toate
speciile

Salivaţie, diaree,
frisoane, etc.

133.

Cynanchum
vincetoxicum
(iarba fiarelor)
Delphinium consolida
(nemţişorul)
Equisetum palustre
(coada calului)
Euphorbia
cyparissias
(laptele câinelui)
Gratiola officinalis
(vaninariţa)
Hypericum
perforatum (pojarniţă)
Papaver rhoeas
(macul roşu)
Pteridium aquilinum
(feriga)
Ranunculus acer
(piciorul cocoşului)
Ranunculus
sceleratus (boglari)
Stellaria graminea
(rocoţea)
Thalictrum
aquilegifolium
(rutişorul)
Veratrum album
(ştirigoaie)

Tufişuri

Glicozidul,
vincetoxina

Oi

Rinichii şi căile
urinare

Locuri părăsite

Delfinina din
seminţe
Alcaloidul
equisetină
Euforbină

Bovine şi
ovine
Bovine şi
cai
Toate
speciile

Sistemul nervos

Glucozidul
graţiolina
Uleiuri eterice

Cai şi
bovine
Toate
animalele
Bovine

Aparatul digestiv

134.
135.
136.

137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.

145.

Pajişti cu exces
de umiditate
Pajişti uscate de
deal
Fâneţe umede
Pajişti de deal
Terenuri părăsite
Pajişti de deal şi
munte
Pajişti umede

Narcotic
puternic
-

Cai

Sistemul nervos,
ficat, rinichi, etc.
Sistemul nervos,
aparatul digestiv

Aparatul digestiv
Amorţeală şi
simptome de turbare
Cancer

Păşuni umede

Uleiuri eterice

Fâneţe de deal şi
munte
Pajişti de deal şi
munte

-

Cai şi
bovine
Cai şi
bovine
Cai

Alcaloizi

Porci

Păşuni montane
şi subalpine

Protoveratrină
jervinină

Cai,bovine Sistemul nervos şi
şi uneori oi cardiovascular

Uleiuri eterice
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Irită pielea
Sistemul nervos,
mucoasa digestivă
Febră, tremurături,
salivaţie, astenie
Aparatul respirator
şi sistemul nervos

Tabelul 4.5.
Plantele ce dăunează produselor animaliere
Nr
crt
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.

Denumirea ştiinţifică
(populară)
Alliaria officinalis (usturoiţa)

Răspândire

Păşuni umbrite lângă
păduri
Allium ursinum (dragavei)
Fâneţe umede de deal
şi munte
Arctium lappa (brusturul)
Locuri părăsite
Artemisia austriaca (peliniţa) Păşuni degradate de
deal
Bidens tripartitus (dentiţă)
Terenuri cu exces de
umiditate
Carduus acanthoides (spini) Pajişti umede
Lepidium ruderale
(păducherniță)
Onopordon acanthium
(scaiul măgăresc)
Thlaspi arvense (punguliţă)
Xanthium sp. (cornuţi)

Prin ce dăunează
Imprimă laptelui gust de usturoi
Schimbă gustul şi culoarea
laptelui
Impurifică lâna
Imprimă laptelui gust amar
Impurifică lâna
Impurifică lâna

Pajişti uscate de deal

Depreciază calitatea cărnii

Pajişti uscate de deal

Impurifică lâna

Terenuri părăsite
Terenuri părăsite

Imprimă laptelui gust neplăcut
Impurifică lâna

4.4 PRINCIPALELE TIPURI DE PAJIȘTI ȘI RĂSPÂNDIREA LOR
Tipurile de pajiști vor fi redate după indicațiile specialiștilor pratologi.
Ele reprezintă un element important în caracterizarea pajiștilor și vor consta –
în principiu – din indicarea uneia sau a două specii dominante din flora pajiștilor
(Tabelul 4.6).
Tabelul 4.6. (Tabelul 4.4. din normativ)
Nr.
Parcela
crt. descriptivă
0

1

Tipul de pajiște
2

Suprafața
(ha)
(%)
3

4

1.
2.
…
Total
Se vor face aprecieri în ce măsură tipurile de pajiști actuale diferă de starea
inițială și cauzele care au condus la această degradare a covorului ierbos (pășunat
abuziv, abandon, supratârlire, lipsa lucrărilor de ameliorare, etc.).
După recunoașterea în teritoriu a principalelor specii de plante competente ale
covorului ierbos, se trece în continuare la conturarea tipului de pajiște permanentă
care în general se poate încadra în una din situațiile descrise mai jos.
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4.4.1. Etajul subalpin și alpin
4.4.1.1. Pajiştile de Festuca airoides (F. supina, F. ovina sudetica) (păruşcă)
Răspândire şi ecologie. Pajiştile de păruşcă ocupă cele mai mari suprafeţe în
etajul subalpin al jnepenişurilor, de la 1600 până la 2200 m altitudine. Acestea sunt
pajişti de origine secundară şi au rezultat în special după defrişarea jneapănului.
Festuca airoides este o specie care preferă staţiuni cu caracter mezoxerofit faţă
de Nardus stricta, cu care se învecinează şi interpătrunde, care preferă staţiuni mai
umede.
Vegetaţia are în componenţă numeroase specii nevaloroase.
Valoarea pastorală este foarte scăzută, cu producţie de 2-4 t/ha MV şi o
capacitate de păşunat de 0,2-0,5 UVM/ha.
4.4.1.2. Pajiştile de Carex curvula (coarnă) şi Juncus trifidus (pipiriguţ)
Răspândire şi ecologie. Pajiştile de coarnă şi pipiriguţ sunt de origine primară,
fiind răspândite în etajul alpin, la altitudini mai mari de 2000-2200 m, care se
întâlnesc numai în Munţii Făgăraş, Iezer-Păpuşa, Bucegi, Parâng, Retezat şi Rodnei.
Solurile sunt humicosilicatice şi podzoluri.
Carex curvula este un rogoz alpin, bine consumat de animale.
Valoarea pastorală este foarte scăzută datorită, în principal, producţiilor
foarte mici, de numai 1,5-3 t/ha MV şi a gradului scăzut de consumabilitate a
pipiriguţului, permițând o încărcare de 0,1-0,4 UVM/ha.
4.4.2. Pajişti zonale premontane şi montane
4.4.2.1. Pajiştile de Agrostis capillaris (A. tenuis) (iarba câmpului)
Răspândire şi ecologie. Pajiştile de Agrostis capillaris (Agrostis tenuis) ocupă
cele mai mari suprafeţe în zona de deal şi montană inferioară, începând de la
altitudinea de (200) 300 m până la peste 1200 m, din subzona stejarilor şi gorunului
până în subetajul fagului şi al amestecurilor de fag cu răşinoase.
În teritoriu se disting pajişti de Agrostis capillaris de productivitate bună pe
terenuri plane sau uşor înclinate cu soluri mai bogate şi pajişti cu productivitate
mijlocie pe terenuri cu înclinaţie mare şi expoziţii însorite pe soluri mai sărace acide.
Solurile de sub pajiştile de iarba vântului sunt brune argiloiluviale, brune
luvice, luvisoluri albice, brune eumezobazice cu reacţie slab acidă până la neutre
pentru pajiştile mai bune şi puternic acide pentru cele de productivitate mijlocie.
Agrostis capillaris este o graminee valoroasă din punct de vedere furajer, cu grad
ridicat de consumabilitate.
Vegetaţia are în componenţă numeroase specii cu valoare furajeră ridicată, dar
şi specii nevaloroase, dăunătoare şi toxice. Adesea aceste pajişti sunt invadate şi de
vegetaţie lemnoasă dăunătoare ca păducelul (Crataegus monogyna), porumbarul
(Prunus spinosa), măceşul (Rosa canina), în zone mai uscate şi alunul (Corylus
avellana), carpenul (Carpinus betulus), mesteacănul (Betula pendula) în zone mai
umede.
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Valoarea pastorală a pajiştilor de Agrostis capillaris este bună, ajungând la o
producţie de 10-15 t/ha MV şi o capacitate de păşunat de 1,0-1,2 UVM/ha.
A doua categorie de pajişti de acest tip, cu productivitate mijlocie, are o
valoare pastorală mijlocie cu 5,0-7,5 t/ha MV şi o capacitate de păşunat de 0,5-0,8
UVM/ha.
4.4.2.2. Pajiştile de Festuca rubra (păiuş roşu)
Răspândire şi ecologie. Arealul fitogeografic al pajiştilor de Festuca rubra,
corespunde etajului pădurilor de molid (Picea abies), cunoscut şi sub denumirea de
etajul boreal, care atinge altitudinea de 1800 m în Carpaţii Meridionali şi Occidentali
şi 1600 m în nordul Carpaţilor Orientali. La limita inferioară, pajiştile de Festuca
rubra se întrepătrund cu cele de Agrostis capillaris coborând în unele situaţii până în
etajul nemoral la 700-800 m, altitudine.
Solurile sunt oligobazice sau oligomezobazice, oligomezotrofice, de la
moderat până la foarte puternic acide: brune, brune acide, brune feriiluviale, rendzine,
litosoluri.
Vegetaţia pajiştilor de Festuca rubra, datorită păşunatului abuziv şi a scăderii
fertilităţii solului este invadată pe suprafeţe apreciabile de specia nevaloroasă Nardus
stricta (părul porcului, ţepoşică). Pe soluri sărace, compacte se instalează
Deschampsia caespitosa (târsa), care este o graminee cu valoare furajeră foarte
scăzută. Pe suprafeţele supratârlite apar buruieni de târlă ca urzici (Urtica sp.),
ştirigoaie (Veratrum album), ştevii (Rumex sp.), brânduşa de toamnă (Colchicum
autumnale) şi altele. Vegetaţia lemnoasă invadantă este reprezentată de arbuşti ca:
ienupăr (Juniperus sibirica), specii de Vaccinium şi puieţi de arbori, în special de
molid. Festuca rubra are o valoare furajeră bună.
Valoare pastorală a pajiştilor de păiuş roşu este foarte heterogenă, de la
mediocră spre bună, cu o producţie de 5-15 t/ha MV, respectiv 0,5-1,5 UVM/ha.
4.4.2.3. Pajiştile degradate de Nardus stricta (ţepoşica)
Răspândire şi ecologie. Pajiştile de ţepoşică au o largă răspândire în etajul
molidişurilor şi al jnepenişurilor (Pinus mugo) în toţi munţii înalţi din Carpaţii
româneşti. Nardus stricta, specia care domină, are o plasticitate ecologică foarte
mare, fiind adaptată la condiţii de umiditate şi temperatură diferite, de la 300 m până
la 2200 m altitudine, pe soluri acide, neaerisite, oligobazice şi oligotrofice.
Solurile sunt în principal brune feriiluviale, brune acide, podzoluri, luvisoluri
albice, puternic acide.
Valoarea furajeră a ţepoşicii este foarte scăzută, fiind considerată o specie
nevaloroasă.
Vegetaţia pajiştilor de Nardus stricta este degradată şi de o productivitate
scăzută.
Valoarea pastorală este de asemenea foarte scăzută cu producţii de 3-5 t/ha
MV, cu o consumabilitate de 35-50%, şi o capacitate medie de 0,4 UVM/ha.
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4.4.3. Pajişti zonale colinare şi de câmpie
4.4.3.1. Pajiştile de Festuca valesiaca (păiuş stepic)
Răspândire şi ecologie. Aceste pajişti sunt reprezentative pentru zonele de
stepă şi silvostepă din ţara noastră. Festuca valesiaca, specia ierboasă edificatoare
este o specie xerofilă, cu mare plasticitate ecologică, care se întinde din zona de stepă
până în zona nemorală şi anume în subzona pădurilor de stejar pedunculat (Quercus
robur) din Podişul Sucevei şi subzona pădurilor de cer (Quercus cerris), gârniţă
(Quercus frainetto) din Dealurile Vestice şi subetajul pădurilor de gorun (Quercus
petraea) din Podişul Bârladului. Cele mai mari suprafeţe cu păiuş stepic sunt în
Podişul Moldovei, sporadic în Piemontul Getic şi Câmpia Transilvaniei pe coaste
însorite.
Solurile, pe care se extind aceste pajişti sunt cernoziomurile, regosolurile,
pseudorendzinele şi solurile cernoziomoide.
Vegetaţia are în componenţă numeroase specii ierboase nevaloroase,
dăunătoare (scaieţi, pelin, etc.) şi toxice (alior, coronişte, etc.) sau vegetaţie lemnoasă
dăunătoare ca: porumbar, păducel, măceş, verigariu şi altele.
Valoarea pastorală este mediocră, cu potenţial de producţie scăzut de numai
3-5 t/ha MV şi o încărcare medie de 0,3-0,5 unităţi vită mare (UVM) la ha.
4.4.3.2. Pajiştile de Festuca rupicola (F. sulcata) (păiuş de silvostepă)
Răspândire şi ecologie. Pajiştile de Festuca rupicola se întâlnesc în arealul
pădurilor de stejar pedunculat din Podişul Transilvaniei în subzona pădurilor de cer şi
gârniţă din Dealurile Vestice până la cca 600 m altitudine, pe versanţi slab până la
moderat înclinaţi (6-140) pe toate expoziţiile la altitudini mai joase şi numai însorite
la altitudini mai mari.
Solurile predominante sunt cernoziomuri cambice, soluri cenuşii, brune
argiloiluviale, rendzine, regosoluri, erodisoluri.
Vegetaţia este dominată de numeroase specii nevaloroase, dăunătoare şi toxice
(alior, scaieţi, pelin,etc.), care diminuează mult calitatea acestor pajişti.
Valoarea pastorală şi productivitatea este slabă-mijlocie, cu o producţie de
3,5-6 t/ha MV şi o capacitate de păşunat de 0,4-0,6 UVM/ha.
4.4.3.3. Pajiştile de Poa pratensis ssp. angustifolia (firuţa)
Răspândire şi ecologie. Pajiştile de firuţă se întâlnesc în zona nemorală din
sudul ţării, în aria pădurilor de cer şi gârniţă, la altitudini joase cuprinse între 100-300
m, pe terenuri plane şi uşor înclinate.
Poa pratensis este o graminee mezofită, cu o valoare furajeră bună şi grad
ridicat de consumabilitate.
Solurile sunt cernoziomice argiloiluviale, brune roşcate, brune roşcate luvice şi
vertisoluri.
Vegetaţia este foarte bine încheiată, în care se întâlnesc totuşi specii fără
valoare furajeră (bărboasă, obsigi, osul iepurelui, etc.) dăunătoare şi toxice (alior,
scaieţi, piciorul cocoşului, etc.).
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Valoarea pastorală este bună, cu producţie de 7,5-12,5 t/ha MV şi o
capacitate de păşunat de 1-1,5 UVM/ha.
4.4.3.4. Pajiştile degradate de Botriochloa ischaemum (bărboasă)
Răspândire şi ecologie. Pajiştile de bărboasă sunt cele mai răspândite tipuri de
pajişti derivate din cele de Festuca valesiaca şi Festuca rupicola, ca efect al
păşunatului abuziv, neraţional şi al eroziunii solului, din Podişul Moldovei,
Depresiunea Transilvaniei, Podişul Dobrogei cât şi al unor enclave din Dealurile
Olteniei şi Banatului. Botriochloa ischaemum este o specie oligotrofă, xerofită cu
largă amplitudine ecologică din zona de stepă până în subetajul gorunului şi chiar al
fagului, în special pe coastele însorite, moderat până la foarte puternic înclinate, cu
grade diferite de eroziune ale solului.
Solurile dominante sunt regosolurile, solurile brune argiloiluviale, brune luvice
şi luvisoluri albice.
Vegetaţia acestui tip de pajişte derivată este frecvent invadată de buruieni,
specii dăunătoare şi toxice (alior, lumânărică, scaieţi, pelin, pojarniţă, etc.).
Valoarea pastorală şi productivitatea este foarte slabă, cu producţii de 1,5-5
t/ha MV, în funcţie de intensitatea degradării, cu o capacitate de păşunat în jur de 0,30,4 UVM/ha.
4.4.4. Pajişti azonale
4.4.4.1. Pajiştile din lunci şi depresiuni
Aceste pajişti sunt influenţate în mare măsură de condiţiile de sol şi umiditate
specifice luncilor râurilor şi depresiunilor intramontane.
Pădurile de luncă (zăvoaiele) sunt răspândite în albiile majore ale râurilor,
având ca specii dominante arinul negru (Alnus glutinosa), plopul alb (Populus alba),
sălcii (Salix sp.), ulmi (Ulmus sp.), la altitudine arinul alb (Alnus incana) şi altele.
Vegetaţia ierboasă poate fi dominată de următoarele specii care edifică tipuri
de pajişti distincte:
Agrostis stolonifera (iarba câmpului)
Alopecurus pratensis (coada vulpii)
Poa pratensis (firuţa)
Lolium perenne (iarba de gazon, raigrasul peren)
Arrhenatherum elatius (ovăsciorul)
Festuca pratensis (păiuşul de livezi) şi alte specii foarte valoroase furajere care
au fost introduse deja în cultură.
Modul de folosinţă al acestor pajişti este în regim de fâneaţă şi uneori mixt
(fâneaţă-păşune).
Aceste tipuri de pajişti naturale au producţiile cele mai ridicate, datorită
regimului de umiditate favorabil şi solurilor bogate aluvionare din luncile râurilor.
Valoarea pastorală este bună spre foarte bună, cu producţii de 7,5-15 (30) t/ha
MV în funcţie de tip şi mod de întreţinere.
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4.4.4.2. Pajiştile de pe soluri saline şi alcaline
Majoritatea acestor tipuri de pajişti sunt răspândite în Câmpia Română de Est,
în Câmpia Olteniei, Câmpia de Vest, Câmpia Moldovei, Lunca Prutului şi Bârladului,
Lunca şi Delta Dunării, pe solurile saline şi alcaline.
Pajiştile de Puccinellia limosa sunt cele mai bine reprezentate, au o producţie
scăzută de 4-7 t/ha MV şi o valoare pastorală slabă-mijlocie, care suportă o capacitate
de păşunat de 0,3-0,6 UVM/ha. Pajiştile de Salicornia europaea – Suaeda maritima
sunt răspândite mai ales pe solonceacuri, pe care cresc aproape în exclusivitate specii
fără valoare furajeră, tolerante la concentraţia mare de săruri din aceste soluri.
Producţia medie este de 5-6 t/ha MV de foarte slabă calitate cu o valoare
pastorală foarte slabă, cu o capacitate de păşunat de 0,1-0,2 UVM/ha.
4.4.4.3. Pajiştile de nisipuri
Pajiştile răspândite pe nisipuri se întâlnesc în Câmpia Română, Câmpia
Careiului, în nord vestul ţării şi Delta Dunării.
Vegetaţia pajiştilor de nisipuri este rară, cu specii puţine la număr şi cu valoare
furajeră slabă sau nevaloroase, fiind dominate de Festuca vaginata (păiuş de nisipuri)
şi Elymus sabulosus. Valoarea pastorală a acestor pajişti este neînsemnată.
În accepția generală tipul de pajiște este unitatea de vegetație ierboasă care
cuprinde totalitatea fitocenozelor asemănătoare sub aspectul compoziției floristice,
condițiilor staționale și productivității, care, supuse anumitor măsuri tehnologice,
prezintă în general direcții evolutive specifice.
Pentru o analiză și mai amănunțită a tipurilor de pajiști este redat în Anexa III.
Conspectul principalelor tipuri de pajiști din România după ȚUCRA și colab. (1987).
Pe viitor va trebui să avem în vedere o nouă clasificare a vegetației pajiștilor
care necesită o cunoaștere mai detaliată a compoziției floristice.
4.5. HABITATELE DE PAJIȘTI
Pentru caracterizarea vegetației pajiștilor permanente, în ultima perioadă, după
aderarea noastră la Uniunea Europeană au fost introdus și utilizat din ce în ce mai
mult termenul de Habitat care se aseamănă într-o oarecare măsură cu cel de tip de
vegetație descris mai înainte.Din analiza lucrării HABITATELE DIN ROMÂNIA de
N. DONIŢĂ şi colab. (2005), rezultă că au fost descrise într-o primă aproximaţie 367
tipuri de habitate încadrate la 7 clase şi 24 subclase după sistemul de clasificare
PALEARCTIC HABITATS (PAL. HAB.). Dintre aceste 3 clase, 10 subclase şi 96
tipuri de habitate (26%) aparţin parţial sau în totalitate vegetaţiei pajiştilor naturale şi
seminaturale ANEXA IV.
În această anexă se poate observa diversitatea foarte mare a habitatelor de
pajişti în condiţii staţionale extrem de variate şi cu o vegetaţie la fel de diversă de la
litoralul Mării Negre până pe crestele Carpaţilor, cu elemente pontice, ponto-caspice,
vest-pontice, ponto-sarmatice, ponto-panonice, ponto-mediteraneene, balcanice,
daco-balcanice, sud-est carpatice, dacice, daco-getice, danubiene, danubian-pontice,
panonice şi antropice.
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De aici rezultă şi valoarea conservativă de excepţie a pajiştilor din habitatele
prezentate mai sus.
Din cele 96 tipuri de habitate de pajişti un număr de 33 (34 %) au o valoare
redusă (R) de conservare, 32 (33%) mijlocie (m), 26 (27%) mare (M) şi 5 habitate au
o valoare foarte mare (FM) de conservare, situate în special în etajul alpin – subalpin
(2), dune de nisip continentale (2) şi plaje de nisip litorale (1).
Habitatele cu cea mai scăzută valoare conservativă sunt : 37 – pajişti umede şi
comunităţi de ierburi înalte (buruienişuri), 63 – vegetaţie chinofilă şi 87 – comunităţi
ruderale, care în general au o vegetaţie degradată.
Din punct de vedere al valorii economice însă, 44 de habitate de pajişti (46%)
din stepe, dune, nisipuri, stâncării, mlaştini, etc. au o valoare pastorală de doar 1-5,
adică extrem de scăzută, degradată, 31 habitate (33%) au valoare pastorală foarte
slabă ( 5-15), 11 habitate (11%) sunt slabe (15-25), respectiv 86 habitate (90%) au o
valoare pastorală total necorespunzătoare datorită factorilor edafici, climatici şi
antropici.
Este de consemnat faptul că abia 10 habitate întrunesc condiţii mai bune, având
pajişti cu valoare pastorală mijlocie ( 4 tipuri), bune (5 tipuri – R 3715; R 3716; R
3801; R 3803 şi R 3804) şi bune-foarte bune un singur tip şi anume: R 3802 Pajiști
daco-getice de Arrhenatherum elatius.
Încărcarea cu animale a habitatelor de pajişti, exprimată în UVM (Unitate Vită
Mare) la hectar a fost obţinută prin înmulţirea VP (valorii pastorale) cu coeficientul
0,02; astfel că o pajişte foarte valoroasă cu VP = 100 poate întreţine două UVM la
unitatea de suprafaţă, pentru un an calendaristic. Astfel, se remarcă degradarea foarte
avansată a habitatelor de pajişti şi a nivelului optim de încărcare cu animale foarte
scăzut, necesitând luarea unor măsuri de ameliorare a covorului ierbos. Aceasta primă
aproximaţie a valorii pastorale şi încărcării cu animale a tipurilor de habitate cu
pajişti, valorificabile din punct de vedere economic, ne demonstrează încă o dată
starea lor avansată de degradare (MARUȘCA, 2008).
4.6. DESCRIEREA VEGETAȚIEI LEMNOASE
Vegetația lemnoasă, inclusiv cea de uz furajer, ce se află pe teritoriul actual al
pajiștii se va caracteriza conform normelor silvice, indicându-se numele și numărul
speciilor, consistența (nu mai mare de 0,4), vârste, volumul (m3) și răspândirea
acestora pe pajiște.
4.6.1. Recunoașterea principalelor specii de arbori
Specialistul care întocmește amenajamentul pastoral trebuie să aibă cunoștințe
minime despre speciile și vegetația lemnoasă din pajiști.
În primul rând după speciile lemnoase din apropierea unei pajiști se conturează
zonele și etajele de vegetație primară din care după defrișare s-au transformat în
pajiști permanente sau după abandon revin la pădurea din care au provenit.
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De un interes aparte este vegetația lemnoasă invazivă din pajiștile permanente,
cum sunt tufărișurile din zona păduroasă și puieții de arbori apăruți ca urmare a
abandonului sau subîncărcării pășunilor cu animale sau a necosirii fânețelor, cât și a
lipsei unei gospodăriri minime a covorului ierbos.
Cunoașterea speciilor lemnoase alături de cea ierboasă, servește în continuare
la stabilirea celor mai eficiente metode de combatere a lor prin mijloace mecanice,
manuale și chimice, după caz și posibilități,în concordanță cu protecția mediului.
În ANEXA V sunt prezentate pe scurt principalele specii de arbori și arbuști pe
zone și etaje de vegetație pentru a fi mai ușor recunoscute.
Pentru alte detalii privind cunoașterea vegetației lemnoase se va face apel la
proiectele de amenajare a pădurilor din apropiere și la specialiștii din silvicultură care
le-au întocmit.
4.6.2. Evoluția vegetației lemnoase pe altitudine
În sinteza asupra tipurilor de ecosisteme forestiere din România pentru zona
montană între 600-1800 m altitudine au fost descrise 65 tipuri, din care 40 tipuri au
suprafeţe mai mari de 5 mii hectare (DONIŢĂ, CHIRIŢĂ, STĂNESCU, 1990).
La fiecare tip de ecosistem, pe lângă speciile principale de arbori, este adăugat
şi tipul de strat ierbos subarbustiv indicator pentru unele condiţii staţionale din care,
cele mai importante sunt: troficitatea, reacţia şi umiditatea solului (ANEXA VI).
Din cele 42 de tipuri de strat ierbos subarbustiv folosite în clasificarea
ecosistemelor forestiere din România, 22 sunt în spaţiul montan (peste 600 m alt.) şi
dintre acestea doar 15 tipuri au suprafeţe mai mari de 10 mii ha.
Au fost stabilite aproximativ 3200 mii ha păduri montane cu înveliş biocenotic
natural, în care ponderea cea mai ridicată o are tipul Oxalis-Dentaria-Asperula (54%)
şi Rubus hirtus (11%) indicatoare de soluri mezotrofice (T4) urmate de tipul
Calamagrostis-Luzula (9%), Hylocomium (6%) şi Festuca drymeia (4%) indicatoare
de soluri oligotrofice (T2) restul tipurilor au pondere mai redusă.
Tipul cel mai răspândit de strat ierbos subarbutiv (Oxalis-Dentaria-Asperula)
în suprafaţă de peste 1700 mii hectare, însoţeşte în proporţie de 22% molidişurile,
38% brădetele şi 40% făgetele montane, având un rol determinant pentru desemnarea
factorilor ecologici şi a productivităţii ecosistemelor respective.
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CAP. 5. CADRUL DE AMENAJARE
În acest capitole se detaliază toate aspectele necesare întocmirii
amenajamentului, respectiv procedeele de culegere, obiectivele social-economice cât
și o prezentare generală a lucrărilor ce stau la baza fundamentării lucrării.
5.1 PROCEDEE DE CULEGERE A DATELOR DIN TEREN
Se va preciza modul de culegere a datelor din teren (prin măsurători, apreciere,
etc.), inclusiv metodele utilizate pentru descrierea și clasificarea vegetației. Se va
prezenta modul în care ele au fost prelucrate și transpuse în amenajament.
Pentru culegerea datelor din teren se folosesc metodologiile specifice în
vigoare la data prelevării probelor, pentru fiecare ramură în parte (pedologie,
pratologie, dendrologie, etc.). Se recomandă ca la culegerea datelor din teren să ia
parte și specialiștii din domeniile de interes (pratologi, botaniști, pedologi, ingineri
silvici, etc.) – după necesitățile staționale.
Prezentarea se face după indicațiile specialiștilor care realizează culegerea
datelor și utilizând sursele bibliografice din domeniu.
Ordinea în care vor fi prezentate procedeele de culegere a datelor va fi
următoarea: pedologie, pratologie, dendrologie, etc. (dacă este cazul).
5.2 OBIECTIVE SOCIAL-ECONOMICE ȘI ECOLOGICE
Se prezintă obiectivele social – economice, ecologice, estetice și de protecție a
mediului urmărite în prezentul amenajament (ex: asigurarea și sporirea capacității de
pășunat a pajiștilor cuprinse în amenajament; asigurarea rolului de protecție
antierozională pentru terenurile în pantă; menținerea speciilor protejate, etc.).
În această prezentare se va ține cont de toate aspectele staționale întâlnite pe
toată întinderea cuprinsă în amenajament, acestea se vor detalia în ordinea
importanței, iar, dacă este cazul vor fi prezentate și suprafețele ce necesită o atenție
deosebită (arii protejate, zonele de protecție, etc.).
5.3 STABILIREA MODULUI DE FOLOSINȚĂ A PAJIȘTILOR
La acest punct se va preciza modul de folosință a pajiștilor (pășune, fâneață,
mixt, etc.) de pe teritoriul ce urmează a fi amenajat conform legislației în vigoare.
Se menționează dacă modul de folosință precizat la punctul 2.5.1 se va
schimba și dacă da pentru ce trupuri/parcele/subparcele, după caz motivându-se
aceste modificări (ex. lipsa de apă pentru adăpatul animalelor a determinat
schimbarea categoriei de folosință din pășune în fâneață).
Se prezintă și grupa pajiștilor după factorii limitativi (pante accentuate, roci la
suprafață, textură grosieră, exces de umiditate, sărăturare, aridizare, etc.), conform
legislației în vigoare.
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La fiecare categorie de folosință parte se va trece obligatoriu și suprafața totală
pe care o ocupă acestea.
Categoriile de folosință vor fi stabilite după recunoașterea pe teren, unde se
vede pretabilitatea pentru fiecare categorie în parte și după discuțiile cu utilizatorii
pajiștilor.De menționat este faptul că este recomandat ca pajiștile să fie utilizate
pentru pășunat dacă se asigură anumite condiții ca asigurarea unei surse de apă, acces
facil la pășune, etc. Se recomandă ca suprafețele mai îndepărtate, care nu au
posibilitatea de asigurarea cu apă a animalelor, să fie utilizate ca fânețe.
Se vor detalia suprafețele afectate de factori limitativi, indicându-se
trupul/parcela descriptivă și suprafața acoperită.
5.4 FUNDAMENTAREA AMENAJAMENTULUI PASTORAL
Fundamentarea amenajamentului pastoral constă în soluțiile tehnologice și
tehnice care asigură realizarea obiectivelor privind gospodărirea rațională a
suprafețelor de pajiști din cadrul proiectului.
Vor fi prezentate și detaliate toate măsurile care vor fi aplicate în cadrul
amenajamentului, fără a menționa suprafețele pe care se vor utiliza.
Amenajamentul pastoral trebuie să respecte codul de bune practici agricole,
angajamentele de agro-mediu și să fie în concordanță cu condițiile pedoclimatice ale
arealului unde se află amplasată pajiștea.
5.4.1 Durata sezonului de pășunat
În cadrul acestui paragraf se va prezenta durata sezonului de pășunat
recomandată în literatura de specialitate pentru zona/etajul altitudinal ce va fi
amenajat.
Se precizează data începerii și încheierii pășunatului, stabilindu-se numărul
zilelor cât durează pășunatul, pe fiecare trup de pajiște în parte.
Pentru determinarea duratei de sezon se va ține seama de altitudine, factori
limitativi (perioada de inundații), condiții climatice extreme, tradiție locală, etc.
Momentul începerii păşunatului rațional se face când:
- înălţimea covorului ierbos este de 8 – 15 cm pe pajiştile naturale şi 12 – 20 cm
pe pajiştile semănate;
- înălţimea apex-ului (conul de creştere al spicului la graminee) este de 6 – 10
cm;
- producţia de masă verde, denumită în continuare MV, ajunge la 3 - 5 t/ha pe
pajiştile naturale şi 5 – 7,5 t/ha pe pajiştile semănate sau echivalent în substanţă
uscată 0,6 – 1 t/ha şi 1 – 1,5 t/ha SU;
- înflorirea păpădiei (Taraxacum officinalis) în primăvară, care este un adevărat
fitotermometru;
- după 23 aprilie (Sf. Gheorghe) respectat de crescătorii de animale din ţara
noastră.
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Durata sezonului de păşunat este determinată în primul rând de durata
perioadei de vegetaţie care este legată mai mult de perioadele de secetă la câmpie şi
deal şi de temperaturi scăzute pentru munte astfel:
- câmpie: 190 – 210 zile la irigat (aprilie – octombrie) sau 100 – 150 zile la
neirigat;
- dealuri: 130 – 180 zile (mai – octombrie);
- munte: 90 – 130 zile (iunie – septembrie);
- subalpin: 60 – 100 zile (iunie – august).
Încetarea păşunatului se face cu 3 – 4 săptămâni (20 – 30 zile) înainte de
apariţia îngheţurilor permanente la sol sau după străvechea cutumă românească, de
Sf. Dumitru (26 octombrie).
5.4.2 Numărul ciclurilor de pășunat
În cadrul acestui paragraf se va prezenta modul în care se va calcula numărul
ciclurilor de pășunat. Pe baza acestui mod de calcul se vor determina numărul de
cicluri de la capitolul 6. Câteva aspecte sunt prezentate în continuare.
Ciclul de pășunat este intervalul de timp în care iarba de pe aceeași parcelă de
exploatare, odată pășunată, se regenerează și devine din nou bună pentru pășunat.
Numărul ciclurilor de pășunat este în funcție de condițiile climatice și
staționale, de sol, de compoziția floristică și de capacitatea de regenerare a pajiștilor.
În zona montană, de la 600 – 800 m altitudine durata optimă a sezonului de
păşunat care este de 160 zile, scade cu cca 7,5 zile cu fiecare 100 m altitudine,
ajungând la 2200 – 2400 m, la numai 40 de zile. Pe păşunile de munte se realizează
cel mult 2 – 3 cicluri de păşunat, pe cele de deal 3 – 5 cicluri și la câmpie 2 - 3 cicluri
în condiții de neirigare și de 5 - 7 cicluri (rotaţii) de păşunat în condiții de irigare.
5.4.3 Fânețele
Ținând cont de caracteristicile fizico-geografice, de dotarea și distanța față de
fermă, unele suprafețe nu se vor utiliza prin pășunat, ci pentru producerea de furaj
pentru perioada de stabulație. Se vor prezenta aceste suprafețe și se va detalia din ce
considerente s-a ales transformarea lor în fânețe (ex: lipsa sursei de apă/adăpători,
distanța prea mare față de fermă, terenul prea accidentat, etc.).
Suprafețele ce nu se pășunează și se utilizează pentru producerea de fân se vor
cosi în momentul optim pentru a asigura cantitatea maximă de nutrienți, pentru
stabilirea acestei perioade se vor consulta specialiștii din domeniul culturii pajiștilor.
Sunt exceptate de la cositul la momentul optim pajiștile care sunt sub angajamente,
acestea fiind cosite la data prevăzută în contractele de agro-mediu.
5.4.4 Capacitatea de pășunat
Se va prezenta și detalia modul în care va fi calculată capacitatea de pășunat,
indicând formula ce va fi folosită pentru determinarea acestui indicator. Un exemplu
este prezentat în continuare.
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Stabilirea capacității de pășunat se va face prin împărțirea producției totale de
masă verde cu rația necesară unei unități vită mare (UVM).
Se recomandă 65 kg masă verde/zi/cap pentru 1 UVM (din care consumate
efectiv 50 kg/cap/zi). Conversia în UVM a speciilor de animale domestice este redată
în tabelul 5.1 întocmit conform legislației în vigoare.
Tabelul 5.1
Coeficientul de transformare a diferitelor specii
şi categorii de animale în UVM
Specificare

Coeficient de
transformare în
UVM
1,0-1,2
1,0
0,7-0,8
0,5-0,7
0,2-0,3
0,14
0,15-0,16
0,8
1,0-1,1
0,5-0,7
0,2-0,3

Tauri și boi de muncă
Vaci de lapte
Bovine de toate varstele (în medie)
Tineret bovin peste 1 an
Tineret bovin sub 1 an
Oi şi capre de toate vârstele
Oi şi capre mature
Cai de toate vârstele
Cai de tracţiune
Tineret cabalin peste 1 an
Tineret cabalin sub 1 an

Nr. capete pentru 1
UVM
0,8-1,0
1,0
1,3-1,4
1,4-2,0
3,3-5,0
7,1
6,3-6,7
1,3
0,9-1,0
1,4-2,0
3,3-5,0

Producţia totală de iarbă (Pt) se determină prin cosire şi cântărire pe 6 - 10 m2
din suprafețele de probă aflate în parcela de exploatare ce urmează să fie păşunată.
Pentru delimitarea suprafețelor de probă se folosesc îngrădituri sau cuști
metalice care să nu permită consumul de către animale a vegetației din interior,
amplasate pe suprafețe omogene din punct de vedere al compoziției floristice și al
producției. Aceste suprafețe se cosesc la începutul fiecărui ciclu de pășunat,
respectând restricția ca pe plante să nu se regăsească apă de adiție (plantele nu sunt
umede de la rouă, ploaie, irigație, etc.).
Capacitatea de pășunat (Cp) se va determina în fiecare sezon de pășunat
utilizând formula:
Cp(UVM / ha) 

Pt (kg / ha)  Cf %
Nz  DZP 100

în care:

Nz = necesarul zilnic de iarbă pe cap de animal, în Kg/zi;
DZP = numărul zilelor sezonului de păşunat;
Cf = coeficient de folosire a pajiștii, în %.
Coeficientul de folosire exprimat în procente se stabileşte prin cosirea şi
cântărirea resturilor neconsumate (Rn) pe 5 – 10 m2, după scoaterea animalelor din
tarla şi raportarea ei la producţia totală după formula:
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Cf 

Pt (kg / ha)  Rn(kg / ha)
100 , în %
Pt (kg / ha)

Pentru aprofundarea acestui aspect este necesară consultarea specialiștilor din
domeniul culturii pajiștilor.
Orientativ se prezintă producția și calitatea principalelor categorii de pajiști
permanente din țara noastră (Tabelul 5.2).
Tabelul 5.2.
Producţia și calitatea principalelor categorii de pajişti
Cod

Categoria de pajişte

Reînsămânţate, fertilizate intensiv, amendate, după
caz, din zone umede şi cu condiţii de irigare
II Reînsămânţate, fertilizate la nivel mediu, amendate,
după caz, din zone umede, neirigate
III Supraînsămânţate, amendate, după caz, fertilizate la
nivel mediu din zone mai uscate, neirigate
IV Pajiști cu specii cu valoare medie, fertilizate sporadic
cu îngrăşăminte naturale şi chimice, parţial
îmbunătăţite
V Pajiști cu specii cu valoare medie şi slabe furajere,
neîmbunătăţite
VI Pajiști îmburuienate, invadate cu vegetaţie arbustivă,
soluri erodate, exces de umiditate etc. şi alte
degradări ale solului şi vegetaţiei.
I

CAP. 6
ORGANIZAREA,
FOLOSIREA PAJIȘTILOR

Producția
de iarbă
(t/ha)
30-50
25-35
12-25
6-15

3-10
1-5

ÎMBUNĂTĂȚIREA,

Calitatea
furajeră
Foarte bună
Foarte bună
Bună
Bună
Mijlocie
Mijlocie
Slabă
Slabă
Foarte slabă
Foarte slabă

DOTAREA

ȘI

6.1 ASPECTE GENERALE PRIVIND STABILIREA METODELOR DE
ÎMBUNĂTĂȚIRE A COVORULUI IERBOS
Pajiştile de origine primară cu vegetaţie naturală (stepă, silvostepă, subalpine,
alpine, etc.) şi cele de origine secundară cu vegetaţie seminaturală rezultată după
defrişarea pădurilor, cu utilizarea lor ca păşune, fâneaţă sau mixt, sunt răspândite de
la ţărmul mării, Delta şi Lunca Dunării până pe cele mai înalte culmi ale lanţului
Carpatin, pe un ecart de peste 2500 m, au o diversitate de condiţii staţionale şi o
mulţime de metode şi mijloace de îmbunătăţire cu mult mai complicate decât restul
culturilor din agricultură.
Pentru reuşita acţiunii de îmbunătăţire a unei pajişti se vor face în prealabil,
dacă este cazul, lucrări preliminare de combatere a eroziunii solului şi alunecări de
teren, eliminarea excesului de umiditate, combaterea vegetaţiei lemnoase şi ierboase
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dăunătoare, distrugerea muşuroaielor, nivelarea terenului, corectarea reacţiei extreme
a solului, etc.
Primii paşi de urmat………
Oricare posesor privat sau obştesc de pajişte înainte de alegerea metodelor,
mijloacelor şi materialelor necesare îmbunătăţirii covorului ierbos a unei pajişti, va
trebui să cunoască:
- zona fizico-geografică şi bioclimatică, substratul geologic în care găseşte
pajiştea respectivă;
- condiţii orografice (pantă, înclinaţie,expoziţie) şi hidrologice (pâraie, râuri,
lacuri, izvoare, etc.);
- grosimea stratului de sol cu prezenţa sau absenţa rocilor dure la suprafaţă sau
pe profil, până la 25-30 cm;
- tipul de pajişte dominant, stadiul de degradare a covorului ierbos, invazia cu
vegetaţie dăunătoare ierboasă şi lemnoasă, muşuroaie dacă există, etc.
În funcţie de aceste caracteristici se aleg în continuare metodele generale de
îmbunătăţire care pot fi de 3 feluri:
1. Metode de suprafaţă cu menţinerea covorului ierbos existent şi ameliorarea
lui prin amendare, fertilizare, irigare, etc.;
2. Metode intermediare de menţinere parţială a covorului ierbos şi
însămânţarea golurilor rămase după lucrări de curăţire, nivelare, etc. sau îndesirea
uniformă prim supraînsămânţare cu specii semănate din afară a covorului natural rărit
şi altele.
3. Metode radicale cu schimbarea integrală prin reînsămânţare a covorului
ierbos degradat sau distrus de alte lucrări preliminare, îndeosebi de îmbunătăţiri
funciare, defrişări, etc. În continuare se va lua în calcul nivelul de intensivizare a
producţiei de iarbă care poate fi:
- extensivă, cu un minim de fertilizare organominerală pe pășunile naturale din
munţii înalţi din etajele alpin şi subalpin, în regiuni secetoase, pe sărături, nisipuri,
pietrişuri, etc., cu producţii de 2-8 tone iarbă la hectar, fără fertilizare şi 10-15 (20)
t/ha, la un nivel minimal de 50 kg/ha azot şi cantităţi mici de P şi K;
- semiintensivă, pe păşunile şi fâneţele seminaturale, supraînsămânţate sau
reînsămânţate din zona păduroasă, cu un nivel mediu de fertilizare organominerală
de 75-150 kg/ha azot şi cantităţi corespunzătoare de P şi K, când se poate realiza o
producţie de 18-25 (30) tone iarbă la hectar;
- intensivă, pe pajiştile reînsămânțate sau cele seminaturale, situate pe soluri
profunde în zona de câmpie până la cea premontană, cu climat umed sau în condiţii
de irigare şi un nivel de fertilizare de peste 200 kg/ha azot şi cele necesare de PK,
când se pot obţine 35-50 tone iarbă la hectar, asemănător culturilor furajere din
terenurile arabile.
În funcţie de condiţiile staţionale ale pajiştii, posibilităţile de îmbunătăţire a
covorului ierbos şi intensivizarea producţiei se va alege metoda de îmbunătăţire
adecvată.
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6.2. LUCRĂRI PRELIMINARE OBLIGATORII DE PUNERE ÎN VALOARE A
PAJIȘTILOR
Pajiștile permanente sunt de regulă răspândite în condiții improprii altor
culturi în arabil, plantații de pomi și vii sau alte moduri de folosință agricolă.
Înainte de a se efectua lucrările specifice de îmbunătățire a covorului ierbos
prin diferite metode și mijloace cunoscute, sunt necesare lucrări de eliminare a
factorilor limitativi majori ai productivității pajiștilor cum sunt: eroziunea solului,
excesul sau lipsa de umiditate, reacția extremă a solului acidă sau bazică, invazia de
vegetație lemnoasă și buruieni, denivelarea terenului și altele.
6.2.1. Combaterea eroziunii de suprafaţă a solului
Consideraţii generale
Unul dintre factorii cei mai agresivi care dijmuiesc producţia pajiştilor situate
pe pante mai mari sau mai mici este eroziunea solului. Eroziunea solului poate fi
produsă de picăturile de ploaie sau la topirea zăpezilor când se numeşte eroziune
pluvială (hidrică) sau de vânt când poartă numele de eroziune eoliană.
În funcţie de grosimea stratului de sol dislocat de cei doi agenţi principali,
eroziunea poate fi de suprafaţă când scurgerea apei este lamelară şi vântul acţionează
relativ uniform asupra stratului superior al solului sau de adâncime când scurgerea
concentrată a apei provoacă şiroiri, rigole, ogaşe până la ravene şi torenţi foarte
adânci de zeci de metri care pun în pericol aşezări omeneşti, căi de comunicaţii,
construcţii diverse şi altele.
Antrenarea de către eroziune a maxim 6 tone pe hectar în medie pe an se
consideră eroziune geologică sau normală. Peste această limită eroziunea produce
pagube mari în funcţie de intensitatea ei.
Factori favorizanţi
Intensitatea proceselor de eroziune sunt determinate de factorii orografici
(forma versanţilor, lungime, expoziţie, etc.), precipitaţiile atmosferice (cantitate,
durată, repartiţie şi intensitate) însuşirile fizice ale solului (umiditate, structură,
textură, materie organică, roca mamă), starea vegetaţiei lemnoase şi ierboase, dar mai
ales de activităţile omului şi animalelor sale.
Astfel eroziunea solului este favorizată de: versant cu profil drept, pantă mare
ca înclinaţie şi lungime, expoziţie sudică, intensitatea mai mare şi durata mai lungă a
ploii, umiditatea mai mare a solului, structura distrusă şi textura mai nisipoasă,roca
mamă friabilă, lipsa vegetaţiei lemnoase, rărirea până la dispariţie a covorului ierbos,
protector, păşunatul pe timp umed şi în afara sezonului de vegetaţie (iarna),
încărcarea păşunii cu animale peste limite, supratârlirea cu animale şi apariţia
golurilor în vegetaţie, râmături de porci mistreţi, arături şi alte lucrări din deal în vale
pentru îmbunătăţirea covorului ierbos al pajiştilor, circulaţia din deal in vale a
animalelor pe păşune, construcţia de drumuri de acces cu panta mai mare de 8% şi
multe altele.
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Lucrări şi acţiuni de combatere
Din cele prezentate mai înainte rezultă că suntem principalii responsabili
pentru declanşarea şi extinderea proceselor erozionale pe pajişti care produc în lanţ
alte nenorociri ca modificarea albiilor şi ridicarea fundului râurilor cu inundaţiile ce
se produc acum la ploii normale, colmatarea lacurilor de acumulare care în curând
vor fi scoase din uz deoarece se vor umple de aluviuni aduse se ape după eroziunea
din amonte şi multe altele.
Pe lângă masurile arhicunoscute de împădurire a versanţilor care au o
înclinaţie de peste 300 a suprafeţelor deja degradate de eroziunea de adâncime şi
alunecări, pentru reţinerea apei şi a scurgerilor pe pante un rol foarte important pentru
stăvilirea eroziunii îl are covorul ierbos şi ţelina care o formează.
Pentru stăvilirea eroziunii de suprafaţă se vor lua următoarele măsuri
preventive:
• Limitarea sezonului de păşunat la cel optim, între Sf. Gheorghe (23 aprilie)
şi Sf. Dumitru (26 octombrie) cca. 185 zile pentru zona de dealuri şi
interzicerea păşunatului pe perioada de toamnă iarnă şi primăvara devreme,
pentru ca ierburile să se „odihnească” în sezonul rece;
• Evitarea pe cât posibil a păşunatului pe pante pe timp ploios şi sol umed,
căutând locurile mai zvântate, bine drenate sau terenurile plane;
• Respectarea încărcării cu animale evitarea suprapăşunatului şi supratârlirii,
care răresc şi produc goluri în covorul ierbos a cărui sol este mai sensibil la
eroziune (focare de eroziune);
• Fertilizarea cu îngrăşăminte organice (gunoi şi târlire) şi chimice (NPK)
pentru îndesirea covorului ierbos, realizarea unor producţii de iarbă
corespunzătoare şi a unei ţeline dense;
• Supaînsămânţarea golurilor din pajişte şi a celor cu covor rărit datorită
diferitelor cauze amintite mai înainte;
• Stoparea râmăturilor de porci domestici şi mistreţi prin măsuri specifice de
limitare a prezenţei lor pe pajiştile în pantă şi alte măsuri.
Dintre măsurile curative se amintesc în continuare:
• Pe pajiştile cu covor ierbos foarte rar se face mobilizarea superficială a
solului pe curba de nivel, se seamănă un amestec adecvat, la 1,5 cm
adâncime şi se tăvălugeşte, în primul an se foloseşte în regim de fâneaţă şi
în anii următori în toate modurile cunoscute respectând păşunatul raţional;
• Realizarea cu pluguri speciale a unor valuri de pământ ce se înierbează, care
colectează apa de pe versanţi şi o dirijează spre un emisar având lăţimea de
1,5 – 2 m şi adâncimea canalului de 40-50 cm şi o distanţă variabilă între
ele în funcţie de înclinaţie ce nu poate depăşii 180, limită peste care se
execută lucrări mai radicale de combatere a eroziunii cum ar fi terasarea
terenului;
• Amplasarea pe păşuni a unor perdele de protecţie pe curbele de nivel, arbori
solitari sau în pâlcuri, pentru echilibru hidrologic, protecţia solului şi a
animalelor în sezonul de păşunat.
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6.2.2. Combaterea eroziunii de adâncime şi alunecări
Consideraţii generale
Eroziunea de adâncime produsă de scurgerea concentrată a apei pe versanţi, în
fază incipientă poate să producă şiroiri (1-5 cm adâncime), rigole mici (5-20 cm) şi
rigole mari (20-25 cm) ce pot fi nivelate cu mijloace mecanice simple. Într-un stadiu
mai avansat al eroziunii solului se produc ogaşe (0,5–3 m) şi ravene (3-30 m
adâncime) care necesită lucrări speciale cu consolidare.
Eroziunea de adâncime şi alunecările de terenuri odată instalate sunt cu mult
mai greu de stăvilit decât eroziunea de suprafaţă. De aceea şi efectele lor sunt mai
severe şi cu mult mai distrugătoare, afectând construcţii şi căi de acces, modificând în
final relieful.
Factori favorizanţi
Eroziunea de adâncime este favorizată în primul rând de activităţile umane
greşit aplicate pe terenurile în pantă cum ar fi lucrările solului şi circulaţia din deal în
vale perpendicular pe curbele de nivel, nepăsarea existentă la apariţia şiroirilor şi
rigolelor pe terenurile dezgolite de vegetaţie mult mai uşor de anihilat prin nivelare şi
înierbare până la evoluţia lor spre ogaşe şi ravene, defrişarea vegetaţiei lemnoase de
pe ogaşele şi ravenele consolidate deja în timp, păşunatul haotic cu trecerea
animalelor peste eroziunile active şi alte cauze.
Alunecările de teren se produc în principal în zonele afectate de eroziunea de
adâncime, datorită unor perturbaţii grave asupra circulaţiei apei în sol, structuri
geologice cu straturi impermeabile în profunzime, stagnarea apei în glimee, crearea
unui pat de alunecare şi multe alte cauze din care defrişarea vegetaţiei lemnoase pe
terenurile cu risc ridicat de producere a alunecărilor este una din cele mai importante.
Acţiuni de combatere
Măsurile preventive de combatere a eroziunii de adâncime sunt asemănătoare
cu cele pentru eroziunea de suprafaţă care sunt legate de respectarea normelor de
păşunat, înierbările şi împăduririle de protecţie.
După declanşarea eroziunii de adâncime sunt necesare lucrări imediate de
intervenţie pentru stăvilirea ei, înainte ca situaţia să se agraveze şi mai mult.
Pe suprafeţele în pantă unde au apărut şiroiri şi rigole se pot lua măsuri de
nivelare cu mijloace mecanizate (grape cu discuri, nivelatoare, etc.), pregătirea
patului germinativ, fertilizare organică şi/sau chimică, semănatul unui amestec de
ierburi perene adecvate zonei şi folosirea pajiştii în regim de fâneaţă în primul an
până la o înţelenire şi consolidare corespunzătoare a covorului ierbos protector.
Pe terenurile unde eroziunea de adâncime a ajuns la stadiul de ogaş sau ravenă
sunt necesare lucrări mai ample de artă, proiectate de specialişti autorizaţi în domeniu
şi executate de întreprinderi (firme) de prestări servicii pentru îmbunătăţiri funciare.
Cele mai răspândite lucrări sunt: cleionajele simple sau duble din garduri de nuiele,
pozate pe firul văii formate de ogaş sau ravenă.
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Cleionajele simple (Fig.6.1) sunt făcute din garduri de 50-70 cm înălţime,
aşezate pe direcţia curbelor de nivel la distanţa de 2-4 m unul de altul în funcţie de
mărimea pantei, fixate la cel puţin 30 cm sub nivelul solului.
În amonte şi aval de cleonaj se pot planta primăvara devreme sade de salcie
care vor consolida şi mai bine terenul. Cleionajele duble (Fig. 6.2) sunt făcute din 2
rânduri de gard cu înălţime de 0,8-1 m deasupra nivelului solului. Spaţiul liber dintre
cele 2 rânduri se umple cu pietriş sau bolovani, devenind astfel mai rezistente.
Parii gardului dublu se întăresc transversal şi longitudinal cu moaze şi longrine.
Lucrări mai ample de stăvilire a eroziunii de adâncime constau din praguri şi baraje
confecţionate din lemn, piatră, plasă de sârmă cu piatră (gabioane), zidărie, beton,
etc. asupra cărora nu insistăm.
După efectuarea acestor lucrări de artă antierozională, terenul se înierbează sau
se împădureşte în siguranţă, fără pericol major de declanşare a unor noi procese
erozionale.

Fig. 6.1. Cleonaj simplu

Fig. 6.2. Cleonaj dublu
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Stăvilirea alunecărilor de teren pune probleme şi mai complicate care necesită
la rândul lor proiecte şi execuţie de lucrări de strictă specialitate.
Prima măsură împotriva alunecărilor de teren constă din captarea izvoarelor de
coastă şi eliminarea prin drenaj a stagnărilor de apă din glimee, după care se execută
lucrări mai ample de modelare a terenului şi consolidare urmate de lucrări specifice
de instalare a vegetaţiei ierboase şi forestiere care sunt cele mai viabile soluţii de
protecţie pentru o perioadă lungă de timp.
6.2.3. Eliminarea excesului de umiditate
Consideraţii generale
Excesul de umiditate este unul din factorii cei mai defavorabili care scad
producţia şi calitatea pajiştilor. Majoritatea speciilor bune furajere din covorul ierbos
sunt mezofile, adică preferă staţiuni cu umiditate medie a solului şi aerului care e bine
să fie nici prea umed, nici prea uscat, asemenea condiţiilor celorlalte plante de cultură
din zona temperată a globului.
Cele mai mari suprafeţe cu exces de umiditate se întâlnesc în luncile râurilor,
depresiuni, şesuri cu soluri greu permeabile, izvoare de coastă şi alte condiţii în care
se întâlnesc pajişti permanente. Excesul de umiditate este de mai multe tipuri şi
anume: din inundaţii, de suprafaţă sau temporar, freatic sau permanent şi combinaţii
dintre acestea. Excesul de suprafaţă se datoreşte în principal texturii solului mai
argiloase pe terenuri plane, unde stagnează apa după perioade cu precipitaţii
atmosferice mai abundente. Excesul freatic este datorat pânzei de apă freatică aflat la
mică adâncime aproape de suprafaţa solului.
Plantele indicatoare pentru excesul de umiditate permanentă sunt trestia
(Phragmites australis), papura (Typha sp.), rogozurile (Carex sp.), coada calului
(Equisetum sp.) şi pentru excesul temporar pipirigul (Juncus sp.), târsa (Deschampsia
caespitosa) şi altele.
Factorii favorizanţi
În luncile râurilor ca urmare a înălţării fundului albiei colmatate datorită
eroziunii solului în amonte, se produc acum inundaţii la ploi altădată normale. Lipsa
unor lucrări de regularizare şi îndiguire a râurilor produc în continuare daune majore
tuturor culturilor. Absenţa unor intervenţii de permeabilizare a terenurilor grele sau
puternic tasate, cu ajutorul subsolajului, scarificării, etc., produc exces temporar de
umiditate. La fel lipsa unor lucrări de întreţinere a canalelor de desecare pentru
excesul temporar de apă, a drenurilor pentru eliminarea excesului freatic, absenţa
captării izvoarelor de coastă şi alte neglijenţe, aduc pagube însemnate patrimoniului
pastoral.
Lucrări de eliminare a apei
Eliminarea excesului temporar de umiditate din pajişti se face prin desecarea
cu ajutorul canalelor deschise, de diverse mărimi, care se amplasează la diferite
distanţe între ele în funcţie de caracteristicile solului, intensitatea ploilor, etc.
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Excesul permanent se elimină cu ajutorul unor drenuri din diferite materiale
(lespezi, piatră mare, fascine, tuburi de ceramică şi plastic riflat, etc.) pozate la
diverse adâncimi şi distanţe în funcţie de nivelul pânzei freatice şi intensitatea
drenării pe care o dorim (Fig. 6.3).
Un caz aparte îl constituie drenajul ,,cârtiţă” care se foloseşte pe terenurile cu
textură grea, argiloasă. Toate aceste lucrări de desecare şi drenaj la fel ca şi
regularizarea şi îndiguirea râurilor se fac pe bază de proiecte şi se execută de
specialişti din domeniul îmbunătăţirilor funciare.
În mod curent gospodarii şi fermierii care deţin terenuri de pajişti cu exces de
umiditate pot întreţine lucrările existente pentru eliminarea apei şi iniţia ei înşişi
unele acţiuni care ar consta din:
 curăţirea regulată a canalelor de desecare existente de vegetaţie ierboasă şi
lemnoasă cât şi decolmatarea lor;
 efectuarea unor şănţuleţe de scurgere a apelor de suprafaţă ori de câte ori
este necesar, mai ales primăvara după topirea zăpezii sau ploi abundente;
 evitarea păşunatului pe teren umed care tasează şi mai mult solul, făcându-l
impermeabil pentru apele pluviale;
 arături la cormană înainte de înfiinţarea pajiştilor semănate şi dirijarea apei
în exces într-un canal de colectare şi mai departe într-un emisar;
 cultivarea unor specii iubitoare de umezeală cum sunt sălciile, plopii, arinii
etc. care fac un drenaj biologic, cât şi a unor specii ierboase rezistente la
excesul de apă ca ierbăluţa (Phalaris arundinacea), păiuşul înalt (Festuca
arundinacea) şi trifoiul hibrid (Trifolium hybridum).
Apa rezultată din diferitele sisteme de desecare, drenaj şi captarea izvoarelor
este util să fie înmagazinată în bazine, lacuri, etc. şi refolosită la nevoie pentru
adăparea animalelor, irigaţii, iazuri de peşte şi alte trebuinţe pe pajişti .

Fig. 6.3. Drenuri simple din materiale locale
a. Canal din lespezi de piatră; b. Umplutură piatră măruntă;
c. Umplutură piatră mare; d. Fascine din material lemnos; e. Nuiele transversale
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6.2.4. Corectarea reacţiei extreme a solului pe pajişti
În general pajiştile permanente de origine primară sau secundară sunt
amplasate în zone unde terenurile arabile pentru diverse culturi nu au putut fi
constituite datorită unor factori limitativi ca panta versanţilor, umiditatea în exces,
grosimea stratului de sol cu prezenţa rocilor la suprafaţă, textură necorespunzătoare,
prea fină sau prea grosieră cât şi chimismul solului prea acid sau prea bazic. Evident,
aceste caracteristici orografice şi fizicochimice ale solului care nu au permis lucrările
obişnuite pe terenurile arabile şi cultivarea plantelor, au o influenţă negativă şi asupra
pajiştilor sub aspect productiv şi calitativ.
Dintre aceşti factori negativi se numără reacţia extremă a solului, acidă sau
bazică, care necesită a fi corectată prin amendare cu substanţe adecvate.
Datorită acidităţii sau alcalinităţii pronunţate a solului, multe din elementele
fertilizante sunt inaccesibile plantelor şi unele specii mai valoroase îndeosebi
leguminoasele perene fixatoare de azot atmosferic nu supravieţuiesc.
Reacţia optimă a solului pentru plantele de pajişti este cuprinsă între un pH de
6,0 până la 7,5 respectiv de la slab acid până la puţin peste neutru.
Factori favorizanţi
Aciditatea solului este favorizată în primul rând de cantitatea de precipitaţii
atmosferice care levigă în profunzime calciul şi debazifică orizonturile superioare.
Astfel, în zona montană de la 600 m până la 2200 m altitudine în Carpaţii României,
precipitaţiile cresc cu 45 mm/100 m alt. de la 800 la 1400 mm, pH-ul solului scade cu
0,15/100 m alt. (6,0 – 3,9) şi gradul de saturaţie în baze (V%) cu 3 % la 100 m alt (54
– 12 %) pe acelaşi ecart altitudinal.
Un alt factor favorizant al acidităţii este substratul geologic mai acid pe şisturi
cristaline şi mai bazic pe calcare. Aplicarea îndelungată a îngrăşămintelor chimice cu
reacţie acidă este de asemenea generatoare de aciditate a solului.
Specii indicatoare pentru aciditatea solului sunt ţăpoşica (Nardus stricta),
afinele (Vaccinium sp.), grozama (Genista sp.), iarba neagră (Calluna vulgaris),
Deschampsia flexuosa, Rumex acetosella şi altele.
Alcalinitatea solului este favorizată în special de concentrarea în orizonturile
superioare a sărurilor pe unele soluri cu exces de umiditate şi aplicarea defectuoasă a
irigaţiilor când se produce o sărăturare secundară. O altă cauză este substratul
geologic salifer care imprimă o reacţie alcalină şi solurilor care le formează. Un caz
aparte îl constituie solurile de pe litoralul Mării Negre cu reacţie alcalină, datorită
apelor sărate. Specii indicatoare pentru sărături sunt: Puccinellia limosa, Limonium
gmelini, Obione sp., Crambe maritima şi altele.
Corectarea acidităţii
Solurile din pajiştile permanente care au un pH mai mic de 5,2 şi un conţinut
de peste 100 ppm aluminiu mobil, necesită a fi amendate cu materiale care conţin
calciu.
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Principalele roci şi substanţe cu care se amendează pajiştile pentru corectarea
acidităţii sunt: carbonatul de calciu (CaCO3); praful de var (CaO); praful de var stins
[Ca (OH)2]; spuma de dejecţie de la fabricile de zahăr şi reziduurile cu calciu de la
fabricile de îngrăşăminte chimice.
Dozele medii recomandate pentru pajişti sunt de 5-7 t/ha CaCO3 (3-4 t CaO)
aplicate odată la 10-12 ani, revenind în medie cca 500 kg/an.
Acţiunea este foarte economică având în vedere că amendamentele de la
fabricile de îngrăşăminte şi de zahăr, considerate deşeuri în baza Legii 18/1991 se
asigură şi se transportă gratuit până la gara CFR de destinaţie celor interesaţi să le
aplice, care dovedesc prin analize agrochimice efectuate de OSPA judeţene că
solurile lor necesită amendare calcică.
Corectarea alcalinităţii
Ca o primă intervenţie pe sărături, care au un indice pH peste 8 este necesară
eliminarea excesului temporar de umiditate prin desecare, după care se aplică
amendamentele cu reacţie acidă cum este gipsul (CaSO4 * 2H2O), fosfogipsul, praful
de lignit şi sulful. Dozele care se aplică sunt de 3-12 t/ha ghips sau fosfogips şi 0,5-6
t/ha sulf. Efectul amendării durează la fel 10-12 ani.
Epoca de aplicare
Amendamentele se pot aplica în special toamna târziu după sezonul de păşunat
şi uneori în ferestrele iernii cât şi primăvara devreme, cu mijloace mecanizate cum
este maşina de împrăştiat MA 3,5 şi altele sau în cazuri extreme cu mijloace manuale.
Atenţie la aplicarea prafului de var, care necesită ochelari şi echipament de protecţie.
Amendarea solurilor acide sau alcaline este o condiţie obligatorie pentru
refacerea radicală a pajiştilor degradate şi înfiinţarea unor pajişti semănate de înaltă
productivitate.
6.2.5. Combaterea vegetaţiei lemnoase nevaloroase din pajişti
Pajiştile naturale din zona păduroasă din regiunile de deal şi munte, sunt de
origine secundară, vegetaţia ierboasă produsă de om şi animalele sale, este în
permanentă competiţie cu vegetaţia lemnoasă primară.
În absenţa lucrărilor anuale de curăţirii şi în urma folosirii neraţionale şi în
special abandonul sau subîncărcarea cu animale, speciile lemnoase se instalează
treptat pe pajişti, mărindu-şi gradul de acoperire de la un an la altul.
După un număr mai mare de ani de absenţă a lucrărilor de îngrijire, se
instalează şi se dezvoltă o vegetaţie lemnoasă a cărei defrişare se poate efectua pe
bază de studii şi documentaţii în care se prevăd toate detaliile privind organizarea,
execuţia lucrării şi valorificarea materialului lemnos, conform normativelor.
După CERNELEA și BISTICEANU (1977) până la o anumită limită,
vegetaţia forestieră sub formă de arborete pe pajiştile de munte are o influenţă
binefăcătoare asupra solului, vegetaţiei ierboase şi în general asupra econo miei
pastorale, pentru dublul său rol pe care-1 îndeplineşte :
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de protecţie a solului, a pajiştii şi de adăpost şi refugiu pentru animale în caz de
intemperii;
de a satisface nevoile de material lemnos pentru construcţii pastorale şi pentru
foc în cadrul activităţii de la munte.
Toată vegetaţia, forestieră de pe pajişti, care nu are de îndeplinit unul din
aceste roluri, se îndepărtează prin tăiere, pentru a se putea crea condiţii ca în locul
acesteia să se poată dezvolta vegetaţia ierboasă, lărgindu-se în acest fe1
suprafeţele de producţie furajeră din perimetrele destinate acestui scop.
În îndeplinirea rolului de protecţie a solului şi a pajiştii şi de adăpost și refugiu
pentru animale, se va lăsa în întregime, netăiată, vegetaţia forestieră de pe
următoarele porţiuni :
 De pe toate suprafeţele, indiferent de mărimea lor, cu pante peste 30°; pe
cât posibi1 acestea se vor preda în totalitate şi definitiv sectorului forestier cu
destinaţia de păduri, preluând în schimb alte suprafeţe, apte pentru a fi
exploatate ca pajişti, lipsite de arborete şi vegetaţie forestieră sau cu o vegetaţie
degradată şi uşor de defrişat sau cu arboret exploatabil. Trebuie să existe o
tendinţă generală, ca în cadrul perimetrelor pastorale să nu mai fie terenuri cu
panta mai mare de 30°, acestea urmând ca în final cu timpul, să devină, prin
schimb, perimetre forestiere.
 Pe ambele maluri de-a lungul pâraielor şi la izvoarele acestora, în lăţimi
variabile în raport cu înclinarea şi lăţimea pantei;
 Pe suprafeţele degradate sau în curs de degradare, pe grohotişuri, în jurul
stâncăriilor;
 În jurul adăpătoarelor, stânelor, adăposturilor, saivanelor;
 Pe suprafeţele de coastă de pe lângă drumuri;
 Pe terenurile în pantă de 20-30°, unde se lasă benzi transversale de diferite
lăţimi, în raport cu panta şi solul sau sub formă de buchete.
Pe suprafeţele cu arborete, ce au rol de protecţie, nu se păşunează şi nu se fac nici
un fel de lucrări, decât numai operaţiuni de igienă – de extragere de arbori uscaţi,
doborâţi de vânt, a crăcilor rupte şi căzute.
Pentru adăpostirea animalelor şi pentru refugiul acestora împotriva vânturilor,
furtunilor, arşiţei solare sau împotriva frigului, ploilor, grindinei, zăpezilor etc., se lasă
pe păşune, la margine, în partea cea mai joasă sau în interiorul ei, arbori sub
formă de buchete, grupe sau pâlcuri şi chiar arbori izolaţi bine crescuţi şi bine
conformaţi. Suprafaţa cu arbori pentru adăpost şi refugiu nu poate avea o întindere
mai mare decât 10 % din suprafaţa totală a trupului de pajişte respectiv. În aceste arborete, pe lângă operaţiunile de igienă, se taie și crăcile până la înălţimea de 2 m,
spre a înlesni circulaţia animalelor.
Tăierea şi valorificarea materialului lemnos de pe păşunile împădurite sau de pe
terenurile de păduri ce au fost destinate ca păşuni se face de către inspectoratele
silvice sau întreprinderile forestiere, pe baza a unui plan întocmit de acestea împreună cu
organele agricole judeţene, sau pe baza prevederilor amenajamentului pastoral, ţinând
seama de necesităţile de arborete, aşa cum s-a arătat.
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Înainte de începerea operaţiunii de tăiere organele silvice şi cele agricole
delimitează şi materializează, împreună cu proprietarul sau beneficiarul pajiştii,
perimetrele ce se vor menţine cu arboretul în starea în care se află.
Tăierea, defrişarea şi valorificarea materialului lemnos care a invadat pajiştea
după ce aceasta a fost o dată transformată sau a crescut pe pajişte în decursul
timpului, se face de către beneficiarul pajiştii, cu respectarea prevederilor şi normelor silvice de tăiere a materialului lemnos, şi în acest caz, ţinând seama ca să se
lase arborete pentru protecţie şi adăpost.
După exploatarea materialului lemnos rămân pe pajişti mari cantităţi de
crengi, ramuri, coji, aşchii etc., care nu se pot valorifica, dar prezenta lor pe terenul
ce urmează a se crea o pajişte, este nedorită.
De aceea chiar în anul exploatării sau cel mai târziu în anul următor,
resturile lemnoase se adună cât mai complet în grămezi mari şi rare, cărora apoi
li se dă foc. Cu cât strângerea acestora se face mai complet, cu atât se vor crea
condiţii mai bune pentru dezvoltarea vegetaţiei ierboase.
Instalarea vegetaţiei ierboase după tăierea şi defrişarea pădurilor s,au
transformarea păşunilor împădurite se face încet, încât trebuie să treacă o
perioadă de 5-8 ani sau mai mult pentru a avea, o pajişte încheiată.
Pentru a se grăbi instalarea unei vegetaţii ierboase valoroase se recurge la
supraînsămânţarea terenului cu seminţe de ierburi, graminee şi leguminoase
perene, după tehnologiile cunoscute.
Vegetaţia lemnoasă nefolositoare şi dăunătoare producţiei pajiştilor din
zona montană, unde ocupă suprafețe mai întinse, este de două feluri :
- vegetaţie compusă din arbori şi arbuşti din grupa foioaselor,
reprezentată în etajul fagului prin fag, carpen, anin, mesteacăn, alun, mur şi mai
puţin porumbar şi măcieş ;
- vegetaţie din clasa coniferelor, din etajul alpin inferior şi etajul
molidului, compusă din molid, ienupăr și jip.
Arborii şi arbuştii din grupa foioaselor invadează păşunile prin mai multe căi: în
urma transformării pădurilor şi păşunilor împădurite prin tăieri neraţionale de
arbori şi tufe, care favorizează o lăstărire puternică şi prin răspândirea şi înmulţirea
prin seminţe. Esenţele arătate vegetează şi sunt răspândite pe aproape orice fel
de so1, pantă, expoziţie şi chiar pe soluri foarte sărace. Sunt specii cu o vivacitate foarte
mare, care pot ocupa numai în câţiva ani suprafeţe întinse, constituind adevărate
invazii, unele din ele înmulţindu-se rapid prin sămânţă.
Specii ca fag, mesteacăn, carpen - atunci când sunt consumate de animale în
stare tânără şi fragedă, formează tufe deformate sau de o formă globulară, ce
acoperă terenul pe suprafeţe aproape compacte, împiedicând dezvoltarea
vegetaţiei ierboase, ce nu poate creşte decât în ochiurile de lumină.
Caracteristic pentru arborii şi arbuştii din grupa foi oaselor este faptul că
ei lăstăresc foarte puternic şi chiar în condiţii neprielnice, atât din colet mesteacănul, carpenul, fagul - cât şi din colet şi rădăcini - aninul, porumbarul,
măcieşul, murul.
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La executarea lucrărilor de defrişări trebuie să se ia în consideraţie aceste
particularităţi şi să se scoată coletul (butucul) la speciile care lăstăresc din colet şi
coletul cu cât mai multe rădăcini la cele care lăstăresc şi din rădăcini.
Fagul şi carpenul sunt esenţe tari, care se lucrează greu. Când au
butucul cu diametru mai mare de 10 cm şi nu se poate scoate complet, se retează tufele
de la suprafaţa solului, iar butucul se decojeşte - complet până la 10-15 cm adâncime în pământ, pentru a se împiedica lăstărirea, care totuşi de multe ori se mai
produce în anii următori.
Coniferele care ocupă încă suprafeţe întinse din pajiştile montane, se
răspândesc şi se înmulţesc numai prin sămânţă. La molid, procesul de instalare,
în condiţiile de păşunat al terenului şi în mediu optim de dezvoltare, durează
.
15-25 ani, iar la ienupăr şi jip o perioadă mult mai lungă. Important este
faptul că speciile din grupa coniferelor nu au însuşirea biologică de a lăstări din
colet sau rădăcini, încât înlăturarea lor este simplă şi constă din tăierea tulpinilor de la
suprafaţa solului sau imediat sub acest punct.În cazul suprafeţelor de pajişti acoperite
cu vegetaţie lemnoasă nefolositoare, înainte de a se lua măsuri de defrişare, este mai
indicat ca organele agricole şi cele silvice să analizeze situaţia şi unde se constată că
apar mai avantajoase pentru ambele sectoare unele schimburi de teren, se vor face
propuneri în acest sens.
Prin păstrarea ca pădure a unor suprafeţe de pajişti deja împădurite şi cedarea
în schimb a altor suprafeţe egale din fondul forestier de pe care pădurea a fost sau
este prevăzută a se exploata economia naţională are un dublu câştig, reducându-se
cheltuielile de defrişare şi respectiv de plantarea pădurii. Ca şi în cazul transformării
pădurilor şi a păşunilor împădurite, o parte din arboretele existente pe pajişte îşi
găseşte justificarea şi nu se va defrişa, fiind necesară ca zonă de protecţie pe versanţii
torenţilor şi apelor curgătoare, în jurul ravenelor şi ogaşelor, pe grohotişuri, porţiuni
pietroase cu strat de sol subţire, pante peste 300, în vecinătatea pădurilor, precum şi
benzile cu rol de filtru antierozional şi umbrarele pentru animale. Pe pantele între 200
şi 300 se lasă benzi pe curbele de nivel, porţiunile defrişate alternând cu cele
nedefrişate, benzile având lăţimi variabile, în raport cu înclinarea pantei.
Benzile de păşuni naturale situate pe terenurile în pantă de 10 0-300 înclinaţie,
este bine să alterneze cu benzi antierozionale nedefrişate late de 5-25 m în funcţie de
pantă, respectiv cu 1 m peste 5 m pentru fiecare grad peste 100 înclinaţie. De
asemenea se lasă benzi nedefrişate în apropierea ogaşelor şi ravenelor şi pe versanții
predispuşi alunecărilor de terenuri cât şi unele pâlcuri care să servească ca umbrare
pe păşuni în locurile de odihnă şi adăpat al animalelor.
Arboretele exceptate de la defrişare, sub raport cultural, se supun regimului
silvic. Arborii ce alcătuiesc umbrarele, se curăţă de ramurile inferioare până la
înălţimea de 2 m, pentru a se uşura circulaţia animalelor şi a permite pătrunderea
luminii care favorizează creşterea ierbii.
Sunt excluse de la defrişare suprafeţe acoperite cu jneapăn (Pinus mugo) sau
specii rare ca: zâmbru (Pinus cembra), zadă (Larix decidua), tisă (Taxus baccata),
smirdar (Rhododendron myrtifolium), ocrotiţi prin legi speciale şi declarate
monumente ale naturii.
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Jipul sau jneapănul (Pinus mugo) - trebuie să fie exclus de la tăiere, să fie
protejat şi păstrat în starea în care se af1ă, indiferent pe ce terenuri se găseşte. Aceasta
prin faptul că jneapănul este cantonat pe terenuri, cu pante mari, cu solul
superficial, cu asociaţii ierboase inferioare şi puţin productive, cu un potenţial
de asemenea scăzut şi cu slabe perspective de îmbunătăţire, iar cheltuielile de
curăţire şi eliberare a terenului de material lemnos sunt mari, cu totul nerentabile. Şi
chiar dacă se găseşte pe terenuri plane, suprafeţele curăţate de jip nu pot
ameliora situaţia producţiei de masă verde în etajul alpin inferior decât într-o
măsură neînsemnată. Numai într-un singur caz nu sunt doriţi arbori pe
păşuni şi fâneţe şi anume pe acele terenuri unde se poate introduce mecanizarea
lucrărilor. Pe asemenea terenuri, toată vegetaţia lemnoasă va fi bine şi complet
îndepărtată.
Pe terenurile acoperite eu vegetaţie lemnoasă care nu pot forma obiect de
schimb şi nici nu sunt apte pentru defrişare, spre a se face legătura între parcelele
curăţate şi, eventual cu adăpătorile etc., se vor efectua lucrări de deschiderea
drumurilor de trecere pentru animale, pe curba de nivel. În funcţie de condiţiile
locale, drumurile vor fi late de cel puţin 20-25 m. Se va evita trecerea lor peste
grohotişuri sau ravene deschise. Astfel de drumuri se tratează şi se folosesc ca pajişti.
6.2.5.1. Metode de combatere
Concurenţa dintre vegetaţia lemnoasă şi cea ierboasă s-a manifestat la scurt
interval de la crearea primelor pajişti naturale din zona păduroasă. Şi ea se repetă
mereu, acolo unde nu se aplică în mod curent lucrările menite să susţină creşterea
nestingherită a ierbii, înlăturând vegetaţia lemnoasă nefolositoare pe măsură ce apare.
Curăţirea arboretelor prin tăiere se execută manual cu diferite unelte:
topoare, săpoaie, târnăcoape. joagăre iar în ultima perioadă cu ferăstraie mecanice
purtate de om.
Pentru condiţiile pajiştilor montane, metoda tăierii arboretelor cu unelte
manuale şi fierăstraie mecanice purtate se apreciază ca cea mai potrivită în etapa
actuală.
Defrişarea arboretelor dăunătoare se poate face şi mecanizat, prin
dezrădăcinare, eu ajutorul maşinilor sau plugurilor speciale, tractate. În aceste
cazuri, fiind nevoie de utilaje grele, care nu pot fi manipulate cu uşurinţă pe
multe din pajiştile montane, ele vor fi folosite numai de la caz la caz, ţinând
cont de drumurile de acces, de relief, grosimea stratului de sol, existenţa
pietrelor semiîngropate, etc.Practica a demonstrat însă că şi în condiţiile
executării corecte a defrişării prin tăiere a arboretelor, în anii următori apar
noi tufe, prin lăstărire şi din seminţe. Distrugerea acestor tufe prin tăiere, deşi
nu cere eforturi deosebite, este dificilă şi necesită volum mare de muncă manuală si
cheltuieli băneşti. O metodă nouă, mult mai eficientă, de distrugere a lăstărişului,
este aceea a folosirii substanţelor chimice, a arboricidelor. Această metodă o
completează ş i desăvârşeşte pe cea a tăierii arboretelor cu tulpini a căror grosime
este peste 5 cm.
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Datorită acţiunii fitotoxice selective, substanţele chimice utilizate au
distrus arboretele, fără a afecta vegetaţia ierboasă de pe pajişte.
Arboricidele au acţionat atât asupra organelor aeriene (lăstari) cât şi a celor
subterane (butuci).
S-a desprins concluzia că arboretele se comportă diferit faţă de arboricide :
- sensibile: mesteacănul (Betulla pendula), murul (Rubus sp.);
- slab şi mediu sensibile: aninul (Alunus glutinosa) şi alunul (Coryllus
avelana) ;
- rezistente: carpenul (Carpinus betulus), păducelul (Crataegus monogyna)
şi porumbarul (Prunus spinosa).
Arboricidele, cu formule chimice variate, se folosesc diferenţiat în funcţie
de comportamentul arboretelor. Pentru utilizare, ele se diluează în 6001 apă şi se
pulverizează cu maşini speciale. Perioada optimă de aplicare a tratamentelor s-a
dovedit a fi începutul lunii iunie pentru prima stropire şi luna august pentru
repetare. În aceste perioade, capacitatea de regenerare a lăstarilor este mult scăzută.
Datorită substanţelor de rezervă acumulate în butuc şi în organele
subterane a1e arboretelor s-a constatat că la unele s p ecii mai apar lăstari şi în urma
aplicării tratamentelor. Aceasta face necesară repetarea tratamentului atât în acelaşi
an cât şi în anul următor.
Substanţele chimice folosite ca arboricide nu sunt toxice pentru gramineele
perene care alcătuiesc covorul ierbos al pajiştii. Ca măsură preventivă, în timpul
aplicării tratamentelor şi câteva zile după aceea, este necesar ca pe terenurile respective
păşunatul să fie oprit. Îndepărtarea părţilor lemnoase uscate - care la Alnus gtutinosa
devin chiar casante - nu ridică probleme deosebite, dar este necesară.
Arboricidarea fiind o acţiune nouă, ca element de completare a tehnologie
de recuperare a pajiştilor din zona păduroasă, în cele ce urmează se prezintă şi
unele amănunte desprinse din experienţe, pe specii de arborete.
Alunul (Corylus avellana) s-a dovedit a fi mediu rezistent. Arboricidul
folosit este Tordon 101, în doză de 5 1 la ha. În anul aplicării provoacă uscarea
frunzelor şi a lăstarilor, iar în anul următor şi a tulpinilor. Deoarece apar lăstari din
organele subterane, tratamentul trebuie repetat şi în anul ce urmează. Au mai fost
folosite cu bune rezultate şi alte arboricide : Kuron, MCPA 2,4-D, în doze de câte 5
kg/ha fiecare.
Aninul (Alnus glutinosa) este slab rezistent la acţiunea arboricidelor. În doze
de 5 1/ha, Tordon 101 şi Printazol N provoacă uscarea jumătăţii superioare a
lăstarilor, a căror uscare completă are loc în anul următor. Pentru că regenerează
din organele subterane, tratamentul se repetă şi în anul al doilea. Arboricidele
2,4-D şi MCPA, în doze de 5 1 1a ha, determină uscarea frunzelor, tulpinile uscânduse până aproape de bază numai în anul următor. Lăstarii şi tulpinile uscate devin
casante, putându-se rupe şi îndepărta eu destulă uşurinţă.
Carpenul (Carpinus betulus) este foarte rezistent la arboricidare. Mai active
s-au dovedit a fi preparatele : Kuron, Printazol N şi Tordon 101, în doze de 5 1 la ha.
În anul aplicării tratamentului, se usucă frunzele tinere şi vârfurile de creştere ale
lăstarilor.
76

Arboricidul aplicat are efect remanent şi în anul următor, când se
continuă uscarea vârfului ramurilor. De asemenea, se întârzie pornirea vegetaţiei
cu cca. 25 zile (4 mai faţă de 10 aprilie la netratat), dată la care de fapt au înverzit un
număr de numai 5-15% din totalul arborilor trataţi. Prin repetarea tratamentului în
anul al doilea se asigură uscarea completă a arboretelor.
Mesteacănul (Betula pendula) este cel mai sensibil la substanţele chimice
folosite. Printazol N sau Kuron în doze de 3 1/ha, aplicate la începutul lunii
iunie şi repetate la începutul lunii august, au determinat uscarea completă a
arboretelor, chiar din anul tratamentului. Diclordonul sodic - 2,4-D aplicat de
două ori, în iunie şi în august, în doze de 5 kg la ha, a provocat uscarea frunzelor, a
lăstarilor şi a lemnului în partea superioară. Datorită efectului remanent, în anul
următor, plantele s-au uscat în întregime.
Păducelul (Crataegus monogyna) şi porumbarul (Prunus spinosa) sunt
specii rezistente la acţiunea substanţelor chimice. Tordon 101, aplicat de două ori în
doze de câte 5 1 la ha, provoacă uscarea frunzelor şi a vârfurilor de creştere, mai
pronunţat la Prunus spinosa şi mai slab la Crataegus monogyna, chiar în anul
tratamentului. În anul următor, datorită efectului remanent, lăstarii şi tufele îşi continuă uscarea. Târziu, în cursul verii, din anul următor tratamentului, apar noi
lăstari, alimentaţi din rezervele organelor subpământene, dar numărul lor este
mic şi creşterea slabă. Prin repetarea tratamentului se ajunge la distrugerea
completă.
Murul (Rubus sp.) s-a dovedit slab rezistent. Kuron, aplicat de două ori în
doze de câte 5 1 la ha, provoacă uscarea completă a plantelor, încă în anul
tratamentului. Într-o încercare făcută pe o pajişte din masivul Poiana - Ruscăi,
invadată de Rubus sp., după defrişarea arboretelor, prin tratare cu 5 1/ha sare de amine,
aplicată în luna august, când lăstarii aveau înălţimea de 10 cm, s-a realizat
uscarea completă a acestora încă în anul respectiv.
6.2.5.2 Îndepărtarea materialului lemnos,al cioatelor şi pietrelor
Distrugerea arboretelor dăunătoare prin tăiere sau arboricidare trebuie
completată cu fasonarea, clasarea şi valorificarea sau îndepărtarea materialului lemnos
rezultat.
Materialul corespunzător va fi utilizat în construcţii cu prioritate la cele
pastorale din zonă, inclusiv la împrejmuirile de tarlalizare sau pentru alte scopuri
gospodăreşti sau de industrializare. Materialul care nu prezintă valoare economică sau
nu poate fi valorificat sub nici-o formă se va arde pe loc, spre a se elibera
terenul.
Arderea se face în mod organizat. În acest scop, materialul va fi aşezat în grămezi
(martoane) de formă paralelipipedică, cu dimensiunile 6 X 2 X 1,5-2 m, aşezate în
zigzag, cu lungimea pe curba de nivel, la distanţă de minimum 20 m una de alta şi
la cel puţin 20-25 m de coroana arborilor de protecţie, spre a se evita efectele
negative ale focului. Nu se admite aşezarea grămezilor peste cioate, arbori sau tufe
netăiate.
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Materialului destinat arderii i se va da foc numai pe vreme bună, fără vânt şi
sub control competent, spre a se evita incendiile. Data efectuării acestei operaţiuni
se comunică în scris, din timp, autorităţilor de resort (organelor silvice, consiliilor
populare, poliţiei). Cenuşa rezultată din ardere, după stingerea completă a focului, va fi
împrăştiată total şi uniform pe pajişte.
Se va ţine seama că lemnul de răşinoase arde bine şi în stare verde, imediat
după tăiere, pe când cel de foioase, numai în anul următor.
Cioatele rămase după exploatarea pădurii sau în urma tăierii arborilor cu
diametru gros, în urma acţiunii de defrişare a arboretului dăunător, acoperă suprafeţe
mari, pe care de fapt ar trebui să se instaleze ierburile valoroase şi împiedică
aplicarea mecanizată a lucrărilor de îmbunătăţire, întreţinere și folosire a pajiştii.
Scoaterea cioatelor înainte de a putrezi cere eforturi mari, mai ales în cazul
când se face cu unelte manuale - topoare, târnăcoape, etc. Operaţiunea se
uşurează în bună măsură prin confecţionarea şi folosirea unor cârlige puternice,
cu care se ancorează cioata, aplicând apoi principiul pârghiilor. Forţa necesară
tracţiunii se poate asigura cu animale - boi, bivoli - ori cu tractoare, de preferinţă
cele cu şenile. Înainte de ancorarea cioatei, se taie de jur împrejur rădăcinile groase, ce
se găsesc la mică adâncime, folosind uneltele manuale amintite.
Au fost experimentate şi a1te metode de distrugere a cioatelor, ca de
exemplu explozibilul. Acestea însă cer cheltuieli mari, măsuri speciale pentru
prevenirea riscurilor şi rezultatele sunt mai puţin satisfăcătoare. Rămâne
posibilitatea de a se găsi şi alte metode pentru efectuarea acestei acţiuni.
Lemnul rezultat din scoaterea cioatelor se depozitează în martoane, ca şi cel
de la defrişări şi se poate folosi ca material de foc la stâne, cabane, etc. sau se
arde pe loc, cu respectarea regulilor amintite mai sus.
Strângerea pietrelor mobile şi acelor semiîngropate, fragmente de mărimi
diferite din roca mamă, este o operaţiune legată de necesitatea recuperării
suprafeţelor sustrase de la producţie şi care împiedică buna exploatare a pajiştii.
Adunarea lor se face manual, folosind tărgi sau roabe, pentru transportul lor în
vederea aşezării pe firul ravenelor şi ogaşelor deschise sau sub formă de stive
regulate pe porţiuni de pajişti erodate, orientate cu lungimea pe curba de nivel,
sau se aşează ca gard de delimitare a tarlalelor de păşunat.
6.2.6. Combaterea ferigii mari din pajişti
Istoric, răspândire şi biologie
Una dintre cele mai periculoase buruieni care a invadat în ultimele două
decenii pajiştile de deal şi montane de la noi este Pteridium aquilinum (L) Kuhn denumită popular feriga mare, feregă, ţolul lupului, cerga ursului, etc.
Ferigile sunt considerate printre primele plante apărute pe Terra în urmă cu 50
până la 350 milioane de ani. Feriga este o plantă ubicvistă, tolerând în faza saprofită
(feriga cu spori) o gamă largă a pH – ului din sol ( 3-8,5 ), optimul său situându-se în
Europa între 3-5,5, dar se dezvoltă şi pe soluri cu valori mai mari ale pH – ului de 5,5
– 7,5 acide până la neutre spre uşor alcaline.
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În decursul timpului specia Pteridium aquilinum s-a adaptat la diferite condiţii
de climă şi sol având o largă răspândire pe glob, dar cu o pondere mai mare în zona
temperată. Pteridium aquilinum este o specie erbacee perenă, cu rizomi groşi,
ramificaţi lung, cu un număr mare de muguri din care se formează frunzele, care
ajung la 1-2 m înălţime şi au limbul triunghiular – oval, de 3-4 ori penat – sectat, cu
segmentele pieloase, glabre. Pe partea inferioară a frunzei se află spori ce formează o
linie brună continuă. Maturarea şi răspândirea sporilor are loc în perioada iulieseptembrie. Fiecare plantă formează 200-300 miliarde de spori. În luna iulie apar
sporangi pe dosul frunzelor, grupaţi în spori liniari, protejaţi de o induzie
rudimentară, cu cili mărunţi pe marginea lobilor.
Înmulţirea plantei se face asexuat prin spori şi pe cale vegetativă prin rizomi.
Sporii determină extinderea considerabilă a arealului de infestare, în timp ce
rizomii asigură îndesirea pe suprafaţa respectivă după instalare. Sporii ajunşi în
condiţii favorabile germinează şi iau naştere formaţiuni lamelare de culoare verde,
numite protale, pe care se formează anteridii cu anterozoizi şi arhegoane cu câte o
oosferă. După fecundare pe fiecare protal se va forma un singur zigot, care dă naştere
prin diviziuni mitotice separat unui embrion din care va rezulta corpul vegetativ
caracteristic speciei. Instalarea plantelor de ferigă din spori se face în aproximativ 3
ani.Înmulţirea vegetativă prin rizomi este deosebit de puternică. S-a constatat că pe o
pajişte invadată de ferigă se află până la 80-120 t de rizomi, pe care se află
aproximativ 1 milion de muguri capabili să formeze noi rizomi şi muguri.
Capacitatea de ramificare a rizomilor este foarte mare. Feriga de câmp prezintă
în sol rizomi groşi de 1,5 – 3 cm diametru, în care se acumulează substanţele de
rezervă şi alţi rizomi mai subţiri situaţi mai la suprafaţă.
Toate aceste însuşiri ieşite din comun fac ca această plantă dăunătoare să fie
foarte greu de combătut.
Factori favorizanţi şi dăunare
Extinderea fără precedent a ferigii mari a fost favorizată de defrişarea haotică a
pădurilor, scăderea tot mai pronunţată până la abandon a încărcării cu animale a
păşunilor seminaturale fiind prezentă şi în fâneţe, livezi de pomi şi vii părăsite.
Datorită utilizării intense a apei, hranei şi luminii, feriga este un concurent
puternic pentru celelalte plante din covorul vegetal al pajiştilor. În plus, s-a stabilit că
frunzele ei eliberează substanţe fitotoxice, care cu ajutorul precipitaţiilor ajung în sol
şi este posibil ca aceste substanţe (alelopatice ) să constituie un factor limitativ pentru
dezvoltarea altor plante, mai puternic decât concurenţa pentru hrană, apă şi lumină.
Feriga reduce în păşuni cantitatea de furaj disponibil, iar în condiţiile în care
este consumată dă un gust amar laptelui, untului şi brânzeturilor şi cauzează
intoxicări animalelor. Intoxicarea este mai frecventă la taurine, cabaline şi mai rară la
ovine şi porcine. Ea se poate manifesta sub forma unei avitaminoze, care se datorează
prezenţei thiaminei sau intoxicare puternică, având aceleaşi simptome ca şi cancerul.
Aceste toxine se pot transmite prin lapte şi pot contamina oamenii. Riscurile sunt mai
ridicate atunci când vacile păşunează devreme zonele infestate cu ferigă.
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De asemenea cercetări recente au pus în evidenţă acţiunea cancerigenă asupra
animalelor şi omului incluzând riscul, datorat sporilor din toamnă.
Metode de combatere
Dintre metodele de combatere le amintim pe cale mecanice, termice, biologice
şi chimice. Având în vedere caracteristicile speciei Pteridium aquilinum metodele de
combatere trebuie să se bazeze pe fiziologia sa: schimburile care au loc la nivelul
mugurilor dorminzi, conţinutul în glucide, ciclurile de translocare ale acestora etc.
Planul de combatere trebuie să fie întocmit pe termen lung şi să ţină seama de
o serie de aspecte în luarea deciziilor: conservarea naturii (floră, faună); sănătatea
umană şi animală; creşterea productivităţii terenurilor; prevenirea eroziunii solului;
calitatea peisajului şi alte considerente silvice, arheologice, economice, etc.
Combaterea mecanică a speciei Pteridium aquilinum, cosirea, tocarea
(zdrobirea), călcarea cu animale şi discuitul sunt cele mai frecvent menţionate în
literatura de specialitate. Primele trei trebuie să fie realizate în perioada de creştere
intensă a ferigii. Aratul şi discuitul distruge o parte din rizomi şi îi expune la acţiunea
gerului, dar în majoritatea zonelor de deal şi munte, aratul este greu de realizat
datorită pantelor accentuate, neuniformităţii terenului, roca la suprafaţă, lipsei căilor
de acces, etc. În ceea ce priveşte acţiunea animalelor asupra acestui tip de vegetaţie,
ea nu se poate exercita cu mare eficacitate, datorită particularităţilor biologice ale
ferigii şi condiţiile în care se instalează. Astfel, rizomii bine aprovizionaţi în
substanţe de rezervă situaţi în profunzime în sol sunt inaccesibili călcării de către
animale, care nu pot acţiona de cât asupra frunzelor.
Principiul epuizării rizomului, ca singura modalitate de acţiune prin animal
necesită o perioadă lungă de timp şi cu încărcătură instantanee ridicată, astfel că nu
există decât rare situaţii de control al ferigii prin animal.
Simpla utilizare a păşunatului extensiv, corespunzând la aproximativ 60-90 de
zile de păşunat/ha şi o încărcătură instantanee de 1000 kg greutate vie/ha, a
determinat a reacţie defensivă a ferigii care s-a manifestat printr-o creştere a densităţii
frunzelor (30-40 frunze/mp) la sfârşitul lunii iulie, o reducere a înălţimii cu
aproximativ 50% faţă de neexploatate, respectiv o producţie anuală de 5 t/ha SU de
ferigă faţă de 9 t/ha SU de ferigă în situaţia de abandon. Taurinele au o eficienţă mai
mare decât ovinele, în combaterea ferigii, dar trebuie avut grijă ca animalele să fie
hrănite corespunzător , înainte de a fi introduse pe suprafeţele cu ferigă, pentru a se
evita cazurile de intoxicare.
Combaterea termică prin incendiere, frunzele uscate şi tulpinile ard foarte
bine, ele fiind utilizate în trecut drept combustibil. Deşi s-a constatat că rizomii sunt
sensibili la temperaturi de 45 0 C şi îşi încetează activitatea la 55 0 C, rezistenţa la foc
se explică prin faptul că ei se formează la adâncimi mai mari în sol.
Înmulţirea prin spori poate fi avantajată pe suprafeţe incendiate , ca urmare a
alcalinizării solului, aceştia întâlnind condiţii optime de pH (5,5 – 7,5) pentru
dezvoltarea protalului. Incendierea poate avea ca efect diminuarea sau creşterea
gradului de acoperire cu ferigă. Aceasta depinde de intensitatea focului, de climat şi
de celelalte specii din covorul ierbos.
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Astfel, feriga se găseşte adesea în asociaţie cu Calluna vulgaris. După un foc
uşor sau moderat, Calluna vulgaris aflată în stadiu tânăr poate regenera relativ repede
şi să fie competitivă cu feriga. De asemenea, incendierea nu se recomandă pe
terenurile în pantă, datorită riscului mare de apariţie a eroziunii solului.
Combaterea chimică s-a impus datorită rezultatelor limitate şi dificultăţile de
combatere ale speciei Pteridium aquilinum prin metodele mecanice, termice şi
biologice.
Cele mai bune rezultate pentru condiţiile ţării noastre s-au obţinut cu erbicidele
GLEAN 50 g/ha, ARSENAL 6 L/ha şi ASULOX 6 L/ha aplicat 2 ani consecutiv în
stadiul de dezvoltare maximă a aparatului foliar până când ramura principală este
nelemnificată cu efect de 80 – 100 %. Cantitatea de apă pentru stropit este între 400 –
600 L/ha pentru a se îmbiba bine frunzele. În urma erbicidării gramineele perene au
supravieţuit după GLEAN şi au fost distruse după ARSENAL. Toate erbicidele
recomandate după aplicare au un efect fitotoxic redus în sol, permiţând după 2-3
săptămâni efectuarea unor lucrări de supraînsămânţare sau reînsămânţare şi după o
lună păşunatul şi cositul în condiţii de normalitate.
6.2.7. Combaterea altor buruieni din pajişti
Răspândire şi efect dăunător
În alcătuirea covorului ierbos al pajiştilor alături de gramineele şi
leguminoasele furajere perene participă şi speciile din grupa "diverse" sau „alte
specii”, unele dintre acestea au valoare furajeră scăzută, iar altele sunt practic
neconsumate de animale, sau prezintă un grad ridicat de toxicitate.
Apariţia şi înmulţirea buruienilor în vegetaţia pajiştilor este favorizată de
manifestarea în exces sau deficit a unor factori ecologici, precum şi de gospodărirea
necorespunzătoare a pajiştilor: neexecutarea lucrărilor de curăţire, nefolosirea unei
încărcături cu animale adecvate producţiei pajiștii, neschimbarea locurilor de odihnă
şi adăpost pentru animale, fertilizarea neuniformă cu îngrăşăminte organice sau
chimice, recoltarea cu întârziere a fâneţelor, folosirea la supraînsămânţare a unor
seminţe infestate cu buruieni, etc.
Combaterea buruienilor din pajişti se deosebeşte de combaterea celor din
culturile din arabil unde se ocroteşte de regulă o specie (porumb, grâu, soia, floarea
soarelui, cartof, etc.) şi se distrug restul speciilor concurente.
Specificitatea pentru pajişti se datoreşte compoziţiei floristice complexe
(graminee, leguminoase, alte plante) în care se combate de regulă o specie
dăunătoare, păstrând pe cât posibil restul speciilor furajere după care se continuă
folosirea pajiştii prin păşunat, cosit sau mixt. Acestea impun cunoaşterea atât a
efectului pe care îl au măsurile de combatere pe cale mecanică sau chimică asupra
speciilor care alcătuiesc covorul ierbos şi a remanenţei erbicidelor pentru a nu
provoca tulburări animalelor, în condiţiile folosirii suprafeţelor respective prin
păşunat.
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Buruienile reduc creşterea şi dezvoltarea plantelor valoroase din pajişte prin
fenomenele de concurenţă pentru apă, aer (CO2), lumină şi elemente nutritive, iar
unele emit substanţe toxice.
Buruienile consumă apă pentru creşterea lor în detrimentul altor specii şi
determină o epuizare mai rapidă a rezervei de apă utilă din sol, mai ales în perioadele
de secetă.
Prezenţa buruienilor în amestecurile de ierburi furajere reduce accesul plantelor
valoroase la concentraţii suficiente de CO2 din sol şi limitează prin aceasta
randamentul lor.
Competiţia pentru lumină afectează atât relaţiile interspecifice cât şi între
indivizii aceleaşi specii. Aceasta are drept consecinţă o viteză de creştere şi o rată de
acumulare a biomasei mai redusă.
Buruienile afectează în mod negativ nutriţia minerală a celorlalte plante prin
concurenţa pentru azot şi elemente minerale. Buruienile aparţinând dicotiledonatelor
au o capacitate de schimb cationic mai ridicată de cât monocotiledonatele, acestea
permiţându-le o absorbție mai uşoară a calciului şi magneziului. În plus,
înrădăcinarea profundă, în cazul buruienilor cu sistem radicular pivotant, asigură
explorarea straturilor de sol inaccesibile gramineelor şi leguminoaselor de pajişti.
Emiterea de fitotoxine de către unele buruieni cu acţiune inhibitoare pentru
celelalte specii mai valoroase cu care vin în concurenţă a fost evidenţiată de foarte
multă vreme, fiind denumit „alelopatie”. Efecte acestui fenomen au fost puse în
evidenţă şi în cazul buruienilor, mai frecvent sunt citate efectele alelopatice ale
speciilor Elymus repens, Rumex obtusifolius, Pteridium aquilinum, Symphytum
officinale, şi altele.
Unele buruieni pot fi toxice pentru animalele care le consumă, dintre acestea cu
o frecvenţă mai mare pe pajiştile din ţara noastră se întâlnesc :
 Veratrum album (ştirigoaia) conţine în rizomi şi tulpini alcaloizii:
protoveratrină, jervină, protoveratridină, etc. Toxicitatea plantei scade mult
după înflorire, astfel că în zona de munte după această fază, atât caii, cât şi oile
consumă planta fără repercusiuni vizibile asupra stării de sănătate.
Taurinele şi ovinele care consumă plantele în stadiile tinere prezintă o salivaţie
bogată, strănuturi şi stări de vomă;
 Colchicum autumnale (brânduşa de toamnă) este o plantă foarte toxică
datorită conţinutului ridicat în colchicină. Toate părţile plantei sunt otrăvitoare.
Prezenţa speciei respective poate provoca accidente prin intoxicare mai ales la
animalele tinere scoase la păşunat primăvara devreme;
 Ranunculus acer (piciorul cocoşului) provoacă tulburări la taurine şi
cabaline, prin protoanemonina care este activată în stomacul animalelor prin
enzima ranunculină conţinută în aceeaşi plantă. Animalele prezintă stări de
depresie nervoasă şi colici, înregistrând scăderea accentuată a producţiei de
lapte;
 Rumex sp. (ştevia) - cantitatea mare de oxalaţi pe care o conţine provoacă
tulburări digestive animalelor care consumă speciile de Rumex;
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 Equisetum sp. (coada calului) conţine alcaloizi toxici mai ales palustrină şi
acid aconitic, care nu se inactivează nici prin procesul de uscare a fânului,
provocând intoxicarea animalelor şi în perioada de stabulaţie. Animalele
hrănite cu fân în care se află coada calului trec prin stări de diaree, producţia
lor scade foarte mult, ele devin astenice şi ajung în final la epuizare fizică
totală.
Metode de combatere
Înainte de a alege o metodă de combatere este necesară determinarea exactă a
speciilor şi a biologiei acestora, care diferă foarte mult chiar şi în interiorul aceluiași
gen ca de exemplu: Ranunculus repens prezintă pentru înmulţire vegetativă stoloni,
R. acris are rădăcină pivotantă; R. bulbosus are evident un bulb; R. sardous şi R.
arvensis se înmulţesc prin seminţe.
Rezultatele obţinute pe baza cercetărilor efectuate de pratologi au scos în
evidenţă cauzele care generează proliferarea speciilor nedorite în covorul vegetal şi
dificultăţile în combaterea buruienilor din pajiştile permanente şi temporare.
Combaterea individuală a plantelor este măsura cea mai eficientă, dar ea
necesită urmărirea atentă a compoziţiei botanice şi intervenţia operativă în momentul
în care se constată că unele specii de buruieni încep să se instaleze şi să domine în
covorul ierbos al pajiștii. Combaterea individuală se face manual folosind unelte
simple ca: sapa, oticul, coasa, etc., sau erbicidarea individuală a plantelor cu pompa
manuală, cu bastonul de erbicidare sau cu seringa specială.În condiţiile în care
densitatea buruienilor este mare se erbicidează întreaga suprafaţă pe cale mecanică cu
ajutorul maşinilor de stropit. În toate cazurile erbicidarea trebuie să se facă respectând
măsurile de tehnica securităţii pentru evitarea unor accidente la muncitorii care
manipulează erbicidele.
De asemenea, se impune respectarea strictă a dozelor, fenofazelor de aplicare şi
a timpului de repaus după tratament, furajele de pe suprafeţele respective putând fi
păşunate sau recoltate pentru siloz sau fân după cel puţin 4 săptămâni.
Combaterea speciei Colchicum autumnale (brânduşa de toamnă). Limitarea
invaziei acestei specii se realizează printr-o recoltare mai timpurie a furajului, înainte
de maturizarea seminţelor. Combaterea brânduşei de toamnă se poate face fie prin
lucrări radicale de desţelenire şi reînsămânţare, fie pe cale chimică, această ultimă
metodă dovedindu-se mai eficientă. Rezultate bune s-au obţinut prin folosirea
produselor TRIBUTON (2,4 D+ 2,4,5 T) sau GRAMOXONE în doză de 5 l/ha.
Repetarea tratamentelor timp de 2 ani consecutiv a asigurat o combatere a
speciei Colchicum autumnale de 95-100%. Fenofaza optimă de aplicare a
tratamentelor a fost la dezvoltarea maximă a frunzelor, cu puţin înainte de apariţia
fructificaţiilor la suprafaţa solului.
Combaterea speciei Veratrum album (ştirigoaia) se realizează prin cosiri
repetate şi stimularea plantelor din covorul ierbos prin folosirea îngrăşămintelor.
Utilizarea erbicidelor ANITEN sau DICOTEX, în doză de 3 l/ha, când plantele se
află în faza de rozetă, au asigurat o combatere de 98-100%.
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Rezultate bune au fost obţinute şi la folosirea erbicidelor MCPP şi 2,4-D în
doze de 2-3 kg/ha, aplicate primăvara când plantele au 20-30 cm înălţime şi se află în
faza de creştere intensă.
Combaterea speciei Juncus sp. (pipirig) necesită fertilizarea corespunzătoare
a solului cu doza de N100P100K50, aplicată anual pentru a stimula creşterea şi
dezvoltarea speciilor valoroase de graminee şi leguminoase din covorul ierbos şi a
înăbuşi plantele tinere de pipirig, care sunt pretenţioase faţă de lumină.
Dintre erbicide rezultate bune s-au obţinut prin aplicarea 2 ani consecutiv a
produselor DICLORDON SODIC în cantitate de 5 kg/ha în fenofaza de la apariţia
inflorescenţei până la înflorire sau cu MCPA şi 2,4-D în doză de 1-2 kg/ha, s.a.
Combaterea speciei Euphorbia cyparissias (alior). Dintre produsele chimice
utilizate rezultate corespunzătoare au fost obţinute cu doza de 6 kg/ha - 2,4D aplicat
în faza de înflorire. La această doză 80% din plantele tinere au fost distruse, fără a
determina diminuarea producţiei de furaj.
Plantele mai avansate în vegetaţie, deşi iniţial au prezentat un grad ridicat de
combatere, ulterior acestea s-au refăcut, ca şi în cazul celorlalte erbicide: CARBINE,
ANIBEN, AVADEX şi REGLONE.
Combaterea speciei Rumex obtusifolius şi R. alpinus ( ştevia ).
Proliferarea în ultimii ani a speciilor de Rumex pe pajiştile permanente şi
temporare se datoreşte în principal gospodăririi necorespunzătoare a suprafeţelor
respective şi schimbului necontrolat de seminţe, care se folosesc pentru însămânţarea
şi supraînsămânţarea pajiştilor şi eutrofizării terenurilor prin supratârlire.
Deşi în faza de rozetă specia Rumex obtusifolius are un conţinut ridicat în
elemente minerale 34% proteină, 16% celuloză, 0,48 fosfor, 0,58% calciu şi 2,53%
potasiu, totuşi ea este refuzată de animalele care păşunează, datorită cantităţii mari de
oxalaţi.Greutăţile în combaterea speciei Rumex sunt generate de caracteristicile
morfogenetice: perenitate, adaptarea la condiţiile de secetă şi exces de umiditate, grad
ridicat de competiţie în condiţii de fertilizare, menţinerea facultăţii germinative a
seminţelor chiar şi după ce au trecut prin tubul digestiv al animalelor şi numărul mare
de seminţe / plantă (poate ajunge la 50000). La acestea se mai adaugă şi dificultăţile
întâmpinate în procesul de selectare a seminţelor de ştevie din cele de trifoi roşu,
trifoi alb, ghizdei sau lucernă. Toate acestea situează speciile de Rumex ca buruieni
de carantină deosebit de periculoase.Cercetările efectuate au scos în evidenţă
eficacitatea deosebită a erbicidelor ICEDIN SUPER - RV, OLTISAN EXTRA,
SARE DMA, GARLON 4 aplicate în doză de 2 l/ha la fenofaza de rozetă a speciei
Rumex şi ASULOX 4 l/ha în fază mai avansată până la începutul înfloririi.
6.2.8. Distrugerea muşuroaielor, nivelarea şi curăţirea pajiştilor
Combaterea muşuroaielor
În marea lor majoritate, pajiştile naturale au suprafaţa denivelată datorită
muşuroaielor, eroziunii şi alunecărilor de teren, lucrărilor de defrişare a vegetaţiei
lemnoase, scoaterea cioatelor, drenaj, desecare şi alte lucrări.
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Muşuroaiele înţelenite de origine animală şi vegetală sunt principala cauză a
denivelărilor pe pajiştile naturale.
Cele de origine animală sunt formate de cârtiţe, furnici şi mistreţi.
La început acestea sunt de dimensiuni mici şi se măresc odată cu trecerea
timpului, denivelând pajiştea şi îngreunând valorificarea ei, în special prin cosire.
Muşuroaiele de origine vegetală se formează pe tufele dese ale unor graminee,
cum este târsa (Deschampsia caespitosa) şi ţăpoşica (Nardus stricta) sau pipirig
(Juncus sp.), cioate şi buturugi rămase în sol şi altele. Prin păşunat neraţional pe
soluri cu exces de umiditate, de asemenea se formează muşuroaie înţelenite după
călcarea lor cu animale. În zona montană întâlnim adesea muşuroaie înţelenite numite
marghile care se datoresc efectului combinat de îngheţ-dezgheţ, păşunatului
neraţional cu ovinele şi invaziei cu ţepoşică.
Distrugerea muşuroaielor anuale neînţelenite se face primăvara sau toamna
prin lucrările obişnuite de grăpare a pajiştilor. Muşuroaiele înţelenite pot fi distruse
cu maşini de curăţat pajişti sau cu diverse alte unelte combinate care taie vertical
muşuroiul, îl mărunţeşte şi îl împrăştie uniform pe teren.
În cazul unor pajişti cu densitate mare a muşuroaielor înţelenite după
distrugerea lor rămân multe goluri care necesită a fi supraînsămânţate cu amestecuri
de ierburi adecvate
Lucrări de curăţire şi nivelare
Prin lucrări de curăţire se îndepărtează de pe pajişti pietrele, cioatele rămase
după defrişarea arborilor, buturugile şi alte resturi vegetale aduse de ape şi alte
lucrări. Acestea se execută manual şi mecanizat în funcţie de pantă şi gradul de
acoperire al terenului.
Pe terenurile în pantă, cu înclinaţii mai mari se acţionează cu atenţie pentru
strângerea pietrelor şi cioatelor pentru a nu declanşa eroziunea solului.
Nivelarea terenurilor de pe care s-au adunat pietrele, s-au scos cioatele, a celor
erodate sau cu alunecări se poate realiza cu nivelatorul, grederul sau buldozerul, în
funcţie de gradul denivelărilor şi eficienţa lucrării.
Suprafeţele lipsite de vegetaţie se înierbează cu un amestec adaptat zonei
pedoclimatice.
6.2.9. Lucrări de repunere în valoare a suprafețelor de pajiști
Se va face o scurtă prezentare asupra lucrărilor propuse și se vor analiza
variantele tehnologice și volumul de lucrări. Lucrările propuse vor fi în conformitate
cu metodologia și respectarea bunelor condiții agricole și de mediu, denumite în
continuare GAEC și a celor care sunt sub angajament (declarate la APIA etc.).
Se vor justifica suprafețele considerate de protecție și cele care își schimbă
destinația, menționând legislația sub incidența căreia intră.
Se va compara producția actuală cu cea posibilă de realizat prin aplicarea
lucrărilor de îmbunătățire. Se vor face tabele cumulative cu lucrările de îmbunătățire
pentru sporirea producției și conservarea biodiversității (Tabelul 6.1.a și 6.1.b).
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Nr.
crt.
Denumire
Suprafața
(ha)
Fertilizare
chimică

Fertilizare
organică

Supraînsămânțare

Reînsămânțare

Nr.
crt.
Denumire

0
1

Tăierea arboretelor,
scoaterea cioatelor
Combaterea plantelor
dăunătoare și toxice
Culegerea pietrelor și
resturilor lemnoase
Nivelarea
mușuroaielor
Combaterea eroziunii
solului

Drenări, desecări

2

Înlăturarea vegetației
arbustive

Suprafața
(ha)

Tabelul 6.1. a

Trup de pășune / parcelă
descriptivă
Volumul lucrărilor de îmbunătățire, (ha):

Trup de pășune
/parcelă descriptivă

1.
2.
..
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Suprafețe de
protecție

Total

3
4
5
6
7
8
9
10
11

1.
2.
...
Tabelul 6.1.b

Volumul de lucrări de îmbunătățire, ha:

0
1
2
3
4
5
6

6.3. METODE DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A COVORULUI IERBOS PRIN
FERTILIZARE
6.3.1. Principii de aplicare a îngrășămintelor pe pajiști
Pajiştea ca o cultură
Pentru realizarea unor producţii mari de furaje şi de o calitate corespunzătoare,
covorul ierbos al pajiştilor permanente (naturale şi seminaturale) şi temporare
(semănate) necesită a fi susţinut prin fertilizare (organică şi/sau chimică) şi după caz
corectarea reacţiei solului prin amendare.
Cel mai important factor de degradare a covorului ierbos este lipsa sau excesul
de elemente fertilizante din care se remarcă azotul, fosforul şi potasiul (NPK).
Pentru realizarea unei tone de substanţă uscată (SU) echivalentul a 4-5 tone de
iarbă prin recoltă (fân sau iarbă păscută), din sol se extrag în medie 20 – 25 kg N, 2 –
3 kg P, 22 – 25 kg K şi 4 – 5 kg calciu.
Solul pajiştilor nu este un izvor nesecat de elemente fertilizante, care să susţină
producţia de iarbă, de regulă este mai sărac decât solul terenurilor arabile. De aceea,
după mai mulţi ani de recoltă, dacă nu se fertilizează, pe pajişte se împuţinează
elementele nutritive din sol, se schimbă radical vegetaţia în sensul dispariţiei
plantelor cu valoare nutritivă ridicată, mai pretenţioase la aprovizionarea solului cu
NPK, fenomen care favorizează apariţia treptată, până la dominare, a unor specii de
buruieni nepretenţioase, care le iau locul.
Din aceste considerente pajiştea permanentă sau temporară trebuie să fie tratată
ca oricare altă cultură agricolă, fără discriminare, dacă dorim să obţinem rezultate
bune în producerea furajelor pe aceste suprafețe.
Particularităţile fertilizării pajiştilor
Faţă de o cultură în arabil la fertilizarea unei pajişti trebuie să ţinem seama de
mai multe particularităţi specifice, cum ar fi:
 răspândirea pajiştilor în condiţii staţionale mai speciale, la altitudini mari de peste
1500 până la 2500 m, unde alte culturi nu sunt posibile în Carpaţi;
 înclinaţia versanţilor până la 30 – 500, soluri cu handicapuri fizico-chimice
(pietrişuri, nisipuri, sărături, aciditate ridicată, exces de umiditate,etc.), unde
plantele obişnuite de cultură nu supravieţuiesc sau dau producţii slabe;
 numărul mare de specii perene care compun covorul ierbos, cu necesităţile lor
individuale şi evoluţia lor în dinamică multianuală;
 mai multe cicluri de recoltă sau îndepărtarea permanentă a ei prin păscut într-un
sezon de vegetaţie;
 utilizarea prin cosit, păşunat cu animalele sau mixt, într-un an sau diferenţiat pe ani;
 menţinerea unui echilibru optim între gramineele perene (50-60 %) leguminoase
(35-40 %), specii din alte familii (5-10 %) şi pe cât posibil absenţa buruienilor şi
vegetaţiei lemnoase dăunătoare şi altele;
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 administrarea, de regulă la suprafaţa terenului, a îngrăşămintelor organice şi
chimice cu excepţia cazurilor de înfiinţare a pajiştilor semănate;
 aplicarea fracţionată, pe cicluri de recoltă (cosit sau păscut), a îngrăşămintelor
chimice pe bază de azot, pentru eşalonarea producţiei şi evitarea pierderilor prin
levigare;
 conservarea biodiversităţii, în unele cazuri cu respectarea unor reguli stricte de
agromediu privind limitarea cantităţii de fertilizanţi, întârzierea datei optime de
cosit, încetarea timpurie a păşunatului şi altele;
 asigurarea unei densităţi optime şi multifuncţionale a covorului ierbos pentru
protecţie antierozională, echilibru hidric şi termic, estetică peisagistică, capacitatea
mărită de sechestrare a carbonului şi multe altele, pe lângă rolul principal de
asigurare a unor producţiei de furaje mari, de calitate şi cu costuri reduse.
Resurse de îngrăşăminte
Prima şi cea mai importantă resursă de fertilizanţi pentru pajişti o constituie
îngrăşămintele organice (gunoi de grajd, compost, tulbureală, urină, etc.). Un caz
aparte îl constituie târlirea cu animalele în perioada de păşunat, care este cea mai
ieftină metodă de fertilizare. După epuizarea tuturor resurselor de fertilizanţi organici
de la animalele domestice se trece la fertilizarea cu îngrăşăminte chimice, fără de
care nu poate exista progres semnificativ în producerea furajelor pe pajişti, nivelul
mediu de fertilizare în ţările UE este în jur de 200 kg/ha azot pe an.
Cine neglijează sau refuză să aplice îngrăşăminte chimice pe pajişti se
condamnă singur şi sigur la subdezvoltare, producţii reduse şi chiar faliment, în
actualele condiţii concurenţiale globale din domeniul agricol.
Cunoștințe minime pentru o fertilizare corectă
Având în vedere diversitatea mare a speciilor componente din covorul ierbos al
pajiştilor şi raportul variat dintre ele, în primul rând pentru fertilizare trebuie să se
cunoască:
 compoziţia floristică a covorului ierbos, cel puţin a speciilor dominante din
familia gramineelor, leguminoaselor şi altele;
 caracteristicile agrochimice principale ale solului cum este pH-ul, gradul de
saturaţie în baze (V%), conţinutul în humus, P, K, Ca, aluminiu mobil, sodiu, etc.;
 nivelul de intensivizare a producţiei de iarbă care poate fi extensiv, semiintensiv
(mediu) şi intensiv, cu graduări diferite pe niveluri de asigurare a apei din
precipitaţii (400-500mm până la 1200-1400mm) şi irigaţii, cât şi al indicelui
termic specific ecartului altitudinal cu durata sezonului de vegetaţie unde se află
pajiştea ce urmează a se fertiliza;
 modul de valorificare a producţiei prin păşunat sau cosire în regim de fâneaţă şi
alte elemente.
Abia după ce avem clarificate aspectele menţionate mai sus ne putem decide
asupra epocii când facem fertilizarea şi al dozelor ce urmează a fi aplicate.
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Ce pajişti se pot fertiliza fără probleme ?
 Pajiştile de câmpie şi dealuri dominate de Festuca valesiaca, F. rupicola, F.
pseudovina, Poa angustifolia şi altele, cu maxim 10-20% participare specii
nevaloroase, ce se vor utiliza ca păşune în regim extensiv, datorită lipsei de
umiditate şi a căldurii excesive;
 Pajiştile de dealuri, premontane şi montane până la 1200-1400 m altitudine
dominate de Agrostis capillaris şi Festuca rubra ce se vor utiliza în regim de
păşune, fâneaţă şi mixt în regim extensiv şi pe alocuri cu intensitate mijlocie,
datorită covorului ierbos cu specii spontane „rustice” şi al condiţiilor
pedoclimatice;
 Pajiştile din luncile râurilor, Lunca şi Delta Dunării, dominate de specii valoroase
(Festuca pratensis, Alopecurus pratensis, Dactylis glomerata, Lolium perenne,
Agrostis stolonifera, etc.) utilizate în special prin cosire în regim de folosire
intensivă ca fâneaţă, având umiditatea asigurată;
 Pajiştile îmbunătăţite prin supraînsămânţare şi reînsămânţare cu diferite
amestecuri de graminee şi leguminoase perene, care se pot utiliza în toate
regimurile de folosire cu intensitate mijlocie până la ridicată, având un covor
ierbos format din specii “nobile” care permit obţinerea unor producţii mari şi de
calitate, cu deosebire în regim irigat.






Pajişti care nu se recomandă a fi fertilizate
Pajiştile de câmpie afectate de exces de umiditate, aciditate puternică şi sărăturare
pronunţată a solului care necesită mai întâi ameliorarea regimului hidric, prin
desecare şi drenaje, corectarea reacţiei solului prin amendare, etc.;
Pajiştile de dealuri şi montane afectate de eroziunea solului, dominate de
Botriochloa ischaemum şi alte specii pe terenuri care necesită în prealabil
îmbunătăţiri funciare;
Pajiştile invadate peste 20-30 % de vegetaţie ierboasă (buruieni) şi lemnoasă
(tufărişuri şi puieţi arbori) nevaloroase care necesită a fi înlăturate prin diferite
metode, înainte de a fi fertilizate;
Pajiştile ce urmează a se supraînsămânţa, pentru a nu stimula dezvoltarea speciilor
spontane care pot înăbuşi tinerele plante ce apar din sămânţă, fertilizarea urmând a
se face după prima coasă sau un ciclu de păşunat;
Pajiştile supratârlite, eutrofizate din toate zonele, invadate de vegetaţie nitrofilă
(Sambucus ebulus, Verbascum speciosum, Onopordon acanthium, Carduus
acanthoides, C. nutans, Rumex obtusifolius, R. alpinum, Urtica dioica, Colchicum
autumnale, Veratrum album şi altele) până la “epuizarea” excesului de elemente
fertilizante, în special azot şi potasiu, după mai mulţi ani.
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Fertilizarea ca metodă de îmbunătăţire a covorului ierbos
Toate tipurile de pajişti care s-au degradat datorită lipsei aplicării îngrăşămintelor
răspund pozitiv la fertilizare, cu condiţia să aibă în covorul ierbos peste 70-80 %
specii valoroase furajere.
Prin fertilizare adecvată se pot îmbunătăţi pajiştile de deal şi munte cu climat mai
umed care sunt dominate de Nardus stricta (ţăpoşică, părul porcului) ce pot deveni
pajişti mai valoroase de Agrostis capillaris, Festuca rubra, Alopecurus pratensis, Poa
pratensis şi altele. De asemenea, fertilizarea în limite optime şi proporţie adecvată
contribuie la menţinerea unui echilibru între gramineele şi leguminoasele perene din
pajişti cât şi la supravieţuirea speciilor noi introduse prin supraînsămânţare în covorul
ierbos sau reînsămânţare în cazul pajiştilor semănate sau temporare.
6.3.2. Târlirea pajiştilor cu animalele
Până acum, târlirea tradiţională normală, confirmată ştiinţific, se face cu oile şi
anume 2 – 3 nopţi 1 oaie adultă / mp pe păşuni cu covor ierbos corespunzător şi 4 – 6
nopţi 1 oaie / mp pe păşunile degradate, care în zona montană sunt invadate de
Nardus stricta (părul porcului, ţepoşică). Depăşirea acestui prag de 6 nopţi, în toate
situaţiile duce la supratârlire, cu întreg cortegiul de dezechilibre grave ale covorului
ierbos şi ale celorlalţi factori de mediu.
Au fost efectuate cercetări privind târlirea cu bovinele, respectiv acceaşi
intensitate, în funcţie de starea covorului ierbos de 2 – 3 nopţi şi 4 – 6 nopţi 1 vacă /
6 mp sau alte durate cu încărcări echivalente cum ar fi 4 – 6 nopţi sau 8 – 12 nopţi 1
vacă / 12 mp, ţinând seama şi de greutăţile care intervin în mutarea porţilor mai mari
de târlire şi mărirea în prima fază a spaţiului dintre vacile de la diferiţi proprietari,
care nu se cunosc între ele, pentru evitarea unor altercaţii şi stări de stres, până la
ierarhizarea după legile nescrise ale etologiei. Prin aceste metode de târlire, o păşune
de munte, într-o perioadă de 90 – 120 zile poate fi ameliorată abia pe 10-20 % din
suprafaţa totală, o dată pentru cca 5 ani, cât durează efectul târlirii, dată fiind
încărcarea mică cu animale de 1 – 2 unităţi vită mare (UVM) la hectar şi durata scurtă
a sezonului de păşunat.
Cercetări mai recente au dovedit că este posibil a se târlii până la 50 % din
suprafaţa atribuită unei turme de animale cu condiţia aplicării unor erbicide pentru
distrugerea covorului ierbos degradat, urmată de supraînsămânţare cu ierburi perene
şi fertilizare cu îngrăşăminte chimice fosfatice.
Concret, pe o păşune degradată de ţepoşică se aplică 5 l/ha Roundup (glifosat),
diluat în 150 litri de apă, utilizând pentru stropire o pompă de spate după care la 2
săptămâni se supraînsămânţează cu un amestec calculat pentru 1 hectar de 270 kg
superfosfat (18 % P2O5) împreună cu 25 kg graminee (Festuca rubra, Festuca
pratensis, Phleum pratense, Lolium perenne,Dactylis glomerata, Agrostis capillaris
şi altele) şi 5 kg leguminoase perene (Trifolium repens, Trifolium hybridum, Lotus
corniculatus, etc.), revenind 3 kg amestec complex la 100 mp, după care se
efectuează o târlire redusă la numai 2 nopţi 1 oaie/mp sau 1 vacă/6 mp.
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Prin aceste măsuri care necesită o bună pregătire în prealabil şi multă
conştiinciozitate în aplicare pe suprafeţe de păşuni proprietate individuală sau
închiriate pe termen lung (10-20 de ani) se vor putea îmbunătăţi într-un interval
relativ scurt, suprafeţe mari de păşuni montane degradate în decenii de agresiune
asupra mediului.
Aşa cum se asigură sarea pentru animale şi mălaiul pentru hrana îngrijitorilor,
la fiecare stână ar trebui să existe şi amestecuri complexe de ierburi perene cu
îngrăşăminte chimice fosfatice, păstrate în pungi de polietilenă care să fie aplicate pe
târle cu 1 – 2 zile înainte de a fi mutate în alt loc, alături.
Prin acest procedeu chiar dacă se trece cu 4 – 6 zile peste pragul fatidic de 6
nopţi 1 oaie/mp, se realizează adevărate pajişti semănate de mare productivitate, în
loc să se instaleze o vegetaţie de buruieni nitrofile nevaloroase ca: ştevii (Rumex
obtusifolius de la câmpie până la 1000 – 1200 m altitudine şi Rumex alpinus la
altitudini mai mari); urzica (Urtica dioica); ştirigoaia (Veratrum album) şi altele.
Introducerea îngrăşămintelor fosfatice este necesară pentru a completa acest
element, întrucât dejecţiile animalelor sunt mai bogate în azot şi potasiu şi mai sărace
în fosfor, element de bază prin care se susţin în continuare leguminoasele şi fixarea
azotului atmosferic.
Pentru a implementa un sistem de târlire normal sau cu îmbunătăţirile
menţionate, trebuie în primul rând să ne dotăm cu porţi uşoare şi rezistente de
îngrădirea animalelor pe timp de noapte, din aluminiu sau materiale plastice, mai
înalte pentru vaci şi mai scunde pentru oi.
De asemenea, va trebui să intervenim şi pentru a îmbunătăţi condiţiile de lucru
şi de locuit în stâna propriu-zisă, prin construirea unora mai rezistente şi cu dotările
necesare sau a unor adăposturi demontabile sau pe roţi, care să fie mutate din loc în
loc pe păşune mai aproape de perimetrele ce urmează a fi îmbunătăţite prin târlire.
6.3.3. Fertilizarea cu gunoi de grajd şi alte îngrăşăminte organice
Îngrăşămintele organice sunt produse naturale care conţin elemente fertilizante
(nutritive) pentru plante, în diferite proporţii şi cantităţi mari de substanţe organice,
având o veche utilizare în agricultură. Din grupa îngrăşămintelor organice fac parte:
gunoiul de grajd, compostul, tulbureala de grajd (gülle), urina şi mustul de grajd, etc.
Gunoiul de grajd este un îngrăşământ de bază folosit în agricultură, fiind
alcătuit dintr-un amestec de dejecţii provenite de la animale şi materialul folosit ca
aşternut.
Conţinutul mediu în elemente fertilizante a acestui tip de îngrăşământ este de:
0,55 % N; 0,22 % P2O5; 0,55 % K2O şi 0,23 % CaO.
Calitatea gunoiului de grajd depinde de specia de animale de la care provine,
cel mai bogat în elemente fertilizante fiind gunoiul de ovine urmat de cabaline şi
bovine, iar cel mai sărac este cel rezultat de la porcine. Depozitarea şi fermentarea
gunoiului de grajd se face într-un loc special amenajat, numit platformă pentru gunoi.
Fermentarea durează 3 – 5 luni, timp în care se pierde 25 – 30% din greutatea iniţială
a gunoiului.
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Un metru cub de gunoi cântăreşte 300 – 400 kg atunci când este proaspăt şi
afânat, 700 kg când este proaspăt şi îndesat, 800 kg când este semifermentat şi 900 kg
când este fermentat şi umed.
Gunoiul de grajd este un îngrăşământ complet, deoarece conţine principalele
elemente nutritive necesare plantelor, care sunt eliberate treptat în timpul
descompunerii substanţelor organice de către microorganismele din sol.
Gunoiul de grajd influenţează favorabil însuşirile fizico-chimice ale solului,
măreşte permeabilitatea solurilor grele şi coeziunea celor nisipoase, contribuie la
afânarea şi încălzirea solurilor, îmbunătăţeşte reacţia solului.
Gunoiul de grajd este un îngrăşământ universal, întrucât poate să fie
administrat pe toate solurile la majoritatea plantelor cultivate şi pe toate tipurile de
pajişti care se aplică atât la suprafaţa pajiştilor naturale cu covor ierbos
corespunzător, cât şi prin încorporare înainte de desţelenire şi înfiinţarea pajiştilor
semănate. Aplicarea gunoiului de grajd bine fermentat (3-5 luni în platformă) la
suprafaţa terenului, toamna târziu sau primăvara devreme în cantităţi de 20-30 t/ha se
face frecvent pe fâneţele naturale din apropierea gospodăriilor.
Gunoiul de grajd este mai bine valorificat când se administrează împreună cu
doze mici de îngrăşăminte chimice.
Prin aplicarea gunoiului se îmbunătăţeşte compoziţia floristică a covorului
ierbos şi calitatea furajului datorită înmulţirii leguminoaselor perene, care la rândul
lor fixează azot simbiotic, sporind cantitatea de nutrienţi din sol. Efectul fertilizării cu
gunoi de grajd durează în medie 3 - 5 ani.
Gunoiul de păsări este un alt îngrăşământ organic complet, cu acţiune rapidă.
Compoziţia chimică depinde de specia de păsări de la care provine fiind în medie de
1,7 % N; 1,6 % P2O5; 0,9 % K2O şi 2 % CaO.
Pentru a evita pierderea azotului în timpul păstrării se depozitează în şoproane,
în straturi subţiri şi se stropeşte cu lapte de var. Se aplică toamna în cantitate de 1 –
1,5 t/ha sau în timpul perioadei de vegetaţie a pajiştilor.
Compostul este un alt îngrăşământ organic solid care provine din resturile
adunate în gospodărie (paie, pleavă, frunze, cenuşă, gunoaie menajere) ce se
depistează în platformă, se umectează, se îndeasă şi se lasă să fermenteze o perioadă
dublă decât gunoiul de grajd, respectiv 6 – 10 luni. Odată cu umectarea din când în
când se adaugă var şi superfosfat.
Compostul se consideră fermentat atunci când a devenit brun şi sfărâmicios,
după care se trece prin ciururi cu ochiuri de 1,2 – 2 cm şi se administrează toamna în
cantitate de 20 – 25 t/ha la plantele furajere în arabil şi pe pajiştile naturale.
Aplicarea îngrăşămintelor organice solide se face cu maşinile de împrăştiat
gunoi de grajd şi alte utilaje specifice.
Tulbureala (gűlle, purin) este un îngrăşământ organic semilichid care se obţin
de la adăposturile de taurine prevăzute cu sistem de evacuare hidraulică a dejecţiilor
sau tabere de vară cu pardoseală de ciment, spălare cu jet de apă şi colectare într-un
bazin acoperit. În aceste bazine tulbureala formată din urină, dejecţii solide şi apa de
spălare fermentează 3– 4 săptămâni după care se administrează folosind 200 – 400
hl/ha.
92

Îngrăşămintele semilichide bogate în azot şi potasiu se aplică pe pajiştile
permanente în doze de maximum 150 m3/ha, împreună cu 30 kg/ha P2O5, elementul
nutritiv deficitar.
Capacitatea bazinelor colectoare se calculează în funcţie de numărul de
animale considerându-se câte 7 – 8 m3 pentru o unitate vită mare.
Pe păşuni din motive sanitar-veterinare, doza nu trebuie să depăşească 25-30
3
m /ha la o aplicare. Păşunatul este permis numai după o perioadă de 4-5 săptămâni
pentru “sterilizarea păşunii” de agenţi patogeni, sub acţiunea razelor solare.
Urina şi mustul de grajd sunt îngrăşăminte lichide, formate din urina
animalelor, respectiv mustul care se scurge din platforma de gunoi în timpul
fermentării. Aceste produse se colectează în bazinele amplasate la capătul grajdurilor
şi platformelor de gunoi, bazine care se acoperă, iar la suprafaţa lichidului se toarnă
un strat de ulei rezidual gros de 3 – 5 mm, pentru a evita pierderea azotului. La urină
azotul se găseşte sub formă de uree, acid uric şi acid hipuric.
Urina şi mustul de grajd sunt îngrăşăminte unilaterale, fiind mai bogate în azot
potasiu şi sărace în fosfor calciu. Urina conţine în medie 1 – 1,5% N; 1,3 – 1,6% K2O
şi 0,3% P2O5 iar mustul de 3 ori mai puţin din aceste substanţe nutritive.
Înainte de aplicare urina sau mustul de bălegar se diluează cu cel puţin 2 ori pe
atâta apă, dacă se aplică în timpul vegetaţiei pentru a nu arde plantele. Astfel, 10 t/ha
urină se diluează cu 20 – 30 t/ha apă pentru diluare rezultând 30 – 40 t/ha (~ 250 –
350 hl/ha) care se poate aplica în special pe fâneţe. Urina şi mustul se transportă şi
nediluată în remorci - cisterne (vidanje) şi după împrăştiere pe sol (100 – 150 hl/ha) se
încorporează prin arătura de bază înainte de înfiinţarea pajiştii semănate.
6.3.4. Fertilizarea pajiştilor cu îngrăşăminte chimice
Datorită resurselor insuficiente de îngrăşăminte organice pentru îmbunătățirea
pajiştilor şi a caracteristicilor care le au, respectiv conţinut redus de elemente
fertilizante în cantităţi mari de material (gunoi, compost, tulbureală, etc.) care măresc
cheltuielile de transport şi aplicare, suntem nevoiţi să facem adesea apel la
îngrăşămintele chimice mai uşor de administrat la distante mari de ferma în condiţii
naturale mai greu accesibile.
Folosirea îngrăşămintelor chimice pe pajişti a produs o adevărată revoluţie
verde prin sporuri mari de producţie de iarbă şi calitatea furajelor, reflectate şi în
creșterea numărului de animale şi al producţiilor acestora la unitatea de suprafaţă din
fermele zootehnice. Aplicarea îndelungată şi în cantităţi mari a îngrăşămintelor
chimice pot avea şi efecte negative cum ar fi acidifierea solului, poluarea mediului cu
nitriţi şi nitraţi, perturbarea activităţii microorganismelor din sol, dezechilibre de
nutriţie la animale, reducerea biodiversităţii şi altele.
Administrarea în doze moderate şi echilibrate a îngrăşămintelor chimice pe
pajişti în funcţie de caracteristicile agrochimice ale solului, nivelul de producţie şi
modul de folosinţă preconizat este una din cele mai importante pârghii de sporire a
productivităţii pajiştilor permanente (seminaturale şi naturale) şi temporare
(semănate).
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Rolul elementelor nutritive
Elementele nutritive pe care plantele le extrag sub formă de săruri minerale
dizolvate în apa din sol sunt folosite de plante pentru creşterea si dezvoltarea lor.
Azotul este necesar plantelor în cantităţi apreciabile, în sinteza substanţelor
proteice şi a citoplasmei celulare.
Insuficienţa azotului din sol încetineşte creşterea şi producţia scade, iar excesul
de azot favorizează creşterea vegetativă, lungeşte perioada de vegetaţie, scade
rezistenţa la îngheţ, la cădere şi la boli.
Fosforul favorizează dezvoltarea rădăcinilor, formarea florilor şi a seminţelor,
măreşte rezistenţa plantelor la secetă, boli, îngheţ şi scurtează perioada de vegetaţie.
Potasiul reduce transpiraţia plantelor, măreşte rezistenţa la secetă, la cădere,
îngheţ, intensifică fotosinteza şi acumularea hidraţilor de carbon, a substanţelor
proteice, iar la plantele melifere măreşte cantitatea de nectar.
Solurile din ţara noastră conţin mult potasiu de la 0,3 – 2,3 % K2O.
Calciul intră în consistenţa membranelor celulare sub formă de pectat de
calciu, favorizează dezvoltarea rădăcinilor şi neutralizează acizii organici aflaţi în
exces în plante (mai ales acidul oxalic). Solurile normale din ţara noastră conţin în
stratul arabil 0,3 – 2,0 % CaO.
Magneziul este un component al clorofilei şi participă alături de fosfor la
formarea proteinelor. Joacă un rol important în absorbţia fosforului, în formarea
fructelor şi a seminţelor. Între Ca şi Mg din sol trebuie să existe un raport egal cu
unitatea.
Furajele carenţate în Mg produc boli grave de nutriţie la taurine (tetania de
iarbă sau hipomagneziemia).
Sulful participă la formarea unor aminoacizi (cistină, metionină) şi influenţează
pozitiv pe păşuni, cantitatea şi calitatea lânii. În lipsa sulfului plantele îngălbenesc,
tulpinile se lignifică, mai ales în perioadele de secetă.
Borul are rol în procesele de înflorire şi fructificare, stimulează formarea
nodozităţilor la plantele leguminoase.
Cuprul, manganul, fierul, zincul şi molibdenul au rol de catalizatori în
procesele biochimice din plante.
Carenţa în fier şi mangan produce la plante diferite stări clorotice, iar la
animalele hrănite cu aceste furaje apare anemia, mai ales la vacile de lapte.
Doze de îngrăşăminte chimice şi fracţionarea lor
Pentru fiecare tip de pajişte permanentă (naturală sau seminaturală) pe baza
rezultatelor experimentale din ţara noastră au fost stabilite doze de îngrăşăminte
chimice (Tabelul 6.2).
Se poate constata că raportul optim între elementele fertilizante (nutritive)
NPK pentru condiţiile din ţara noastră în cazul pajiştilor permanente este de 2 – 1 – 1,
adică la două părţi azot (N) revine o parte fosfor sub formă de P2O5 şi o parte de
potasiu sub formă de K2O.
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Tabelul 6.2.
Date orientative privind fertilizarea pajiştilor permanente
cu îngrăşăminte chimice (kg/ ha / an s.a.) (după MOTCĂ, 1987)
Tipul de pajişte
1.Festuca valesiaca
2.Festuca rupicola
3.Agrostis capillaris
- productive
- slabe
4. Festuca rubra
5. Nardus stricta
6.Festuca airoides

N*

P2O5 (P*)

K2O (K*)

100 – 200
100 – 200

50 – 60 (20 -25)
50 – 60 (20 -25)

50 – 60 (40 - 50)

150 – 200
100 – 150
150
200
100

75 – 100 (35 - 45)
50 – 75 (20 - 35)
75 (50)
100 (45)
50 (20)

75 – 100 (60 – 80)
50 – 75 (40 - 60)
75 (60)
100 (80)
50 (40)

* ) substanţă activă (s.a.)

Pe pajiștile supraînsămânțate doza de N poate crește până la 50 % față
de pajiștea permanentă, la același nivel de PK. Pentru pajiştile temporare (semănate)
dominate de graminee ( > 70 %) doza de N poate creşte cu 50 – 100 % faţă de cele
permanente aflate în aceleaşi condiţii naturale, astfel că raportul poate fi de la 3 – 1 –
1 până la 4 – 1 – 1 în caz de intensivizare a producţiei.
Pe pajiştile temporare bogate în leguminoase (> 50 %) doza de N se reduce cu
50 %, respectiv la jumătate, astfel că raportul NPK poate fi de 1 – 1 – 1 până la 0 – 1
– 1, azotul fiind asigurat prin fixare simbiotică.
Fracţionarea dozelor de azot
Îngrăşămintele azotate se aplică fracţionat în funcţie de modul de folosinţă.
În regim de fâneaţă pe pajiştile permanente dozele de N se aplică în două
fracţii, de regulă prima de 2/3 şi a doua de 1/3 din total în zone mai secetoase şi munţi
mijlocii, respectiv în două părţi egale în zone mai favorabile din zona de dealuri
umede şi premontană. În regim de păşunat pe pajiştile permanente şi temporare
pentru eşalonarea producţiei dozele se aplică în mai multe fracţii egale în funcţie de
numărul ciclurilor de recolta în doze de câte 30 N până la 50 N kg/ha primăvara
devreme şi după fiecare ciclu, exceptând pe ultimul.
Aplicarea fosforului şi potasiului
Îngrășămintele fosforice şi potasice se aplică pe pajişti de regulă toamna, cu
excepţia situaţiilor când folosim îngrăşăminte chimice complexe NPK când PK se
aplică concomitent cu N primăvara.
Aplicarea unilaterală a N a dus la scăderea rezervei de P si K din sol, de aceea
aplicarea acestor elemente deficitare care produc carențe în furaje, este în prezent
obligatorie.
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Un exemplu de fertilizare
Aplicăm primăvara devreme îngrăşăminte chimice complexe din formula 15 –
15 – 15, o cantitate de 330 kg/ ha produs comercial pentru asigurarea unui nivel de
50 kg/ha N şi aceeaşi cantitate de oxizi de P şi K necesare pentru întreg anul, după
care în completare, imediat sau după ciclurile de recoltă se aplică numai îngrăşăminte
azotoase cum ar fi nitrocalcarul (21 % N) pe solurile acide, azotatul de amoniu (33,5
% N), sau ureea (46 N) pe soluri cu reacţie normală şi sulfatul de amoniu (20 % N)
pe soluri sărăturate.
La teoriile fără acoperire enumerate de unii ”specialişti„ în agricultura
ecologică (biologică) care propovăduiesc fără temei interzicerea aplicării
îngrăşămintelor chimice pe pajişti, le răspundem că sunt necesare pentru început
intervenţii urgente şi intense de schimbare a covorului ierbos degradat pe cale
chimică (erbicide, îngrăşăminte, amendamente, etc.) care fac posibilă creşterea
încărcării cu animale la hectar, producerea unor cantităţi mai mari de îngrăşăminte
organice (gunoi, tulbureală, etc.) după care la un interval de numai doi ani de
conversie se poate mai uşor face trecerea la agricultura pe care o preconizează.
Numai în acest mod, pe cale chimică se vor putea îmbunătăţi suprafeţe mai
mari de pajişti pe care de decenii sau chiar secole s-au degradat continuu întrucât nu
le-am asigurat un minim de întreţinere, fertilizare şi folosire raţională.
6.4. METODE DE ÎMBUNĂTĂȚIRE PRIN SUPRAÎNSĂMÂNȚARE
REÎNSĂMÂNȚARE A PAJIȘTILOR DEGRADATE

ȘI

6.4.1. Principii de refacere totală sau parţială a covorului ierbos
În marea majoritate a cazurilor pajiştile din ţara noastră au covorul ierbos
degradat datorită lipsei de întreţinere curentă (grăpat, combatere buruieni, etc.),
absenţa sau insuficienţa fertilizării cu îngrăşăminte organice şi chimice, cât şi a
folosirii neraţionale prin păşunat (durată, încărcare, abandon, starea
necorespunzătoare a ţelinii, etc.) sau alte cauze.
Îmbunătăţirea prin mijloace de suprafaţă cu menţinerea covorului „original”
poate să nu dea rezultate după aplicarea îngrăşămintelor datorită expansiunii unor
specii nitrofile nedorite existente aici sau a încetinelii cu care se instalează speciile
mai valoroase. De aceea, acolo unde este posibil se va îndepărta (distruge) vechiul
covor ierbos prin mijloace mecanice (arat, frezare, grăpare energică) sau chimice prin
erbicidare totală, după care prin însămânţarea unui amestec adecvat de graminee şi
leguminoase perene se înfiinţează o pajişte nouă în locul celei vechi.
Ce pajişti le refacem total sau parţial ?
Pajiştile care au o acoperire de peste 60-70 % cu specii nevaloroase pentru
furaj, goluri sau specii nedorite + goluri în aceeaşi proporţie, se recomandă a fi
reînsămânţate.
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Tot aici se înscriu suprafeţele de pajişti după defrişarea vegetaţiei lemnoase cu
acoperire de peste 50 %, a celor pe care s-au efectuat lucrări de desecare pentru
eliminarea excesului temporar sau lucrări de drenaj pentru eliminarea excesului de
umiditate, cele invadate puternic de muşuroaie înţelenite, după nivelare şi alte situaţii
care reclamă înlocuirea totală a covorului ierbos al unei pajişti.
Refacerea totală este limitată în unele cazuri de grosimea stratului de sol şi
prezenţa pe profil a pietrelor cât şi al înclinaţiei versanţilor care nu trebuie să
depăşească 12 grade pentru a efectua mecanizat lucrările şi a evita declanşarea
eroziunii solului. Pe pante mai mari de 12 grade până la maxim 30 grade înclinaţie se
folosesc de regulă mijloace de suprafaţă, fără mobilizarea solului, iar peste această
limită de 30 de grade se propune împădurirea lor.
Refacerea parţială a covorului ierbos se execută după defrişarea vegetaţiei
lemnoase invadante, scoaterea cioatelor, adunarea pietrelor dacă este cazul, nivelarea
terenului şi alte măsuri preliminare care să faciliteze mecanizarea lucrărilor de
înfiinţare, întreţinere şi folosire a pajiştilor în anii următori.
Pentru refacerea parţială a unei pajişti este obligatoriu ca în covorul ierbos să
existe 30-50 % specii furajere valoroase, care necesită a fi completate prin
supraînsămânţare cu alte specii valoroase.
O situaţie aparte o constituie pajiştile cu covor ierbos valoros, dar cu o
densitate scăzută care necesită a fi îndesit prin autoînsămânţare. În acest caz, odată la
4-6 ani prin rotaţie, se recoltează prin cosire covorul ierbos mai târziu, după coacerea
şi scuturarea seminţelor care cad pe sol, încolţesc şi înlocuiesc plantele care au
îmbătrânit şi în cele din urmă au pierit, lăsând goluri care trebuiesc completate.
În acest caz înlocuirea covorului ierbos se face de la sine prin procesul de
autoînsămânţare, acesta fiind unul din cele mai eficiente mijloace de îmbunătăţire a
densităţii pajiştilor, cu condiţia ca plantele componente să aibă valoare furajeră
corespunzătoare. Dacă avem un covor ierbos îmburuienat nu putem apela la
autoînsămânţare întrucât am stimula şi mai mult extinderea buruienilor nedorite.
Lucrări de pregătire a ţelinii înainte de semănat
Pentru refacerea totală a unui covor ierbos degradat sau cu goluri în proporţie
însemnată este bine ca înainte de arătură să se efectueze o lucrare cu grapa cu discuri
reglată la un unghi mic pentru a tăia în bucăţi ţelina, preferabil să se acţioneze pe
două direcţii perpendiculare.Arătura propriu zisă se face de regulă toamna la
adâncimea normală de 18-20 cm cu plugul reglat să îngroape bine ţelina.
Sunt cazuri când este suficientă prelucrarea ţelinii cu grapa grea cu discuri,
urmată de grăpări mai uşoare.
Pentru a uşura prelucrarea în prealabil se efectuează o erbicidare totală cu unul
din produsele active Glifosat sau Paraquat, după care la două săptămâni se pregăteşte
patul germinativ prin grăpare.
Cele mai bune rezultate se obţin prin prelucrarea cu freza de pajişti la
adâncimea de 10-12 cm pe pajişti cu ţelina mai subţire, sau cu ţelina mai groasă după
ce s-a făcut o erbicidare totală.
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Pentru refacerea parţială prin supraînsămânţare, primăvara devreme se face o
mobilizare superficială de 1-2 cm cu grapa cu colţi prin mai multe treceri, acţiune
care nu distruge în totalitate vechiul covor, creând condiţii pentru germinarea
seminţelor.
Semănatul ierburilor perene
După pregătirea patului germinativ la refacerea totală sau parţială a covorului
ierbos, obligatoriu se tasează terenul cu un tăvălug inelar, apoi se seamănă cu
semănătorile obişnuite de cereale în rânduri la adâncimea de 1,5-2 cm, după care din
nou se tasează cu un tăvălug de această dată neted.
Astfel, regula de aur în reuşita semănatului este: tasare – semănat – tasare.
Multe din semănături nu reuşesc pentru că nu se respectă această regulă. Nu
întâmplător, pe urma roţilor de tractor se instalează cel mai bine iarba semănată,
pentru că acolo terenul a fost mai bine tasat.
Semănatul ierburilor perene este o operaţiune delicată datorită seminţelor
foarte mici şi a adâncimii superficiale la care se introduce în sol, motiv pentru care
există maşini speciale pentru acest scop. La fel sunt maşini combinate care
mobilizează solul pe rânduri şi fac concomitent supraînsămânţarea ierburilor și
tasarea rândurilor semănate.
Pentru reînsămânțarea pajiștilor se recomandă utilizarea mașinilor combinate,
care realizează concomitent, printr-o singură trecere, pregătirea patului germinativ,
semănatul și tăvălugirea după semănat.
6.4.2. Alegerea amestecurilor de ierburi
După ce ne-am hotărât ce metodă de refacere totală sau parţială să alegem în
funcţie de condiţiile naturale şi scopul propus, pasul următor este stabilirea unui
amestec de graminee şi leguminoase perene de pajiști, care implică un minim de
informaţii despre aceste specii.
Vă prezentăm mai jos, în ordine alfabetică, denumirile ştiinţifice şi cele
populare ale principalelor ierburi perene cultivate la noi:
Graminee perene:
Agropyron pectiniforme – pir cristat
Bromus inermis – obsigă nearistată
Dactylis glomerata – golomăţ
Festuca arundinacea – păiuş înalt
Festuca pratensis – păiuş de livadă
Festuca rubra – păiuş roşu
Lolium perenne – raigras peren
Phalaris arundinacea – ierbăluţă
Phleum pratense – timoftică
Poa pratensis – firuţă

Leguminoase perene:
Lotus corniculatus – ghizdei
Medicago sativa – lucerna albastră
Onobrychis viicifolia – sparcetă
Trifolium hybridum – trifoi corcit
Trifolium pratense – trifoi roşu
Trifolium repens - trifoi alb
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Lista ar putea continua, dar ne oprim deocamdată aici. Imaginaţi-vă că pentru
fiecare din cele 10 specii de graminee şi 6 specii de leguminoase perene sunt zeci şi
chiar sute de soiuri aflate în cultură pentru o singură specie, astfel că problema
alcătuirii amestecurilor de ierburi perene este extrem de complicată şi dificilă în
același timp. Pentru aceste considerente în ţările cu zootehnie dezvoltată amestecurile
de ierburi perene sunt standardizate şi se revizuiesc odată la 15-20 ani.
În vederea reducerii pe cât posibil al greşelilor care se fac mai frecvent în
alcătuirea amestecurilor de ierburi, vă prezentăm 10 criterii mai importante ce
trebuiesc avute în vedere (Tabelul 6.3.).
Pentru uşurinţa înţelegerii criteriilor de alcătuire al amestecurilor s-a pornit de
la cele mai cunoscute amestecuri simple, formate dintr-o graminee şi o leguminoasă
perenă cum sunt raigrasul peren cu trifoiul alb foarte răspândit pentru păşunat în
climatul mai oceanic din vestul Europei, sau timoftica cu trifoi roşu pentru fâneaţă în
climatul mai rece, din ţările Scandinave.
După alegerea asociațiilor de bază, pentru regim de fâneaţă, formate dintr-o
graminee perenă ce asigură volumul producţiei de furaj şi o leguminoasă perenă de
pajiști, ce asigură calitatea furajeră şi azotul biologic, în funcţie de condiţiile
staţionale, sistem de cultură şi mod de folosinţă, se mai adaugă alte specii ca păiuşul
de livezi pentru plasticitate ecologică şi de folosire, păiuşul înalt pentru robusteţe la
modificări climatice, pirul crestat pentru rezistenţă la secetă, raigrasul peren, firuţa şi
trifoiul alb pentru rezistenţă la păşunat.
În final fiecare gospodar sau fermier îşi va putea singur aprecia amestecul de
ierburi format, însumând punctajul (steluţele) din dreptul fiecărui criteriu cu opţiunea
aleasă în prealabil pentru fiecare amestec simplu.
Numărul minim de punctaj pentru un amestec simplu este de 20 şi cel maxim
este de 40 steluţe sau puncte pentru 2 specii (graminee + leguminoase) pe scara de
amestecuri: 25-30 puncte pot fi considerate acceptabile şi peste 30 ca fiind o alegere
bună. Pentru 3 specii punctajul variază între 30 – 60 iar la 4 specii între 40 – 80 şi aşa
mai departe. Aprecierile de rigoare pentru 3 specii vor fi 35 – 45 ca satisfăcătoare şi
46 – 60 ca fiind amestecul potrivit.
Apariţia unui singur „O” anulează din start amestecul preconizat a fi ales.
De exemplu, ne propunem să găsim un amestec pentru fâneaţă sau însilozare în
condiţii de irigare din sudul ţării. Ne oprim asupra amestecului simplu dintre golomăţ
şi lucernă (G + L).
Golomăţul este o specie pentru fâneaţă (**) cu o longevitate culturală de 4-5
ani (**) răspunde bine la irigaţii (**) şi fertilizare (**) este înalt (**) cu instalare
mijlocie în anul I (*) şi concurenţă puternică în anii următori (**) cu un grad mijlociu
de înmulţire vegetativă (*) capacitate de otăvire puternică (**) şi rezistentă la călcare
mare (**), în total 18 puncte (steluţe).
Lucerna este de asemenea o specie ideală pentru fâneaţă (**) cu o longevitate
de 4-5 ani (**) comportare bună la irigare (**) mai slabă la fertilizare (*) este înaltă
(**) cu instalare bună (**) concurenţă mijlocie (*) înmulţire vegetativă slabă (*)
capacitat otăvire foarte bună (**) şi rezistenţă la călcare slabă (*) în total 16 puncte
(steluţe).
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Tabelul 6.3.
RELIEF →
CLIMAT→
SOL →
→

CÂMPIE - DEAL
Cald – Uscat
Cald-Umed
Fertil
Calcar
Mijlociu
Număr amestec
1
2
3
Golomăt +
Obsigă +
Timoftică +
INDICATORI, BIOTEHNICI SI ECONOMICI
Lucernă
Sparcetă
Trifoi roşu
1. Mod de folosire 1. păşune
**
0
*
0
*
0
2. mixt
principal
**
*
**
*
**
*
3. fâneaţă
**
**
**
**
**
**
2. Longevitatea culturii 1. 2-3 ani
**
**
**
**
**
**
2. 4-5 ani
**
**
**
**
**
0
3. peste 5 ani
*
0
**
0
*
0
3.Asigurarea umidităţii 1. uscat
*
**
**
**
*
**
2. freatic
**
0
*
*
**
**
3. irigat
**
**
*
*
**
**
4. Nivelul de fertilizare 1 extensiv
**
**
**
**
**
**
2 mijlociu
**
**
**
**
**
**
3 intensiv
**
*
*
*
**
*
5. Înălţimea covorului 1. mică
0
0
0
0
0
0
2. mijlocie
ierbos
*
*
*
*
*
*
3. mare
**
**
**
**
**
**
1 mică
6. Capacitate
**
**
0
0
**
0
2 mijlocie
de concurenţă
*
*
**
**
*
**
3 mare
Anul I la instalare
0
0
*
*
0
*
1 mică
7. Capacitate
*
**
*
**
**
0
2 mijlocie
de concurenţă
*
*
**
*
*
*
3 mare
Anii următori
**
*
**
*
*
**
8. Grad de înmulţire 1 mică
**
**
0
**
**
**
2 mijlocie
vegetativă
*
*
*
*
*
*
3 mare
0
0
**
0
0
0
9.Capacitate de otăvire 1 mică
*
*
**
**
*
*
2 mijlocie
*
*
*
*
**
**
3 mare
**
**
*
0
*
**
10.Rezistenţa la călcare 1 mică
**
**
**
**
**
**
2 mijlocie
**
*
*
*
**
*
3 mare
**
0
0
0
*
0
Amestec: G = Graminee L = Leguminoase
G
L
G
L
G
L
Menţiune: 0 = nu se alege; * = poate fi acceptat; ** = se alege
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MUNTE
LUNCĂ
Rece-Umed Exces umiditate
Specii de completare ecologică
Sărac
Fertil
şi economică
4
5
Păiuş roşu +
Ierbaluță +
Păiuş Păiuş
Pir Firuţă Raigras Trifoi
Ghizdei
Trifoi hibrid
livadă înalt cristat
peren
alb
**
*
*
0
*
**
0
0
**
**
**
**
**
*
**
**
*
*
*
*
*
**
**
**
**
**
**
**
*
0
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
*
**
**
*
**
*
*
**
**
**
0
**
**
**
*
*
*
**
**
*
0
0
**
**
**
**
**
**
0
**
**
**
**
**
**
**
**
**
*
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
*
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
*
*
**
*
*
**
*
*
**
*
*
*
0
0
0
0
*
**
*
**
**
**
*
**
*
*
**
*
**
*
0
0
**
**
**
**
0
0
0
0
**
0
*
0
0
**
**
**
0
**
*
**
*
**
**
*
*
*
*
*
0
*
0
*
*
0
0
0
**
0
**
**
*
0
*
*
**
**
*
**
**
*
**
*
**
*
**
*
**
*
*
*
**
*
*
**
*
*
**
*
*
**
0
**
**
**
**
0
**
0
**
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
0
**
0
0
0
0
**
0
**
**
**
*
**
*
*
**
*
*
*
**
**
**
**
**
**
*
*
*
**
*
*
**
*
**
**
0
**
**
**
*
**
**
**
**
**
**
0
0
0
**
**
*
*
*
**
*
*
*
*
**
*
0
0
0
**
0
**
**
**
G
L
G
L
G
G
G
G
G
L

Însumând punctele acumulate de amestecul G + L rezultă 18 + 16 = 34 puncte,
încadrându-se la grupa de amestecuri bune pentru scopul propus.
Un amestec pentru păşune din zona de deal cald – umedă pe soluri cu fertilitate
mijlocie din vestul ţării format din 3 specii: golomăţ + raigras peren + trifoi alb,
punctajul va fi 15 + 17 +18 = 50 puncte, fiind foarte bun pe scara de 30 – 60 puncte şi
condiţiile menţionate.
În continuare, după alegerea amestecului de ierburi, trecem la următoarea fază
de stabilire a raportului dintre graminee şi leguminoase care de regulă este de 60-80
% graminee şi 20-40 % leguminoase, cantităţi de seminţe necesare la hectar şi alte
verigi tehnologice existente în cărţi, broşuri şi pliante cu înfiinţarea pajiştilor
semănate în arabil sau reînsămânţarea celor degradate. Pentru supraînsămânţarea
pajiştilor degradate cantităţile de sămânţă se reduc cu 30-50 % din norma pentru
pajiştile semănate.
Din cele prezentate rezultă că alegerea amestecurilor de ierburi este o problemă
dificilă de rezolvat care necesită însuşirea unor cunoştinţe temeinice de biologie,
ecologie şi comportament al acestor specii de graminee şi leguminoase perene
cultivate în diferite condiţii staţionale, mod de folosire diferenţiat şi nivelul de
intensivizare preconizat de către utilizatori.
Din aceste considerente vă prezentăm în continuare principalele specii și soiuri
de ierburi perene utilizate în amestecuri pentru refacerea totală (reînsămânțare) sau
parțială (supraînsămânțare) a pajiștilor permanente cu covor ierbos degradat.
Principalele graminee şi leguminoase perene cultivate
Graminee
Agropyron pectiniforme (pir)
Scurtă descriere: Plantă ierboasă , perenă, creşte sub formă de smocuri dense, cu o
înălţime de 30-50 cm.
Arie de răspândire, cerințe pedo-climatice: Este cel mai bine adaptat la condițiile de
uscăciune, dar poate tolera şi umiditatea. Poate urca la altitudini de până la 2000m
deasupra nivelului mării.
Preferă solurile bine drenate, solurile argiloase profunde poate tolera salinitatea dar
preferă condiții moderat alcaline. Cerințele de fertilitate medie. Nu va tolerează
inundațiile prelungite.
Producţia şi calitatea furajului: Este o plantă productivă, otăveşte bine, are o bună
capacitate de concurenţă, şi o foarte bună rezistenţă la păşunat. Are o valoare
nutritivă medie.
Recomandări: Este recomandată atât pentru producţia de furaj dar mai ales pentru
utilizarea ei cu efect antierozional pe terenurile cu astfel de probleme, în zone
secetoase.
Bromus inermis (obsigă nearistată)
Scurtă descriere: Plantă stoloniferă,cu lăstari medii şi înalţi, talia ajungând 1,6-1,8 m.
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Arie de răspândire, cerințe pedo-climatice: Este rezistentă la secetă, nu suportă
umiditatea în exces, ploi de durată. Creşte pe soluri sărace, pe soluri supuse
fenomenului de eroziune, din zona de silvostepă, şi subetajul pădurilor de gorun.
Producţia şi calitatea furajului: Potenţialul productiv este de 10-14 t/ha substanţă
uscată, iar din punct de vedere al calităţii furajului obţinut acesta poate să aibă un
conţinut în proteină brută de 9-12 %
Recomandări: Este recomandat să se utilizeze în amestec cu sparcetă, pentru fâneaţă
şi mixt, dar şi pentru înierbarea terenurilor în pantă în vederea prevenirii şi combaterii
eroziunii solului.
Soiuri:
Doina - omologat în anul 1995, este un soi sintetic, formele parentale
selecţionate din populaţii şi soiuri autohtone şi străine, este un soi semitardiv, înspică
între 20-30 mai cu o capacitate bună de regenerare după coasă. Este foarte rezistent
la iernare, la cădere şi la boli foliare. Soiul poate fi cultivat în cultură pură sau în
amestec cu alte soiuri de graminee şi leguminoase perene de pajişti destinate folosirii
ca fâneaţă, este slab rezistent la păşunat, poate fi cultivat în zona de stepă cu
precipitaţii sub 600 mm/an. Potenţialul de producţie al soiului este: 40-45 t/ha masă
verde,10-11 t/ha substanţă uscat şi 1000 kg/ha sămânţă.
Iulia Safir - omologat în anul 2010, Iulia Safir este un soi sintetic format din 7
clone aparţinând la 5 ecotipuri autohtone şi 2 străine cu capacitate de regenerare
după coasă bună spre foarte bună; rezistenţă bună spre foarte bună la iernare şi
cădere, toleranţă bună la secetă, boli şi păşunat. Poate fi utilizată la producerea de
furaj prin înfiinţarea de pajişti temporare şi ameliorarea celor permanente, în cultură
pură sau în amestecuri, înierbarea terenurilor în pantă în vederea prevenirii şi
combaterii eroziunii solului – rol important în creşterea fertilităţii solului. Soiul
recomandat în special pentru zonele de stepă şi silvostepă, subzona de vegetaţie a
stejarului, dar poate fi extins în cultură până în regiunile de munte. Potenţialul de
producţie al soiului este: 25 - 40 t/ha masă verde, - 700 - 800 kg/ha sămânţă.
Dactylis glomerata (golomăţ)
Scurtă descriere: Plantă perenă, cu tufă rară, de talie înaltă, cu lăstari erecţi sau uşor
ascendenţi, cu baza comprimată protejată cu teci netede, închise, cele din treimea
superioară deschise. Inflorescenţa este un panicul cu ramuri solitare şi ramificaţii
secundare scurte, având în vârful lor spiculeţe multiflore strânse în glomerule.
Aria de răspândire, cerinţe pedo-climatice: Se găseşte răspândită pe pajiştile de pe
terenurile argiloase sau nisipo-argiloase, profunde, bogate în substanţe nutritive. Aria
de cultură este din zona de câmpie până la limita superioară a etajului nemoral, şi
subetajul pădurilor de fag. Suportă seceta, este mijlociu rezistentă la iernare, dar
sensibilă la oscilaţii de temperatură primăvara. Nu suportă excesul de umiditate, şi
este destul de sensibil la rugina galbenă. Reacţionează bine la fertilizare pe bază de
azot.
Producţia şi calitatea furajului: În condiţii optime se pot produce 10-14 t/ha SU, cu
un conţinut în proteină de 13-16,5 % şi coeficienţii de digestibilitate cuprinşi între 6062 %.
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Recomandări: Este recomandat a se folosi în alcătuirea amestecurilor simple şi
complexe de graminee şi leguminoase perene atât pentru păşune cât şi pentru fâneaţă,
având o capacitate de competiţie ridicată. Un furaj de excelentă calitate rezultă dacă
specia este folosită în amestec cu lucernă. După apariţia inflorescențelor, calitatea
golomăţului scade, de aceea se recomandă recoltatul pentru fân, imediat după
înspicare, iar silozul de golomăţ este de cea mai bună calitate.
Soiuri: Principalele soiuri de golomăţ create la ICDP - Braşov:
Intensiv – omologat în anul 1988, este un soi sintetic constituit din 4 clone
selecţionate din populaţii locale şi străine. Soi de talie înaltă, cu o bună capacitate de
lăstărire, prezintă o creştere rapidă primăvara şi o capacitate ridicată de regenerare
după recoltare. Este foarte rezistent la principalele boli foliare (Puccinia sp.,
Erysiphe sp., Scolecotrichum graminis), la secetă şi rezistent la îngheţurile târzii. Are
plasticitate ecologică ridicată, foarte competitiv cu alte specii, poate fi cultivat singur
sau în amestecuri complexe cu alte specii de graminee şi leguminoase perene.
Potenţialul de producţie al soiului este: 55 t/ha masă verde, 12 t/ha substanţă uscată
800 kg/ha sămânţă.
Magda – înregistrat în anul 2004, este un soi sintetic creat din 4 forme
parentale selecţionate din populaţii şi soiuri autohtone şi străine. Este un soi
semitardiv, mai precoce cu 2-3 zile decât soiul Intensiv are un ritm de instalare rapid,
o repartiţie uniformă a producţiei pe coasă şi o bună capacitate de regenerare.
Prezintă o bună rezistenţă la secetă şi la bolile foliare, are o plasticitate ecologică
ridicată. Potenţialul de producţie al soiului este: 50-55 t/ha masă verde 11-12 t/ha
substanţă uscată, 700 kg/ha sămânţă.
Festuca arundinacea (păiuş înalt)
Scurtă descriere: Graminee perenă cu tufă rară, de talie înaltă (70-150 cm). Sistemul
radicular este fascicular şi robust, şi adânc înfipt în sol (până la 2 m). Inflorescenţa
este un panicul lax, cu două ramificaţii.
Arie de răspândire, cerințe pedo-climatice: Se regăseşte în zona pădurilor de
foioase, lunci. Suportă bine umiditatea în exces, temperaturile înalte, dar şi cele
scăzute. Se comportă bine pe soluri permeabile şi fertile, dar şi pe cele grele cu exces
temporar de apă. Se dezvoltă pe soluri cu pH – ul cuprins între 4,5-9,5.
Are un grad ridicat de adaptabilitate pentru diferite condiţii ecologice, şi o perenitate
foarte bună (8-10 ani).
Producţia şi calitatea furajului: În condiții favorabile, realizează 15-20 t/ha substanță
uscată. Din punct de vedere al calității furajului acesta are un conținut în proteină de
10 – 13 % iar fibra brută este de 24 – 28 %. Calitatea plantelor tinere este mult
superioară celei înspicate, ceea ce face ca în faza tânără să fie bine consumată de
animale, în special de oi.
Recomandări: Poate fi folosită pentru alcătuirea amestecurilor simple şi complexe de
pajişti. Modul de utilizare poate fi fâneaţă, mixt, sau pășunat.
Este o specie bună pentru combaterea eroziunii solului, datorită atât sistemului
radicular puternic dezvoltat cât şi al cerinţelor foarte reduse pentru sol.
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Soiuri: Soiul de Festuca arundinaceea, omologat la ICDP- Braşov, ce se regăseşte în
Catalogul Oficial al Soiurilor în anul în curs este:
Adela - omologat în anul 2001, este un soi sintetic creat din 8 forme parentale
selecţionate din populaţii şi soiuri autohtone şi străine. Este un soi semitimpuriu, cu
foarte bună perenitate şi regenerare după folosire, rezistent la boli foliare, iernare şi
secetă, frunzele sunt fine, palatabilitate ridicată. Producţia de masă verde este
proporţional eşalonată pe ciclurile de folosire. Este destinat cultivării în cultură pură
sau amestec cu alte soiuri de graminee şi leguminoase perene de pajişti. Poate fi
utilizat ca masă verde (păşunat sau cosit) sau conservat (fân sau siloz). Potenţialul de
producţie al soiului este: 55 - 60 t/ha masă verde,12 - 13 t/ha substanţă uscată, 900
kg/ha sămânţă.
Festuca pratensis (păiuş de livezi)
Scurtă descriere: Plantă perenă cu tufă rară, tulpini arcuit - ascendente, cilindrice,
protejate la bază de teci de culoare violacee. Frunzele sunt plane, liniar-lanceolate, cu
limbul glabru, lucios pe partea inferioară. Paniculul are 8-15 cm, cu spiculeţe scurt
pedunculate.
Aria de răspândire, cerinţe pedo-climatice: Se dezvoltă cel mai bine pe soluri
argiloase, grele, bogate în substanţe nutritive, pe soluri argilo-iluviale din lunci.
Dar se găseşte pe foarte multe tipuri de soluri cu excepţia celor sărace sau uscate.
Aria de cultură este zona silvostepei, până în etajul pădurilor de molid. Reacţia atât la
îngrăşămintele minerală cât şi cele organice este foarte bună.
Producţia şi calitatea furajului: Capacitatea de producţie este de 10-13 t/ha SU, cu
un conţinut de proteină relativ ridicat, între 11-15 % în funcţie de fenofaza de
recoltare, şi un coeficient de digestibilitate mare (63-67%).
Datorită faptului că foliajul este bogat şi fineţea frunzelor este mare acestea, oferă
furajului o valoare nutritivă ridicată.
Recomandări: Se comportă foarte bine în amestecuri cu leguminoase (lucernă, trifoi),
dar si cu alte graminee perene de pajişti (raigras, golomăţ). Se recomandă folosirea
mixtă, păşunat şi cosit.
Soiuri: La ICDP- Braşov au fost create mai multe soiuri de-a lungul timpului, dar în
cele ce urmează prezentăm soiul cel mai productiv, şi care se regăseşte în Catalogul
Oficial al Soiurilor din România în anul 2014:
Transilvan 2 - în anul 1988, este un soi sintetic, constituit din 12 clone
selecţionate din materiale autohtone şi străine.
Este un soi semitardiv, înspicând în jurul datei de 20 mai, cu o calitate bună a
furajului, rezistenţă bună la iernare, secetă şi boli şi mediu rezistent la cădere. Soiul
este destinat folosirii ca fâneaţă sau mixt, putând fi cultivat în cultură pură sau în
amestecuri cu alte soiuri de graminee şi leguminoase perene de pajişti din aceeaşi
clasă de precocitate.
Potenţialul de producţie al soiului este: 50-55 t/ha masă verde 12,5-13,5 t/ha fân,
800-1000 kg/ha sămânţă.
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Festuca rubra (păiuş roşu)
Scurtă descriere: Este o plantă de talie mijlocie - mică (30-90 cm), cu înfrăţire mixtă,
ritm lent de dezvoltare. Frunzele bazale sunt filiforme, iar cele tulpinale sunt îngustliniare. Inflorescenţa este mai mică decât la F. pratensis şi are spiculeţe mici şi
aristate.
Arie de răspândire, cerințe pedo-climatice: Este des întâlnită de la 300 m altitudine
până la 1500 m (zonele de câmpie, colinară şi subcolinară). Are o rezistenţă bună la
ger şi îngheţurile târzii de primăvară. Creşte pe o gamă mare de soluri nefiind
pretenţioasă nici la sol, nici la umiditate şi răspunde bine la fertilizarea prin târlire.
Producţia şi calitatea furajului: Din punct de vedere furajer, valoarea sa este
potenţată de structura amestecurilor de specii perene cu care se cultivă pentru
formarea de pajişti temporare de lungă durată, valorificate prin păşunat. În ceea ce
priveşte compoziţia chimică la specia Festuca rubra, proteina brută reprezintă 9 – 11
% din SU, celuloza brută 28 – 30%, iar digestibilitatea înregistrează un coeficient de
60 – 65 % din SU. Producţia de substanţă uscată ce poate fi obţinută dacă este
exploatată în condiţii optime este de 8-10 t/ha SU.
Recomandări: Se pretează foarte bine la păşunat, deşi otăveşte relativ încet. Se
recomandă pentru ameliorarea pajiştilor permanente degradate, prin lucrări de
supraînsămânțare.
Soiuri: Următoarele soiuri au fost create la ICDP-Braşov.
Căprioara - este un soi sintetic omologat în anul 2010, soi semitardiv înspică
între 21- 31 mai, rezistenţă la boli secetă şi ger, rezistent la cosiri frecvente, potenţial
de producţie al soiului este de 8-9 t/ ha SU, potenţial de fructificare 600 kg/ha
sămânţă. Poate fi folosit în amestecuri complexe de pajişti de lungă durată, utilizate
prin păşunat sau cosit, dar şi pentru gazon
Cristina - omologat în 2010, este un soi sintetic, semitardiv înspică între 21- 31
mai cu rezistenţă la boli secetă şi ger, pretabil la cosiri frecvente.
Potenţial de producţie al soiului este de 8-9 t/ ha SU iar potenţialul de fructificare
este de 550-600 kg/ha sămânţă
Poate fi folosit în amestecuri complexe de pajişti de lungă durată, utilizate prin
păşunat sau cosit, dar şi pentru gazon.
Lolium perenne (raigras englezesc, raigras peren)
Scurtă descriere: Graminee de talie mică, cu tufă rară, cu rizom scurt, şi numeroşi
lăstari de culoare violacee la bază.
Frunzele plane, lucioase, şi de culoare verde intens pe partea dorsală, şi verde - gălbui
şi fără luciu, pe partea ventrală. Inflorescenţa este spic compus.
Aria de răspândire, cerinţe pedo-climatice. Se găseşte spontan sau cultivată în pajişti
din luncile râurilor, pe soluri fertile, cu aport freatic. În regiunile montane, urcă până
la 1300 – 1400 m altitudine (Burcea P., 2006). Temperatura optimă de dezvoltare este
de 18-200 C. Preferă zonele cu ierni blânde şi zăpadă puţină, şi este sensibilă la ger
uscat şi veri secetoase. În ceea ce priveşte solul, le preferă pe cele argiloase, bogate.
Este o specie sensibilă la rugini (Puccinia sp.) şi mucegaiul de zăpadă (Fusarium
nivale).
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Producţia şi calitatea furajului: Producţia de substanţă uscată ce poate fi obţinută în
condiţii optime, este cuprinsă între 8-12 t/ha SU. Din punct de vedere a compoziţiei
chimice calitatea furajului este bună, având un conţinut de proteină brută cuprins între
14-17% şi de 24-28 % celuloză brută. S-a constatat că planta are un conţinut ridicat
de glucide solubile.
Recomandări: Este o specie tipică pentru păşunat, deoarece rezistă la călcat şi are o
bună regenerare după ce a fost exploatată. Poate fi folosită şi în amestecurile pentru
fâneaţă, mixte, gazon Se recomandă fertilizarea pe bază de azot. În amestecuri are o
competitivitate mare mai ales în anul al doilea de vegetaţie.
Soiuri: ICDP- Braşov, are în prezent un soi în Catalogul Oficial al Soiurilor 2014.
Mara - omologat în anul 1989, este un soi sintetic constituit din clone
selecţionate din populaţii româneşti şi soiuri străine. Este un soi tardiv cu o bună
rezistenţă la iernare, secetă şi boli şi o bună capacitate de regenerare. Este recomandat
pentru păşune, în amestecuri simple sau complexe cu Festuca rubra, Festuca
pratensis, Poa pratensis şi Trifolium repens. De asemenea poate fi utilizat pentru
terenuri sportive şi parcuri, se pretează la terenurile fertile şi cu umiditate suficientă.
Potenţialul de producţie al soiului este: 48,0 t/ha masă verde, 9,5 t/ha substanţă uscată
şi 650 kg/ha sămânţă.
Phalaris arundinacea (ierbăluţă)
Scurtă descriere: tulpina atinge frecvent înălţimea de 2-3 m (MARUSCA., 2011).
Phalaris arundinacea poate fi apreciată ca cea mai înaltă graminee perenă furajeră
din ţara noastră. Sistemul radicular este format din rizomi, a căror adâncime
variază în funcție de condiţiile de creştere. Limbul este lat de 8-35 mm, brăzdat de
numeroase linii albe, paralele; este liniar-lanceolat, cu o lungime de până la 45 cm.
Teaca frunzei este netedă, trunchiată, lipsită de perişori. Ligula atinge 8 mm
lungime, este trunchiată sau acută. Prefoliaţia este răsucită. Inflorescenţa panicul
dens.
Arie de răspândire, cerințe pedo-climatice: Creşte pe soluri cu umiditate ridicată,
din majoritatea luncilor râurilor, atât în zonele secetoase cât şi în cele umede şi
reci. Preferă solurile slab acide şi neutre. Se pretează în amestecuri pentru fâneaţă
şi siloz.
Producţia şi calitatea furajului: Producţia de substanţă este cuprinsă între 16-20
t/ha SU, calitatea furajului este relativ scăzută, conţinutul în proteină este cuprins
între 8-11 %, iar coeficienţii de digestibilitate sunt cuprinşi între 53-56 %.
Recomandări: Este recomandat sa se folosească pentru reconstrucţia terenurilor
supuse eroziunii, reconstrucţie ecologică a haldelor de steril şi a altor terenuri
degradate, dar are şi calităţi deosebite astfel încât poate fi folosită si pentru biomasă,
în vederea obţinerii de biocombustibil.
Pentru furaj se recomandă în amestecuri cu leguminoase perene precum trifoi roşu
sau lucernă, în vederea îmbunătăţirii calităţii furajului, acolo unde alte graminee
perene consacrate nu se pretează.
Soiuri: Unicul soiul românesc este creat la ICDP- Braşov și anume:
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Premier - omologat în anul 2004, 5 clone selecţionate din populaţii şi soiuri
autohtone. Este un soi timpuriu, înfloreşte în jurul datei de 20 mai, are calitate medie,
este rezistent la iernare, secetă, boli şi dăunători. Este destinat cultivării pentru furaj
și biomasă. Potenţialul de producţie al soiului este: 65 - 80 t/ha masă verde, 16 - 20
t/ha substanţă uscată şi 700 - 800 kg/ha sămânţă.
Phleum pratense (timoftică)
Scurtă descriere: Este plantă perenă, cu tufă rară, înaltă de până la 1,5 m. Sistemul
radicular este superficial, tulpinile sunt elastice. Frunzele sunt fără păr, laminate, și la
bază maro închis de până la 15 cm lungime, şi jumătate de cm lăţime. Inflorescenţa
este un panicul spiciform, de o lungime de 6-8 cm.
Aria de răspândire, cerinţe pedo-climatice: Este o graminee tipică zonelor mai reci.
Se regăseşte în zona colinară inferioară până în etajul boreal. Are cerinţe mari pentru
umiditate şi moderate pentru căldură şi substanţe nutritive. Valorifică bine solurile
grele, turboase şi pe cel slab până la moderat acide.
Producţia şi calitatea furajului: Este o specie furajeră foarte productivă, dar 50 % din
producţie se realizează la prima cosire sau ciclu de păşunat. Producţia de substanţă
uscată ce poate fi obţinută este de 9-12 t/ha SU. Referitor compoziţia chimică, planta
are un conţinut în proteină brută cuprins între 10-12 %, şi un coeficient de
digestibilitate relativ bun (58-60%).
Recomandări: Pentru producerea fânului sau folosirea prin păşunat, în zona colinară
şi submontană, este recomandat să se semene în amestec cu trifoiul roşu. Acest tip de
amestec este considerat cel mai intensiv din această zonă. În cazul amestecurilor
complexe, destinate înfiinţării de pajişti temporare de lungă durată, valorificată prin
păşunat, din zonele mai umede şi mai reci, timoftica se seamănă împreună cu păiuşul
de livezi, golomăţul, trifoiul alb, ghizdeiul, specia este slab competitivă în special faţă
de buruieni, în faza de plantă tânără.
Soiuri:
Tirom – omologat în 1979 - constituit din clone selecţionate din populaţii locale
şi material străin (în prezent este păstrat la ICDP - Braşov ca şi resursă genetică).
Este un soi tardiv, înspică după 10 iunie cu o bună rezistenţă la boli (Puccinia gr.,
Erysipha gr., Epychloe typhina) şi bună rezistenţă la musca timofticii (Amaurosoma
flavipes). Soiul are ritm rapid de creştere în primăvară şi o regenerare foarte bună
după ciclurile de păşunat şi capacitate mare de înfrăţire ceea ce asigură o desime şi
elasticitate a ţelinei şi îi conferă o bună rezistenţă la păşunat. Este destinat în special
exploatării prin păşunat în asociere cu soiuri tardive de alte specii de graminee şi
leguminoase perene de pajişti. Potenţialul de producţie al soiului este: 36,0 t/ha masă
verde, 8,4 t/ha substanţă uscată.
Poa pratensis (firuţă)
Scurtă descriere: Graminee perenă, de talie mijlocie, cu stoloni scurţi, tufă mixtă şi
tulpini erecte de 30-100 cm. Panicul lax, cu mai multe ramificaţii subţiri, flexuoase,
cu spiculeţe multiflore.
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Aria de răspândire, cerinţe pedo-climatice: Este o plantă cu mare capacitate de
adaptare, cel mai bine se dezvoltă în zonele moderat umede şi soluri bogate. Se
regăseşte în păşuni de deal şi montane, zone moderat umede.
Producţia şi calitatea furajului: Porneşte în vegetaţie primăvara mai târziu, dar apoi
are o creştere mai rapidă, ceea ce permite realizarea unor producţii corespunzătoare
(8 – 13 t/ha SU). Vara creşte bine, deşi în condiţii de secetă şi umiditate scăzută îşi
încetează creşterea. Se instalează mai greu, producând corespunzător doar începând
din anul 3 – 4 de vegetaţie. Are o bună valoare nutritivă, gust bun, mare volum de
frunze şi o bună capacitate de otăvire. Are un conţinut în proteină şi substanţă uscată
asemănător golomăţului.
Recomandări: Se recomandă să fie folosită în amestecuri simple şi complexe de
graminee şi leguminoase perene de pajişti, deşi se instalează greu, având o slabă
capacitate competitivă.
Leguminoase
Lotus corniculatus (ghizdei)
Scurtă descriere: Plantă perenă cu tulpini simple sau ramificate, glabre sau păroase.
Creşte în tufe cu numeroşi lăstari ascendenţi, des, foliari.
Florile sunt galbene, mai rar roşii-portocalii, scurt pedunculate, dispuse în umbele
simple. Păstaia este polispermă, dreaptă, cilindrică, dehiscentă, de culoare brun
roşietică la maturitate.
Arie de răspândire, cerințe pedo-climatice: Este răspândită pe pajiştile din câmpie şi
până pe cele din montanul inferior, pe soluri cu fertilitate redusă, acide, cu precădere
pe soluri podzolice.
Producţia şi calitatea furajului: Planta este valoroasă din punct de vedere furajer,
având însă un grad redus de consumabilitate în verde, datorită gustului amărui.
(imprimat de un glicozid). Ghizdeiul produce un furaj bogat în proteine, cu o valoare
nutritivă ridicată, dar mai scăzută decât la lucernă, trifoi şi sparceta. Conţine circa 13
– 14 % proteină brută, 22 – 31 % celuloză brută, în funcţie de faza de recoltare şi
cantități apreciabile de Ca şi Mg. Producţia de substanță uscată este de 8-9 t/ha.
Recomandări: Este recomandat pentru folosirea în ameliorarea pajiştilor
permanente (prin supraînsămânţare) sau la înfiinţarea pajiştilor semănate.
Pentru înfiinţarea celor semănate se recomandă amestecurile simple cu diferite
graminee perene (păiuş de livezi, raigras peren, păiuş înalt) sau amestecurile
complexe destinate pentru valorificarea mixtă. Având în vedere amplitudinea
ecologică mare pe care o are această specie se recomandă zonele în care lucerna şi
trifoiul roşu dau rezultate mai slabe.
Soiuri: ICDP-BV are în prezent în catalogul oficial al plantelor mai multe soiuri
create împreună cu staţiunile din subordine, dintre care amintim: Doru, Dragotim,
Măgurele 8.
Doru – este omologat în anul 2004, este un soi sintetic creat din clone
selecţionate din populaţii locale româneşti.
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Are producţie de furaj de bună calitate determinată de abundenţa frunzelor, foarte
bună rezistenţă la cădere, foarte bună rezistenţă la iernare şi secetă şi bună rezistenţă
la boli (Rizoctomia sp., Pythium sp., Uromyces sp.).
Este recomandat în amestecuri cu soiuri de graminee perene destinate folosirii prin
păşunat sau mixt. Acest soi poate fi cultivat în zonele cu precipitaţii peste 600
mm/an, unde lucerna şi trifoiul alb nu dau rezultate bune. Potenţialul de producţie al
soiului este : 40 - 50 t/ha masă verde, 9 - 10 t/ha substanţă uscată, 400 - 500 kg/ha
sămânţă.
Medicago sativa (lucernă albastră)
Scurtă descriere: Lucerna este o plantă ierboasă care poate atinge 1 m înălțime.
Rădăcinile plantei ating o adâncime de peste 4,5 m. Tulpina primară se întâlneşte
numai la plantele tinere în anul I, după care din ea rămâne parte inferioară, numită
colet. Lăstarii sunt ramificaţi, muchiaţi, glabrii sau slab păroşi, erecţi sau ascendenţi.
Frunzele sunt trifoliate, dinţate în teimea superioară. Florile sunt albastre-violacee,
grupate în raceme axilare alungite. Fructul este o păstaie polispermă, răsucită, cu 2-4
spire. Seminţele sunt reniforme sau drepte, de culoare galben verzuie, sau galben
brumie, cu luciu slab (Varga P. şi col., 1973, citat de Vântu V. şi col., 2004). Ca și
celelalte leguminoase la fel și lucerna are la rădăcină nodozități, unde trăiesc bacterii
fixatoare de azot cu care planta trăiește în simbioză.
Arie de răspândire, cerințe pedo-climatice: Se caracterizează prin plasticitate
ecologică foarte mare, zonele de câmpie, stepă şi silvostepă. Planta rezistenţa la
secetă, dar sensibilă la temperaturile ridicate din sol; asigură producţii mari numai în
zonele cu precipitaţii > 500 mm anual, nu suportă excesul de umiditate; rezistă la
temperaturi scăzute până la 250C, când solul nu este acoperit cu zăpadă. Rezultatele
cele mai bune se obţin pe solurile bogate în calciu, humus (soluri profunde,
permeabile, bine aerate, cu reacţie neutră spre slab acidă). Lucerna are cerinţe foarte
ridicate faţă de fosfor şi potasiu.
Producţia şi calitatea furajului: Potenţialul de producţie în condiţii de neirigare: 4050 t/ha masă verde (8-10 t/ha fân); în condiţii de irigaţie: 60-80 t /ha masă verde (1215 t/ha fân). Conţinutul lucernei în substanţe nutritive este ridicat, astfel valorile
proteinei brute sunt cuprinse între 17 – 22 % şi variază în limite largi, în funcţie de
faza de vegetaţie în momentul recoltării. Proteina din lucernă are un conţinut bogat în
aminoacizi esenţiali, conferindu-i o valoare biologică ridicată. Pe lângă proteină,
lucerna conţine cantităţi mari de săruri minerale (Ca, K, Mg, Na), vitamine (A, B 2, C,
D, E, K) şi substanţe extractive neazotate.
La lucerna în stare proaspătă s-a constatat prezenţa în compoziţia sa chimică a
saponinelor (0,3 – 1,8 % din SU), care se consideră că reprezintă cauza principală a
apariţiei meteorizaţilor la rumegătoare. Lucerna are un grad ridicat de digestibilitate,
astfel coeficienţii de digestibilitate se încadrează între 65 – 85%.
Recomandări: Se foloseşte sub diferite moduri: masă verde proaspătă, fân, făină de
lucerne, granule, brichete, siloz, semisiloz; reprezintă unul din componentele de bază
la alcătuirea amestecurilor de graminee şi leguminoase pentru înfiinţarea pajiştilor
temporare. Este o parteneră ideală pentru golomăţ.
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Îngrăşămintele cu azot se aplică în cantităţi mai mici, deoarece lucerna îşi produce
necesarul de azot, pe cale biologică, în urma procesului de simbioză cu bacteriile
fixatoare de azot (Rhizobium meliloti).
Onobrychis viciifolia (sparcetă)
Scurtă descriere: Plantă perenă cu creştere în tufă, cu tulpini erecte, sau ascendente la
bază, pubescente, având 30-70 cm înălţime. Frunzele imparipenat compuse, cu 5 -12
perechi de foliole scurt pedicilate. Florile de culoare roşie-violacee, dispuse în
raceme. Păstaia este monospermă indehiscentă.
Arie de răspândire, cerințe pedo-climatice: Se găseşte spontan sau cultivată, în
zonele de stepă şi silvostepă, ocupând terenurile mai sărace, versanţii supuşi
eroziunii, unde lucerna dă rezultate slabe. Rezistă foarte bine la iernare şi secetă. La
însămânţare are nevoie de mai multă apă pentru răsărire, în primele faze de vegetaţie
pentru o bună instalare. Planta valorifică bine terenurile uscate, calcaroase, fiind o
plantă calcifilă, nu dă rezultate pe soluri acide.
Producţia şi calitatea furajului: Este excelentă plantă furajeră, dând producţii mari şi
de calitate. Este considerată ca una din cele mai hrănitoare plante de nutreţ. Ea
conţine cantități mari de calciu, provitamina A (carotina) şi vitamina C; este digerată
uşor şi are o valoare nutritivă mare. Pe lângă aceasta, sparceta consumată proaspătă
nu produce meteorizaţie, ceea ce se întâmplă des când animalele păşunează lucernă
sau trifoi. O altă însuşire remarcabilă a sparcetei este că sistemul ei radicular
asimilează uşor din sol si subsol compuşii acidului fosforic, potasiului şi ai calciului,
care nu sunt accesibili pentru alte plante. Valoarea proteinei brute pentru fânul de
sparcetă este de aproximativ 16 – 18 %, cu un conţinut de celuloză de 22 – 25%.
Recomandări: Este recomandată în amestec cu Bromus inermis pe terenuri în pantă
supuse eroziunii, pentru a fi folosită pentru fâneaţă sau păşune.
Soiuri: Sunt soiuri create în Romania la SCDP - Vaslui.
Anamaria - omologat în anul 2006, este un soi sintetic cu rezistenţă foarte
bună la secetă, ger şi bună la cădere şi boli foliare. Pornirea în vegetaţie şi
regenerarea după coasă este foarte bună, conţinut ridicat de proteină brută - la
înflorire, 19,50%. Se recomandă zonele colinare din Transilvania şi Moldova în
amestecuri pentru păşuni şi fâneţe, în amestec cu obsiga nearistată şi alte graminee şi
leguminoase perene de pajişti la refacerea sau înfiinţarea pajiştilor pe terenuri
degradate, cu fertilitate scăzută. Potenţialul de producţie al soiului: 35 - 65 t/ha t/ha
masă verde, 1000 - 1400 kg/ha sămânţă.

Trifolium hybridum (trifoi hibrid)
Scurtă descriere: Leguminoasă perenă cu creştere în tufă, cu număr mare de tulpini
erecte sau ascendente, înalte de 70-80 cm, nefistuloase. Frunzele sunt trifoliate, cu
foliole cuneat obovate, glabre, sau fin păroase. Sunt lipsite de pată alburie sagitiformă
prezentă la trifoiul roşu şi alb. Florile sunt roz sau alb-roşiatice, grupate în capitule
globuroase, nebracteiate imediat sub capitul.
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Arie de răspândire, cerințe pedo-climatice: Creşte spontan, sau se cultivă. Este
prezentă în staţiuni umede din câmpie şi până în pădurile montane de foioase.
Producţia şi calitatea furajului: Planta este valoroasă din punct de vedere furajer,
productivă, bine consumată.
Recomandări: Se poate folosi în amestecuri cu graminee perene, pentru păşunat şi
mixt.
Trifolium pratense (trifoi roşu)
Scurtă descriere: Plantă perenă cu creştere în tufă, cu numeroşi lăstari cu port erect
sau ascendent. Tulpini simple sau ramificate, glabre, sau pubescente, având 30-70 cm
înălţime. Frunzele bazale sunt adesea în rozetă, mai lung peţiolate, decât cele
tulpinale, cu foliole, ovate, sau eliptice, rar obovate, pe dos şi pe margini ciliate, cu o
pată alburie. Stipele concrescute cu peţiolul, ciliate la vârf. Florile de culoare roșiepurpurie, grupate în capitule globuroase sau ovate, de obicei solitare, prevăzut cu
bractee imediat sub capitul. Păstaie ovată cu 1-4 seminţe.
Arie de răspândire, cerințe pedo-climatice: Plantă specifică în păşuni şi fâneţe,
precum şi rărituri de păduri, buruienişuri de coastă. Altitudinal se întâlnește din zona
de câmpie, dar mai abundent în păşunile de deal. Se cultivă pe soluri mijlocii bogate
în humus şi calciu cu pH > 6. Valorificată pentru fixarea azotului ridicând astfel
fertilitatea solului şi din acest motiv este folosită ca îngrăşământ ecologic.
Producţia şi calitatea furajului: Are conţinut ridicat în proteine, aminoacizi esenţiali,
grăsimi, caroten, vitamine. Recoltat la înflorire, fânul de trifoi conţine circa 14,5 %
proteină brută, 20,4 % celuloză brută, 22 – 26 mg caroten/kg furaj şi cantități
însemnate de vitamine (B, C, D, E etc.). Producţia de substanţă uscată la hectar este
de 6-10 t/ha SU. Este larg răspândită pentru recoltele de furaje. Realizează producţii
stabile pe toată perioada de vegetaţie cu consumabilitate ridicată deoarece tulpinile se
lignifica puţin. Are o capacitate mare de regenerare după cosire. Îmbogăţeşte solul în
azot şi îi reface textura.
Recomandări: Se poate folosi în furajare ca masă verde, fân şi siloz. Este o bună
plantă meliferă. După lucerna, ocupă locul doi în lume ca suprafeţe cultivate.
Se recoltează la înflorirea deplină la fiecare coasă. Intră în alcătuirea majorităţii
amestecurilor de graminee şi leguminoase perene de pajişti.
Trifolium repens (trifoi alb)
Scurtă descriere: Plantă perenă, cu tulpini repente şi radicante, înrădăcinate la noduri
(stoloni aerieni), lung ramificate, glabre.
Trifoiul alb este o plantă mică, perenă, erbacee, glabră, cu tulpina culcată la pământ,
din care pornesc rădăcini. Frunzele sunt trifoliate, adeseori pătate cu alb sau o pată
mai închisă, dispuse pe un pețiol lung.
Pe tulpina, la baza pețiolul, se găsesc stipele membranoase, ascuțite la vârf, albegălbui, cu nervuri verzi şi liliachii. Florile sunt de culoare albă sau uşor roze, pe
măsură înfloririi ele se brunifică. Sunt dispuse in capitule globuloase, așezate la
vârful unor pedunculi drepți, mai lungi decât frunzele. Înflorește în luna mai, până în
septembrie.
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Arie de răspândire, cerințe pedo-climatice: Este leguminoasa de pajişte cu cea mai
mare arie de cultură, din câmpie până în etajul pădurilor de molid exceptând zonele
prea uscate din cauza sensibilităţii la secetă.
Este nepretenţios faţă de sol, suportând şi soluri mai grele, sărace, neutre, sau uşor
acide. Preferă solurile bogate în fosfor şi potasiu, fixează în sol cantităţi mai de azot
cu ajutorul bacteriilor din nodozităţile de pe rădăcini.
Producţia şi calitatea furajului: Produce până la 8-9 t/ha SU, calitatea furajului fiind
foarte bună, cu următorii indici 20-22 % proteină brută, 19-21 % fibră brută, şi un
coeficient de digestibilitate mare de 65-70%.
Recomandări: Recoltat la înflorire, fânul conţine circa 13-14 %. Poate fi folosită
pentru păşune şi mixt.
Soiuri: La ICDP - Braşov, au fost create mai multe soiuri, dintre care amintim:
Mioriţa - omologat în anul 1989, este un soi sintetic creat clone selecţionate
din populaţii şi soiuri autohtone şi străine, aparţine tipului Hollandicum, se
încadrează în clasa soiurilor semitimpurii. Calitate foarte bună a furajului şi o mare
rezistenţă la boli, bună rezistenţă la iernare, secetă şi cădere a inflorescenţelor.
Soiul a fost creat pentru a fi cultivat în amestecurile cu soiuri de graminee perene
destinate folosirii prin păşunat şi mixt. Poate fi cultivat în zonele în care precipitaţiile
depăşesc 600 mm/an, acceptă o fertilizare cu azot mai mare de 100-150 kg N/ha.
Potenţialul de producţie al soiului este: 40-45 t/ha masă verde, 9-10 t/ha fân, 300-350
kg/ha sămânţă.
6.4.3. Câteva exemple de amestecuri de ierburi pentru refacerea pajiştilor
Pentru reînsămânţare după refacerea totală a covorului ierbos prin diferite
metode şi mijloace sau supraînsămânţare pentru înlocuirea parţială sau îndesirea
pajiştii este necesară alcătuirea unor amestecuri de graminee şi leguminoase perene
adecvate condiţiilor staţionale şi modului de folosinţă preconizat de către gospodar
sau fermier, producători de furaje şi crescători de animale.
În vederea alcătuirii corecte a acestor amestecuri sunt necesare cunoştinţe
minime despre speciile perene de pajişti luate în cultură (Tabelul 6.4).
Tabelul 6.4.
Structura amestecurilor de graminee şi leguminoase perene pentru pajişti
(% din norma de semănat)
Durata de
Graminee
Leguminoase
Modul
folosinţă
de
Din care de talie
Din care de talie
Total
Total
(ani)
folosinţă
Înaltă Scundă
Înaltă Scundă
2-3
30
30
70
70
Fâneaţă
4-6
60
60
40
40
Păşune
Peste 6
70
30
40
30
10
20
4-6
60
50
10
40
30
10
Mixtă
Peste 6
60
45
15
40
25
15
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După ce ne-am făcut o primă imagine asupra caracteristicilor speciilor pe care le
putem utiliza, trecem la următoare etapă de stabilire a structurii amestecurilor formate din
graminee şi leguminoase perene de diferite talii (înalte şi scundă) în funcţie de modul de
folosire şi durata de viaţă preconizată a pajiştii semănate (Tabelul 6.5).
Din cele prezentate rezultă că raportul între graminee (G) şi leguminoase (L)
pentru o pajişte semănată de 4-6 ani şi mai mult, este de 60-70 % G: 30-40 % L, care
necesită a fi respectat de la bun început.
Pentru regim exclusiv de fâneaţă se folosesc numai specii de talie înaltă şi
pentru păşune sau folosire mixtă se introduc şi specii de talie scundă.
Odată cu creşterea longevităţii unei pajişti creşte şi proporţia speciilor de talie
scundă.
Spre exemplificare se prezintă în continuare câteva tipuri de amestecuri mai
răspândite, care au dat rezultate bune în condiţiile ţării noastre (Tabelele 6.6, 6.7. și
6.8).
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Tabelul 6.5.
Câteva date necesare pentru alcătuirea amestecurilor de graminee şi leguminoase perene în condiţii de neirigare

•
•
+
+
+
+
•
+
+
+
•
•
+
+

•
•
•
•
•
+
•
+
+
•
•
•
•
+

Lunci

•
•
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Subalpin

+
+
+
•
•
•
•
•
•
+
+
+
•
•

Munte

Umede

Agropyron pectiniforme
+
Bromus inermis
+
Dactylis glomerata
+
Festuca arundinacea
•
Festuca pratensis
•
Festuca rubra
•
Lolium perenne
•
Phleum pratense
•
Poa pratensis
•
Lotus corniculatus
+
Medicago sativa
+
Onobrychis viciifolia
+
Trifolium pratense
•
Trifolium repens
•
+ se recomandă a fi semănate
• nu se recomandă

dealuri
Uscate

Specia

Câmpie

Regiunea de cultură

Particularităţi biologice
Capacitatea de
concurenţă
Talia
Otăvire
Anul Ceilalţi
I
ani

III
• Mijlocie f. slabă
f. slabă
III
• Înaltă
f. bună
III
+ Înaltă
f. bună
III
+ Înaltă
II
+ Mijlocie bună
slabă
III
• Joasă
f. bună
I
+ Joasă
bună
III
+ Înaltă
slabă
III
+ Joasă
f. bună
III
+ Joasă
f. bună
I
+ Înaltă
slabă
III
• Înaltă
f. bună
II
+ Înaltă
f. bună
III
+ Joasă
I – capacitate mare de concurenţă
II- capacitate mijlocie de concurenţă
III – capacitate mică de concurenţă
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II
II
I
I
III
III
II
III
II
III
I
III
II
III

Modul
de
folosinţă
principal
fâneaţă
fâneaţă
mixt
fâneaţă
mixt
păşune
păşune
mixt
păşune
mixt
fâneaţă
fâneaţă
fâneaţă
păşune

Norma de
sămânţă
(kg/ha)
16-18
30-35
20-25
25-30
25-30
20-25
25-30
15-18
12-15
12-16
18-20
80-100
16-20
10-12

Tabelul 6.6.
Amestecuri standardizate de ierburi recomandate pentru reînsămânțare pe zone de cultură și mod de folosire
(P = păşunat; F = fâneaţă ; M = mixt)
Silvostepă

Zona
Număr amestec

1

2

Mod de folosire

P

F

Dactylis glomerata
Festuca pratensis
Phleum pratense
Lolium perenne
Festuca arundin.
Festuca rubra
Poa pratensis
Bromus inermis
Trifolium repens
Trifolium pratense
Lotus corniculatus
Medicago sativa
Onobrychis viciif.

12
8
5
2
5
-

Total sămânţă
(cu valoarea
culturală 100%)

32

Etajul pădurilor de foioase
3

4

5

6

PM PM

P

F

6
15
-

8
10
10
4
30

10
8
5
2
2
3
-

25
3
-

21

62

30

28

7

8

Condiții staționale speciale
Irigat
Eroziune Exc. Sărături
apă

Etaj molid

9

10

11

12

13

14

15

17

18

19

20

21

MF PM

M

M

PM

M

P

P

PM MF PM

F

M

M

P

10
8
12
-

12
5
5
3
5
-

15
6
4
2
3
-

9
7
9
3
5
-

10
13
7
3
5
-

12
8
6
3
2
-

4
8
10
3
3
-

8
7
3
3
-

5
3
15
2
3
-

10
5
12
2
3
-

8
7
5
3
8
-

5
12
5
5
25

25
40

5
8
7
5
-

5
15
3
5
-

10
15
3
5
-

30

30

30

33

38

31

28

21

28

32

31

52

65

25

28

33
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16

Tabelul 6.7.
Amestecuri de ierburi folosite în regim mixt pentru zona de dealuri cu
deficit de umiditate cu soluri erodate
Specia
Bromus inermis
Dactylis glomerata
Agropyron pectiniforme
Poa pratensis
Onobrychis viciifolia
Lotus corniculatus
Medicago sativa
Norma de sămânţă utilă (kg/ha)

Participarea în amestecuri (kg/ha )
Transilvania
Moldova
Oltenia
18
14
10
4
8
12
2
2
2
2
30
30
2
2
4
2
2
58
60
28

Tabelul 6.8.
Amestecuri de ierburi pentru zona de dealuri umede şi de munţi la altitudini
joase (până la 1200 m)
Specia
Dactylis glomerata
Festuca pratensis
Lolium perenne
Phleum pratense
Festuca rubra
Poa pratensis
Lotus corniculatus
Trifolium pratense
Trifolium repens
Norma
(kg/ha)

de

sămânţă

utilă

1
12
6
4
2
2
2
2

Participare în amestec (kg/ha)
2
3
4
5
6
18
14
18
6
20
6
6
6
2
6
2
10
4
2
2
2
2
2
2
2
2
4
8
2
2
2
2
-

7
4
12
8
-

30

34

24

32

24

34

32

1: amestec universal; 2,3,4: amestecuri orânduite în conveier pentru păşune;
5: amestec pentru folosire mixtă; 6,7: amestecuri pentru fâneaţă.

În alcătuirea amestecurilor pentru zona de dealuri mai aride din Transilvania şi
Moldova specia de bază este obsiga nearistată (Bromus inermis) alături de sparcetă
(Onobrychis viciifolia) la care se adaugă golomăţul (Dactylis glomerata), firuţa (Poa
pratensis), ghizdei (Lotus corniculatus) şi lucernă (Medicago sativa) în proporţii mai
reduse. În zona mai umedă de deal până în munţi mijlocii, posibilităţile de alcătuire
ale amestecurilor de G + L sunt mult mai mari.
Astfel, păiuşul de livadă (Festuca pratensis) este inclus în majoritatea
amestecurilor, având plasticitatea ecologică şi de utilizare cea mai mare, raigrasul
peren (Lolium perenne), firuţa (Poa pratensis), trifoiul alb (Trifolium repens) şi
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ghizdeiul (Lotus corniculatus), sunt nelipsite din amestecurile pentru păşune şi
folosire mixtă, trifoiul roşu (Trifolium pratense) pentru fâneaţă şi mixt, golomăţ
(Dactylis glomerata) şi timoftică (Phleum pratense), în diverse proporţii în alcătuirea
conveierelor de păşune, pentru eşalonarea producţiei de masă verde în perioada de
păşunat şi altele.
Ar fi de dorit ca şi la noi aceste amestecuri de ierburi perene pentru pajişti să
fie standardizate aşa cum se întâlneşte în ţările cu praticultură şi zootehnie dezvoltată,
unde fermierul are acces la amestecuri tipizate care se schimbă la 15-20 ani, odată cu
apariţia de noi soiuri mai performante şi se verifică mai mulţi ani la rând, în condiţiile
pedoclimatice locale unde se cultivă deja de mai multe generaţii de către crescători
autentici de animale.
6.4.4. Supraînsămânțarea pajiştilor
Asupra covorului ierbos acţionează, concomitent sau în etape, mai mulţi factori
de degradare, care provoacă în timp un dezechilibru între speciile componente cu
creșterea ponderii speciilor nevaloroase din punct de vedere economic.
În situaţia prezenţei în covorul ierbos a 40-80% specii valoroase furajere care
merită a fi menţinute, cea mai economică intervenţie pentru îmbunătăţirea
compoziţiei floristice, o constituie supraînsămânţarea.
Prin supraînsămânţare se introduc pe diferite căi unele specii sau soiuri de
leguminoase şi graminee perene, bianuale sau anuale, în covorul ierbos existent,
pentru asigurarea unei densităţi şi proporţii optime, în scopul sporirii producţiei şi
calităţii furajelor. Se realizează astfel, o creştere a duratei economice de valorificare a
producţiei unei pajişti sau culturi furajere perene (lucernă, trifoi, etc.) cu cheltuieli
minime. Din punct de vedere al suprafeţei pe care se acţionează, se distinge o
supraînsămânţare locală (parţială) sau totală. Supraînsămânţarea locală se execută de
regulă manual pe pajiştile cu covor ierbos corespunzător, dar care prezintă goluri bine
conturate, restrânsă ca arie, pe locurile unde s-a defrişat vegetaţia lemnoasă, s-au scos
cioate, a stagnat apă, etc.
În schimb supraînsămânţarea totală se execută mai ales cu mijloace mecanizate
pe întreaga suprafaţă a unei pajişti care prezintă covorul ierbos degradat pe toată
întinderea ei. În prezenta lucrare se fac referiri numai la supraînsămânţarea totală.
În general se supraînsămânţează:
1) amestecuri de graminee şi leguminoase perene în pajişti permanente cu
covor ierbos degradat;
2 ) leguminoase perene în pajişti permanente, lipsite sau sărace în leguminoase;
Îndesirea covorului ierbos degradat
Pe pajiştile de deal şi munte situate pe versanţi, cu ţelina discontinuă sau rărită,
expusă eroziunii solului, supraînsămânţarea sau „regenerarea parţială” constituie
principala metodă de îmbunătăţire a covorului ierbos, întrucât prelucrarea superficială
cu menţinerea unei părţi din vegetaţia existentă, frânează declanşarea proceselor de
eroziune mai frecventă în cazul reînsămânţării sau „regenerării totale”.
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La stabilirea amestecurilor se vor lua în considerare speciile mai valoroase
existente în covorul ierbos, care se vor completa prin supraînsămânţare cu altele,
pentru realizarea unui echilibru între graminee şi leguminoase, între graminee cu talie
înaltă şi cele cu talie scundă şi alte criterii.
În acest caz nu se pot da soluţii general valabile, amestecurile pentru
supraînsămânţare depind în primul rând de speciile existente, condiţii naturale, modul
de folosinţă, nivel de fertilizare, etc.
Orientativ, se pot utiliza cu bune rezultate amestecurile recomandate pentru
reînsămânţarea pajiştilor degradate sau înfiinţarea de pajişti temporare în arabil
pentru condiţii naturale asemănătoare zonei unde se efectuează supraînsămânţarea.
Pentru supraînsămânţare este suficientă o prelucrare superficială a solului pe
adâncimea de 2-5 cm cu ajutorul grapelor cu discuri sau colţi rigizi. Se utilizează una
din aceste tipuri de grape sau un agregat format din amândouă, în funcţie de textura,
structura, gradul de tasare şi umiditatea solului.
Epocile de supraînsămânţare sunt, atât primăvara cât mai devreme, imediat ce
se poate lucra în câmp, cât şi în luna august până la începutul lunii septembrie.
Cantităţile de sămânţă utilă la hectar s-au stabilit în funcţie de densitatea covorului
existent şi epoca supraînsămânţării. În general se foloseşte 50-70 % din norma de
sămânţă pentru o cultură normală, fiind mai scăzută primăvara şi ceva mai ridicată
pentru epoca de toamnă.Fertilizarea cu îngrăşăminte chimice se face după prima
recoltă prin cosire pentru a nu stimula plantele din vechiul covor ierbos care pot
înăbuşi tinerele plante abia răsărite după supraînsămânţare.
Pajiştile supraînsămânţate primăvara nu se păşunează cel puţin 1-2 cicluri
(recolte), iar cele supraînsămânţate toamna se vor păşuna la momentul optim, în
primăvara anului următor.
Prin această măsură se ajunge în scurt timp la o producţie ridicată (30-40 t/ha
de masă verde) care se poate valorifica prin păşunat, fără a întrerupe practic acest
mod de folosire, aspect de mare importanţă pentru pajiştile din apropierea fermelor
zootehnice sau a taberelor de vară.
Îmbogăţirea pajiştilor în leguminoase perene
În ceea ce priveşte introducerea prin supraînsămânţare a leguminoaselor perene
în pajişti permanente sau temporare lipsite sau sărace în leguminoase, s-au efectuat
câteva experimentări cu rezultate foarte bune.
Pe lângă sporul de producţie şi a calităţii furajelor, datorită supraînsămânţării
cu trifoi roşu se măreşte cantitatea de azot din sol pe seama bacteriilor fixatoare din
rădăcinile leguminoaselor, făcând posibilă reducerea dozelor de îngrăşăminte chimice
azotate, care se aplicau pe pajiştea temporară alcătuită numai din graminee perene.
O problemă aparte o constituie introducerea trifoiului alb în păşuni. Deşi s-au
făcut câteva încercări totuşi nu s-au obţinut rezultatele scontate datorită nerespectării
modului de folosire efectiv cu animalele.
Introducerea pe diferite căi a 2-3 kg/ha trifoi alb primăvara devreme,
prelucrarea superficială a solului, tasarea şi păşunatul efectiv cu animalele la primul
ciclu şi la momentul optim de păşunat a dat rezultate bune.
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Având în vedere faptul că sunt necesare cantităţi mici de sămânţă de trifoi alb
la un hectar, problema semănatului direct, nu este pe deplin rezolvată din lipsă de
maşini adecvate.
De aceea seminţele se amestecă cu îngrăşăminte chimice granulate mai ales
superfosfat cu complexe, care se administrează pe pajişti cu ajutorul semănătorilor,
maşini de aplicat îngrăşăminte chimice terestre sau aeronave.
Pentru ca aceste seminţe mici să nu rămână suspendate sau la suprafaţa
covorului ierbos existent, mai ales când se administrează cu mijloace de aplicare a
îngrăşămintelor chimice, este necesară tasarea terenului cu tăvălugii sau în unele
cazuri pe terenuri denivelate în pantă mare, trecerea cu o turmă de oi pentru a pune în
contact mai intim seminţele cu solul.
La fel pe locurile târlite este concentrată o mare cantitate de seminţe de ierburi
„culese” prin păşunat de către oi şi depozitate odată cu dejecţiile solide.
Astfel, îmbunătăţirea covorului ierbos pe pajiştile târlite, pe lângă fertilizarea şi
stimularea unor specii valoroase existente sau a celor care apar din rezerva de seminţe
din sol, mai beneficiază şi de un aport suplimentar de seminţe din dejecţiile solide ale
oilor care au păşunat plante cu seminţe ajunse la maturitate.
Nu întâmplător prin aplicarea gunoiului de grajd pe o pajişte, covorul ierbos se
îmbogăţeşte în leguminoase şi ca urmare a faptului că în gunoi se întâlnesc seminţe
din fânurile administrate animalelor.
Pentru această acţiune de „supraînsămânţare”, cea mai potrivită se dovedeşte
specia ovină care circulă pe suprafeţe mai întinse, uneori greu accesibile cu
posibilităţi de răspândire mai uniformă a dejecţiilor şi a seminţelor pe care le conţin,
realizând concomitent, prin călcat, o punere în contact mai intim a seminţelor cu
solul.
6.4.5. Reînsămânţarea pajiştilor degradate
Înlocuirea pajiştilor naturale degradate cu pajişti semănate se face numai în
cazurile când metodele de îmbunătăţire prin mijloace de suprafaţă (fertilizare,
amendare, supraînsămânţare) nu dau rezultatele scontate.
În principiu, pajiştile naturale se desţelenesc în vederea înfiinţării de pajişti
semănate, în următoarele situaţii:
- când în vegetaţie predomină plantele cu valoare furajeră slabă sau sunt
dăunătoare în proporţii de 80-85%, indiferent de producţia acestora;
- pajiştile au un potenţial natural de producţie foarte scăzut, sub 4-5 t/ha MV şi
capacitate de păşunat sub 0,5 UVM/ha, a cărei producţie la unitatea de
suprafaţă, se impune să fie mult sporită.
- pajişti care au peste 25-30% goluri în vegetaţie, muşuroaie înţelenite sau după
defrişarea celor invadate cu vegetaţie lemnoasă şi alte situaţii.
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Nu se desţelenesc pajiştile cu panta mai mare de 170 (30%), cele din
apropierea ogaşelor şi ravenelor active, indiferent de pantă, pentru a preveni
eroziunea solului, cât şi pajiştile situate pe soluri cu orizontul superior A foarte
subţire (sub 10-12 cm grosime) care poate avea fragmente de roci dure de suprafaţă,
precum şi pajiştile situate pe soluri cu apa freatică la adâncime mai mică de 50 cm.
Desţelenirea, este lucrarea de bază prin care se distruge vechiul covor ierbos şi
se creează condiţiile necesare înfiinţării unei pajişti semănate. Înainte de desţelenire
se execută toate lucrările de eliminare a excesului de umiditate, curăţirea generală a
pajiştii, distrugerea muşuroaielor şi a vegetaţiei lemnoase, nivelarea terenului,
amendarea, aplicarea gunoiului de grajd şi altele.
Gunoiul de grajd şi amendamentele pentru pajiştile semănate se aplică în
cantităţi şi la epoci asemănătoare celorlalte culturi furajere înainte de desţelenire sau
pregătirea patului germinativ.
La fel şi îngrăşămintele chimice NPK la epocile recomandate pe pajişti, cu
deosebirea că la pajiştile reînsămânțate dozele se pot mări cu 50% faţă de cele
seminaturale cu covor ierbos alcătuit din specii ale florei spontane, pentru a valorifica
mai bine potenţialul biologic al speciilor şi soiurilor de graminee şi leguminoase
perene.Mobilizarea propriu zisă a ţelinii se poate face cu freza de pajişti la 10-12
(15) cm adâncime sau plugul la 18-20 (25) cm precedat de o mărunţire superficială a
ţelinii cu grapa cu discuri pentru a fi mai uşor răsturnată şi încorporată sub brazdă.
Pe solurile puternic înţelenite cu materie organică nedescompusă în exces, se
cultivă unde este posibil 1-2 ani plante furajere anuale (porumb, cartof, varză
furajeră, gulii, sfeclă furajeră) în general plante prăşitoare dar şi în rânduri dese
(borceaguri, raigras aristat, etc.) după care se înfiinţează pajiştea semănată, care după
5 ani de vegetație devine pajiște permanentă îmbunătățită.
Pe pajiştile cu strat de ţelină subţire, cât şi cele afectate de eroziunea solului,
desţelenirea se efectuează prin 2-3 treceri în sensuri diferite cu grapa cu discuri care
poate mobiliza solul până la 10-12 cm adâncime.
Pe versanţii lungi, cu pantă mai mare de 10-120 (20%) până la 170 (30%)
desţelenirea se recomandă să se facă în benzi de 15-30 m lăţime pe curba de nivel ce
alternează cu benzi de aceeaşi lăţime, care se desţelenesc la rândul lor anul următor
după ce primele benzi înierbate asigură protecţia antierozională.
Epoca optimă de desţelenire este toamna.
Pregătirea patului germinativ se face în mod obişnuit cu grapele şi
combinatorul în funcţie de situaţie, cu condiţia ca înainte de semănat să se taseze
solul (ţelina) cu un tăvălug inelar, pentru asigurarea unei adâncimi mici şi uniforme
de semănat.
Semănatul se poate face cu semănătorile universale, la adâncimea de 1,5-2,5
cm şi 12,5 cm între rânduri, primăvara cât mai timpuriu, după care obligatoriu se
tasează din nou solul, de astă dată cu tăvălugi netezi.
Amestecurile de ierburi se stabilesc în funcţie de zona fizico-geografică, modul
de folosinţă, etc. care au fost prezentate anterior în paragrafele 6.4.2. și 6.4.3.
În primul an după semănat este bine ca pajiștea să fie folosită ca fâneață după
care în anii următori să fie utilizată prin pășunat sau alte moduri de folosință.
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6.5. FOLOSIREA PAJIȘTILOR
După aplicarea metodelor de îmbunătățire a pajiștilor permanente în
continuare se va acorda o atenție la fel de mare folosirii producției de iarbă, atât prin
pășunat direct cu animalele, cât și prin cosire în vederea conservării ei pentru
sezonul rece sub formă de fân, siloz, etc. sau a utilizării masei verzi pentru furajare
la iesle.
6.5.1. Repartizarea pajiștilor pentru pășunat cu animalele
Suprafeţele care formează obiectul acţiunii de repartizare a păşunilor sunt
păşunile propriu zise, fâneţele folosite prin păşunat şi suprafeţele din fondul forestier
lipsite de arborete sau cu consistenţă redusă, cu păduri degradate, în care creşte iarbă
consumabilă de animale.
Acţiunea de repartizare a păşunilor ar trebui legiferată şi să revină unor comisii
pastorale, constituite prin grija primăriilor la nivelul comunelor, oraşelor şi
municipiilor, situate în vecinătatea zonelor montane.
Excedentul de păşuni din administrarea comunelor, oraşelor şi municipiilor se
repartizează pentru păşunat de către consiliile judeţene, prin comisiile alcătuite în
acest scop.
Obiectul repartizărilor îl formează:
 păşunile şi fâneţele, aflate în administrarea consiliilor comunale, orășenești şi
municipale sau al altor organisme şi proprietari privaţi;
 suprafeţele din fondul forestier, admise la păşunat conform legii şi al
instrucţiunilor emise în acest scop.
Beneficiarele ale acestor suprafeţe sunt animalele crescătorilor din zonă, pentru
care nu se poate asigura păşunatul pe suprafeţele proprii.
În practică s-a dovedit însă că mai este necesară stabilirea unor criterii, de care
este util să se ţină seama în cadrul comisiilor pastorale de la cele două nivele. O
primă precizare în legătură cu terminologia, dar cu efecte de conţinut, este aceea de
adoptare a denumirii de pajişte pentru toate suprafeţele ce fac obiectul repartizărilor
cunoscut fiind faptul că tehnica modernă de folosire a acestora prevede îmbinarea
strânsă între regimul de păşune şi cel de fâneaţă.
O altă latură a problemei se referă la repartizarea suprafeţelor pe specii şi
categorii de animale, ţinând cont de cerinţele acestora cu privire la: calitatea pajiştii
(tipul pajiştii, sistemul de exploatare), etajarea altitudinală, posibilităţile de asigurare
a apei de băut pentru animale, drumurile de acces, etc.
În această ordine de idei, este necesar să se aibă în vedere orientativ,
repartizarea în funcţie de etajare:
 pajiştile situate la altitudine de până la 1600 m să fie repartizate cu prioritate
pentru bovine;
 pajiştile situate la altitudini superioare cotei de 1600 m să fie rezervate în general
păşunatului ovinelor.
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În cadrul acestor subzone se va stabili de asemenea, o repartizare diferenţiată a
categoriilor de animale. Astfel, în subzone până la 1600 m, este util să fie adoptate
următoarele criterii:
 păşunile îmbunătăţite, cele de tipul Festuca rubra (păiuş roşu), Agrostis
capillaris (iarba câmpului) cu diverse specii mezofile, situate în partea inferioară
a etajului fagului, cu forme de relief mai domoale, cu indici de producţie
superiori, cu surse de apă pentru adăpare cel puţin acolo unde se amplasează
tabăra de vară şu cu drumuri accesibile, să fie rezervate vacilor de lapte;
 pajiştile situate în etajul superior al fagului şi în etajul molidului, cu unele
condiţii mai puţin prielnice dar care prin măsuri de întreţinere şi îmbunătăţire pot
asigura producţii mari de iarbă, să fie repartizate pentru păşunatul tineretului
bovin de prăsilă şi pentru îngrăşare;
 suprafeţele situate pe terenuri cu relief mai frământat, dominate de ierburi mai
puţin productive de tipul Nardus stricta (ţăpoşică), care nu pot fi folosite cu
randament de bovine, să fie repartizate pentru păşunatul ovinelor.
Pajiştile situate la nivel de peste 1600 m să fie de asemenea, repartizate diferenţiat:
 cele situate în etajul alpin inferior, dominate de ierburi valoroase calitativ şi cu
producţii ridicate pentru oile cu lapte;
 cele situate la altitudini mai ridicate, de calitate mediocră şi mai ales cele din
etajul alpin superior să fie rezervate pentru păşunatul turmelor de oi sterpe,
tineret de un an şi berbeci.
Aceste precizări sunt orientative şi trebuie să se ţină seama şi de măsurile
prevăzute în programul de punere în valoare a pajiştilor.
Experienţa acumulată în decursul anilor a scos în evidenţă că asigurarea
continuităţii prin repartizarea pe anumite suprafeţe de păşunat a aceloraşi unităţi
crescătoare de animale, prezintă multe avantaje. Crescătorii reuşesc astfel să
cunoască mai bine pajiştea, ştiu ca dacă respectă şi aplică mai conştiincios sarcinile
ce le revin în legătură cu sistemul de exploatare este în avantajul producţiei și
calității, se naşte o relație pozitivă între om – pajişte – animale, în final totul în
folosul economiei. Pentru aceasta se consideră ca binevenită prevederea legii ca
repartizarea pajiştilor să se facă pe o perioadă de mai mulţi ani. Un amănunt în
legătură cu aceasta poate fi destul de convingător. Sistemul intensiv de exploatare a
pajiştii, îmbinat cu furajarea raţională a animalelor, prevede crearea unor rezerve de
furaje conservate sub formă de semisiloz şi fân, realizate din producţia pajiştii.
Beneficiarii care ştiu că vor veni şi în anii următori pe aceeaşi pajişte, vor acorda cu
mai multă convingere atenţia cuvenită aceste acţiuni, vor asigura buna conservare a
rezervelor pentru anul următor.
Aducerea animalelor adulte, bovine şi ovine, născute şi crescute în zonele de
câmpie, la păşunat în zona montană, este o greşeală.
Mulţi dintre cei care au încercat-o au avut de suferit pierderi, atât în ce
priveşte producţia de lapte, spor în greutate vie, lână, etc. şi chiar o parte din efective.
Trebuie avut în vedere însă că prin îmbunătăţirea celei mai mari părţi din
pajiştile montane în viitorul apropiat, capacitatea lor de păşunat va creşte de 2-3 ori
sau chiar mai mult.
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Sporirea în aceeaşi proporţie a efectivelor de animale din zonă, îndeosebi a
bovinelor numai pe seama tineretului rezultat din prăsilă proprie, este greu de
înfăptuit.
Poate fi însă aplicată cu mult succes metoda aclimatizării tineretului taurin
adus din alte zone.
În acest scop se pot organiza unităţi de exploatare pastorală cu vaci doici, care
pe lângă viţelul propriu să mai alăpteze şi câte un al doilea viţel adus din alte zone.
La fel se poate proceda şi cu ovinele, mai ales cu cele din rasa ţigaie.
În acest mod se va ajunge la un echilibru între sporirea capacităţii de producţie
a pajiştilor şi creşterea efectivelor de animale aclimatizate condiţiilor mai dure din
zona montană.
Este necesar ca organele de specialitate din primării şi camerele agricole, să
pună la dispoziţie consiliilor pastorale situaţia clară a fiecărei suprafeţe care formează
obiectul repartiţiei pentru păşunat, privind: suprafaţa totală din care suprafaţa
productivă de iarbă, altitudinea, tipul pajiştii, lucrările de îmbunătăţire aplicate şi cele
prevăzute pentru anul în curs şi următorii, capacitatea de păşunat, sursele de apă,
drumurile de acces, specia şi categoria de animale pentru care este indicată pajiştea
respectivă, precum şi posibilitatea de a se asigura continuitatea folosirii cu animalele
care au păşunat în anul precedent.
Pentru suprafeţele de pajişti pe care nu se găsesc arborete de protecţie, se va
căuta să se repartizeze, în funcţie de posibilităţi şi anumite suprafeţe din fondul
forestier, care vor asigura suplimente de hrană pentru animale în perioadele când
producţia pajiştii este deficitară, adăpost în caz de intemperii precum şi accesul la apa
de băut.
După definitivarea lucrărilor de repartizare a pajiştilor, este necesar ca acestea să
fie consemnate într-un document cu următoarele menţiuni:
 denumirea trupului de pajişte repartizată şi din ce corp face parte cu suprafaţa
şi delimitările;
 beneficiarul pajiştii repartizate;
 capacitatea de păşunat exprimată în UVM;
 numărul pe categorii al animalelor ce vor fi admise la păşunat pe pajiştea
repartizată;
 perioada de timp pentru care s-a făcut repartizarea;
 lucrările de îmbunătăţire, întreţinere şi folosire prevăzute a se aplica pe pajiştea
respectivă, în cadrul programului de punere în valoare;
 sarcinile concrete ce revin beneficiarilor cu privire la lucrările ce trebuie să le
aplice pe pajiştea repartizată în cursul anului pe date calendaristice.
Lucrările de repartizare a pajiştilor montane contribuie nu numai la asigurarea
cu păşune a unor animale dar şi la valorificarea cât mai completă a capacităţii
potenţiale de producţie a pajiştilor, la ridicarea pe o treaptă superioară a nivelului de
participare a lor, la lărgirea şi îmbunătăţirea resurselor furajere, la dezvoltarea
creşterii animalelor în zonă, la obţinerea produselor animaliere la un preţ de cost cât
mai scăzut.
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6.5.2. Dezinfestarea păşunilor si asigurarea apei de băut
Una din condiţiile de bază pentru buna reuşită a lucrărilor de valorificare a
păşunilor o reprezintă atât organizarea păşunatului propriu zis cât şi înzestrarea
păşunilor cu adăpători şi adăposturi pentru animale, efectuarea unor lucrări de
asanare sanitar veterinară a terenurilor şi altele.
Dezinfestarea păşunilor este o lucrare indispensabilă, ştiindu-se că pierderile
provocate an de an de către diferiţi paraziţi, mai ales la rumegătoare, sunt destul de
mari. O bună parte dintre helmintoze au legătură directă cu păşunile mai umede din
smârcuri, mlaştini, malurile pâraielor şi al bălţilor, etc., locul unde gazdele
intermediare ale paraziţilor care sunt melcişorii de apă (Limnaea sp.) îşi găsesc
condiţii optime de viaţă. De aceea, asemenea locuri foarte umede este indicat să fie
îngrădite pentru a opri accesul animalelor sau excesul de umiditate să fie eliminat
prin desecare, după executarea unor canale deschise sau drenuri închise cu diferite
materiale (fascine, tuburi ceramice, pietriş, etc.). Distrugerea larvelor de Fasciola,
Trichostrongylus şi Dichtyocaulus poate fi făcută cu var ars nestins, preparat ca
laptele de var proaspăt, 1000 - 1500 l/ha, cu azotat de calciu (nitrocalcar) aplicat în
doze mai mari de 700 - 800 kg/ha precum şi cu sulfat de cupru (piatră vânătă) în
soluţie de 1 : 10.000.
Aplicarea acestor substanţe cu efect de distrugere a acestor paraziţi specifici
păşunilor umede, au în plus un rol de corectare a acidităţii solurilor (varul), fertilizare
cu azot (nitrocalcarul) şi îmbogăţire în microelemente (sulfatul de cupru). Pentru
combaterea moluştelor se mai foloseşte pentaclorfenalatul de sodiu în doze de 2 g
până la 10 g/m3 apă, care nu este toxic pentru om, mamifere şi păsări. În doză de
numai 1 g/m2 este toxic pentru peşti, de aceea se va evita aplicarea lui în apropierea
apelor în care sunt peşti.
O mare atenţie trebuie acordată locurilor de adăpare a animalelor care pot să fie
focare de răspândire a helmintozelor (gălbezei). În acest scop este necesară curăţirea
şi dezinfectarea lunară a adăpătorilor cu lapte de var. Terenul din jurul adăpătorilor se
va menţine uscat prin pavare şi asigurarea scurgerii apelor în surplus. Suprafeţele de
păşuni umede infestate cu paraziţi pot fi recoltate prin cosire la înălţime mai mare şi
fânul uscat rezultat se poate introduce în hrana animalelor. Dacă în turmă se află
animale infestate se vor face dehelmintizări de 2 ori pe an, obligatoriu una cu 2
săptămâni înainte de ieşirea animalelor pe păşune. Combaterea parazitozelor de pe
păşuni şi la animalele ce păşunează, cuprinde un complex de măsuri şi lucrări
specifice care trebuiesc aplicate cu maximum de responsabilitate, pentru a nu se
produce pagube mari ce anulează restul acţiunilor privind creşterea şi valorificarea
ierbii.
Asigurarea cu apă de băut este o condiţie indispensabilă pentru realizarea
păşunatului raţional. Pentru fiecare kg de SU ingerată (5Kg MV) consumul zilnic de
apă se ridică la 4-6 l la vacile de lapte 3-5 l la bovine la îngrăşat şi la 2-3 l la ovine şi
cabaline. De exemplu pentru o vacă care consumă 10 kg SU (50 Kg MV) trebuie să i
se asigure 40-60 l apă. Pentru fiecare litru de lapte produs o vacă are nevoie de 4-6 l
apă.
124

În general se socoteşte că 1 UVM în sezonul de păşunat are nevoie 30-40 litri
apă/zi vara şi de 15 - 20 litri în cursul primăverii şi al toamnei. Pentru o oaie adultă se
socoteşte 2 - 4 l/cap/zi în perioada păşunatului. Aprovizionarea cu apă se face din
diferite surse, cu adăpători fixe sau mobile.
Înzestrarea păşunilor cu adăpători, este adesea dificilă, datorită debitelor
insuficiente ale surselor de apă şi calităţii necorespunzătoare a acestora.
Construirea adăpătorilor, presupune în primul rând cunoaşterea precisă a
debitelor surselor de apă existente care se face prin cronometrarea duratei de umplere
a unor vase cu capacitate cunoscută şi se exprimă în litri / secundă.
Dacă debitul sursei de apă este mai redus, cum este cazul unor izvoare de
coastă, se poate construi un rezervor de apă care permite acumularea cantităţii de apă
necesară animalelor aduse la păşunat. La fel se poate colecta în bazine apa din ploi de
pe acoperişurile adăposturilor de animale sau a caselor de locuit, prevăzute cu
jgheaburi şi ţevi de colectare. În zonele lipsite de izvoare în care apa curge
gravitaţional se pot săpa puţuri şi fântâni cu cumpănă sau pompe acţionate manual, cu
energie mecanică, electrică, eoliană, etc. care se dirijează direct în jgheaburile de
adăpare sau bazine de rezervă pentru acelaşi scop.
Adăpătorile fixe trebuie să fie amplasate la maximum 800 m de locul unde se
păşunează şi în jurul lor sunt necesare lucrări de eliminare a excesului de umiditate.
Lungimea jgheaburilor de adăpare (L) se calculează în funcţie de numărul de
animale (N) în aşa fel încât adăparea unei grupe de animale să nu dureze mai mult de
o oră.
Nts
L=
T
t = timpul necesar pentru adăparea unui animal (minute)
s = frontul de adăpare pentru un animal (m)
T = timpul necesar pentru adăparea întregului efectiv de animale (maxim 60 minute).
În tabelele 6.9. şi 6.10 sunt prezentate elementele principale necesare
construirii adăpătorilor:
Tabelul 6.9.
Unele date necesare pentru calculul lungimii adăpătorilor

Specia şi categoria
de animale
Bovine şi cabaline
adulte
Tineret taurin şi
cabalin
Oi şi capre adulte
Tineret ovin

Timp
Frontul de adăpare (m)
necesar
când adăpatul se face:
Necesar
adăpării
zilnic de
Pe o
Pe ambele
unui animal
apă
singură
laturi
(minute)
latură
40-50
7-8
0,5
1,2
20-30

5-6

0,4

1,0

4-5
2-3

4-5
4-5

0,2
0,2

0,5
0,5
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Tabelul 6.10.
Dimensiuni orientative ale adăpătorilor (în cm)
Specia de
animale

Adâncimea

Bovine adulte
Cabaline
Ovine şi caprine

35
35
20

Lăţimea interioară
În partea
În partea
superioară inferioară
45
35
50
40
35
25

Înălţimea
la sol
40-60
60-70
25-35

Soluţia cea mai bună o constituie adăpătorile automate cu nivel constant, unde
pierderile de apă sunt minime.
6.5.3. Termeni tehnici pentru păşunat rațional şi necesarul de iarbă
Organizarea raţională a păşunatului presupune cunoaşterea şi însuşirea unor
termeni tehnici utilizaţi azi în literatura pratologică mondială, neintroduşi încă în
totalitate în terminologia agricolă românească. Cei mai importanţi dintre aceştia sunt
următorii.
- TP = trup de păşune, ce reprezintă o suprafaţă de teren bine delimitată în
spaţiu pe limite naturale sau construite, de o anumită mărime, care poate avea două
sau mai multe unităţi de exploatare, cu vegetaţia ierboasă aptă să fie folosită în
principal prin păscut direct cu animale;
- UE = unitate de exploatare, ca subdiviziune a unei păşuni mai mari (TP), în
care se asigură necesarul de iarbă pentru o grupă de aproximativ 100 - 120 UVM în
cazul societăţilor agricole sau 20 - 30 UVM pentru proprietatea individuală;
- p = parcelă de păşunat, ca subdiviziune a UE, care este suprafaţa unde pasc
animalele în mod organizat, în rotaţie pe cicluri de păşunat;
- SP = sezon de păşunat sau durata păşunatului într-o perioadă de vegetaţie
care poate fi:
- Dpp (zile) = durata păşunatului parcelelor, respectiv timpul cât rămân
animalele pe o tarla în cursul unei perioade de păşunat;
- Drp (zile) = durata perioadei de refacere a ierbii în parcelă, reprezintă
timpul scurs între scoaterea animalelor de pe tarla şi reintroducerea lor pe aceeași
suprafaţă la ciclul următor de păşunat;
- Rip (kg/ha, t/ha) = rezerva de iarbă din parcelă, este cantitatea de iarbă
oferită animalelor pe o suprafaţă oarecare de păşune în cursul unui ciclu de păşunat
sau numărul raţiilor zilnice de iarbă de care dispunem pe o parcelă la un moment dat.
Rip este produsul dintre numărul de UMV care se introduc pe parcelă şi Dpp, care se
exprimă în raţii (UVM/ha).
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- Ip (UVM/ha) = încărcarea parcelei care este numărul animalelor cu care se
încarcă o parcelă la o anumită durată în zile a păşunatului, în cadrul unui ciclu de
păşunat. Se exprimă în UVM /ha şi depinde de Dpp.
După KLAPP la o rezervă de iarbă Rip de 100 zile UVM/ha sunt posibile o
Dpp de 4 zile o încărcătură de 25 UVM/ha, iar la o Dpp de 1/2 zi o încărcătură
momentană de 200 UVM/ha respectiv 50 mp pentru un animal. Ip scade la păşunatul
raţional din primăvară spre toamnă, în funcţie de mărimea rezervei de iarbă. Au fost
enumeraţi şi definiţi aceşti termeni de bază pentru a înţelege mai bine regulile stricte
ale păşunatului raţional.
Din datele existente în literatura noastră de specialitate necesarul zilnic de
iarbă pentru diferite specii şi categorii de animale este în general de:
* 40 - 50 kg la vacile cu producţie mare, tauri şi boi;
* 30 - 40 kg la vacile slab productive sau sterpe şi cai adulţi;
* 20 - 30 kg la tineretul bovin sub 200 kg;
* 5 - 6 kg la ovinele adulte şi altele.
Producţia păşunii determinată în masă verde (MV) recoltată pe vreme însorită,
fără rouă, se poate transforma în substanţă uscată (SU) sau în unităţi nutritive (UN)
mai expeditiv pe bază de coeficienţi sau prin determinări de laborator. Raportul între
MV şi SU este în general de 5 : 1, respectiv pentru transformarea producţiei de MV şi
SU se împarte producţia de MV la 5.
Pentru transformarea în UN se iau în considerare următoarele valori:
- 0,25 UN (4 kg MV/ 1 UN) pentru iarba de calitate foarte bună, în care
predomină gramineele şi leguminoasele valoroase;
- 0,20 UN (5 kg MV/ 1 UN) pentru iarba de calitate bună în care predomină
gramineele valoroase;
- 0,16 UN (6 kg MV/ 1 UN) pentru iarba de calitate mijlocie în care plantele
valoroase reprezintă cel mult 50 %;
- 0,14 UN (7 kg MV / 1 UN) pentru iarba de calitate slabă în care predomină
plante inferioare din punct de vedere furajer.
Aceste date sunt utile în stabilirea ponderii ierbii de pe păşune pentru necesarul
raţiei de întreţinere şi producţie al animalelor în special al vacilor de lapte, care au
nevoie de o furajare suplimentară cu nutreţuri concentrate în funcţie de nivelul
producţiei de lapte. Pentru transformarea producţiei de iarbă exprimată în UN în
producţii animaliere se face apel la coeficienţii din literatura de specialitate care în
cazul nostru sunt:
* 1 - 1,2 UN pentru 100 kg greutate vie necesare funcţiilor vitale (raţie de
întreţinere);
* 0,45 - 0,50 UN pentru producerea 1 kg lapte vacă;
* 3 - 5 UN pentru 1 kg spor greutate vie tineret taurin.
Concret pe păşune în condiţii obişnuite, în medie 1 kg lapte vacă se obţine cu
un consum de 1 - 1,3 UN iar 1 kg spor greutate vie la tineret taurin în vârstă de peste
12 luni se realizează cu 7,5 - 10 UN, care reprezintă conversia optimă a ierbii în
produse animaliere.
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Gradul de valorificare sau coeficientul de folosire a păşunilor prin păscut cu
animale este în funcţie de calitatea covorului ierbos şi variază în limite destul de
largi:
* 25 - 35 % păşuni pe terenuri umede cu rogozuri (Carex sp.);
* 30 - 50 % păşuni subalpine şi montane de ţepoşică (Nardus stricta);
* 45 - 70 % păşuni de câmpie şi dealuri uscate (Festuca valesiaca, F. rupicola,
Botriochloa ischaemum);
* 65 - 90 % păşuni de dealuri umede şi lunci cu graminee valoroase;
* 85 -95 % păşuni naturale montane cu graminee valoroase sau păşuni semănate din
toate zonele. Repartiţia producţiei de iarbă într-o perioadă de păşunat este destul de
neuniformă fiind mai mare la începutul spre mijlocul sezonului şi mai mică la
sfârşitul sezonului de păşunat.
Din aceste considerente necesarul zilnic calculat de iarbă pentru o unitate de
vită mare (UVM) în condiţiile din ţara noastră, de 50 kg, este bine să fie mărit cu cca
30 %, ajungând astfel la 65 kg iarbă pentru 1 UVM sau 13 kg substanţă uscată (SU).
6.5.4. Cum calculăm valoarea pastorală și încărcarea cu animale a păşunilor ?
6.5.4.1. Determinarea valorii pastorale
Valoarea pastorală este un indice sintetic de caracterizare a calității unei pajiști,
determinată prin metode floristice de apreciere.
Compoziţia floristică a unei pajişti şi aprecierea participării speciilor
componente se face prin una din metodele clasice care poartă numele iniţiatorilor :
- fitosociologică, BRAUN-BLANQUET
- pratologică, KLAPP- ELLENBERG
- dublului metru, DAGET-POISSONET
- gravimetrică
Metoda fitosociologică, folosită de geobotanişti, face apel la aprecierea
abundenţei şi dominanţei (AD) speciilor din covorul ierbos pe 25-100 mp în puncte
cheie reprezentative, fiind notate pe o scară cu 6 trepte, care au corespondenţă în
procentele de participare şi anume :
- 5 acoperire 3/4 - 4/4 ………………………… 75-100%, media 87,5%
- 4 acoperire 1/2-3/4 …………………………… 50-75%, media 62,5%
- 3 acoperire 1/4-1/2 …………………………… 25-50%, media 37,5%
- 2 acoperire 1/10 – 1/4 ………………………… 10-25%, media 17,5%
- 1 acoperire mică......................................................1-10%, media 5%
- 0 acoperire foarte mică...........................................sub 1%, media 0,1%
Se poate observa distanţa foarte mare de apreciere între unele notări, de aceea
este bine să se lucreze de la bun început cu aprecierea în procente. În multe cazuri
transformarea notelor în procente datorită etajării vegetaţiei, dau mai mult de 100%
necesitând calcule suplimentare de echilibrare la, 100%.
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Prin echivalarea scării de apreciere fitosociologice în procente de participare se
pot utiliza cu bune rezultate datele din literatura deja adunată care se pot folosi astfel
în continuare la aprecierea valorii pastorale a pajiştilor respective.
Metoda pratologică pune accent din start pe aprecierea participării procentuale
în biomasă (P) a componentelor botanice pe grupe economice: graminee,
leguminoase, ciperacee și juncacee, alte familii, mușchi și licheni, specii lemnoase,
fiind cea mai recomandată metodă rapidă pentru determinarea vegetaţiei pajiştilor.
Metoda dublului metru este foarte laborioasă, necesitând cunoştinţe temeinice
asupra stadiului juvenil al plantelor în punctele de contact pe 2 m lungime la 4 cm
distanţă în două repetiţii pe păşuni şi la 20 cm distanţă în 10 repetiţii la fâneţe pentru
realizarea a 100 de puncte pentru determinarea frecvenţei specifice (F.s.) şi prin
calcul a contribuţiei specifice (C.s.) care se exprimă în % la fel ca la metoda
pratologică. Indiferent ce metodă utilizăm, în final este o apreciere vizuală mai mult
sau mai puţin exactă în procente a participării în biomasă a fiecărei specii în parte.
Metoda gravimetrică constă în cântărirea propriu zisă a speciilor de plante (G)
recoltate prin cosire pe cate 1 mp în mai multe repetiţii în funcţie de diversitatea
covorului ierbos, urmată de exprimarea lor în procente.
Aceasta metodă foarte exactă se foloseşte în cazul fânețelor naturale, unde
există plante întregi neconsumate parţial de animale cum este în cazul păşunilor.
Pasul următor îl constituie aplicarea unor formule de determinare a valorii
pastorale şi anume :
V.P. =  PC (%) x IC / 5
În care :
VP=indicator valoare pastorală (0-100)
PC= participare în covorul ierbos (%) indiferent de metoda de determinare
(AD, P, Cs, G)
IC= indice de calitate furajeră
Având la dispoziţie releveul floristic cu participarea procentuala a speciilor se
trece în dreptul fiecăreia indicele de calitate furajeră (IC), cu valori de la « 0 », fără
valoare la 5 valoare excelentă din Tabelele 4.1 și 4.2. În restul Tabelelor 4.3, 4.4 și
4.5 sunt trecute specii de balast, dăunătoare, toxice şi vătămătoare din pajişti care nu
au valoare furajeră.
Pentru exemplificare prezentăm un releveu din Depresiunea Făgăraşului din
Habitatul R3803, Pajişti mezofile sud-est carpatice de Agrostis capillaris şi Festuca
rubra (Tabelul 6.11)
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Tabelul 6.11.
Exemplu de calcul valoare pastorală (VP)
Specia
Graminee
Festuca rubra
Agrostis capillaris
Dactylis glomerata
Holcus lanatus
Cynosurus cristatus
Nardus stricta
Leguminoase
Trifolium pratense
Trifolium repens
Lotus corniculatus
Ononis spinosa
Genista sagittalis
Genista tinctoria
Alte familii
Achillea millefolium
Prunella vulgaris
Erigeron annum
Gallium verum
Thymus montanus
Campanula patula
Pteridium aquilinum
Potentilla erecta
Daucus carota
TOTAL
Valoarea pastorala
Apreciere VP

%PC
(72)
32
24
3
2
1
+
(8)
3
2
1
2
+
+
(20)
5
4
1
1
3
1
2
3
+
100
X

IC

PC X IC

3
3
5
2
3
0

96
72
15
4
3
-

4
4
3
0
0
0

12
8
3
0
0
0

2
0
0
0
0
0
0
1
2
X
x
Mijlocie-bună

10
0
0
0
0
0
0
3
+
226
45

După determinarea indicatorului de valoare pastorală prin împărţirea la 5 a
punctajului obţinut din înmulţirea PC X IC, acesta se apreciază astfel:
0-5 pajişte degradată
25-50 mijlocie
5-15 foarte slabă
50-75 bună
15-25 slabă
75-100 foarte bună
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6.5.4.2. Stabilirea încărcării cu animale
Ritmul neuniform de repartizare a producţiei de iarbă pe păşuni face ca
animalele să aibă de regulă un surplus de hrană la începutul păşunatului şi să fie în
criză la sfârşitul sezonului.
Rezolvarea acestui neajuns pe păşunile neamenajate se face pe două căi şi
anume reducerea treptată a efectivelor de animale scoase la păşunat sau hrănirea cu
nutreţuri produse în arabil (porumb verde, sfeclă, dovlecei, etc.) sau alte furaje
însilozate.
În condiţiile unui păşunat pe tarlale, această problemă se poate rezolva mult
mai uşor în sensul că o parte din tarlale (de exemplu 2 - 3 tarlale din 8 existente) la
primul ciclu de păşunat producţia excedentară se coseşte pentru prepararea fânului
sau însilozare. La fel se procedează şi la ciclul doi de păşunat (1 - 2 tarlale din 8).
Abia la ciclul al 3-lea şi următoarele (4 - 6), producţia păşunii se valorifică
numai prin păscut cu animalele şi completarea după caz pentru vacile de lapte cu
furaje recoltate din primele cicluri de recoltă sau din afara păşunii.
Stabilirea încărcării cu animale a unei păşuni se face în baza determinării
repetate în mai mulţi ani a producţiei păşunii prin cosire, respectiv a producţiei totale
de iarbă (Pt) pe cicluri de păşunat cât şi stabilirea coeficientului de folosire a ierbii
(Cf). Producţia totală de iarbă se determină prin cosire şi cântărire pe 2 - 4 mp din
tarlaua ce urmează să fie păşunată sau pe o suprafaţă de probă îngrădită.
Coeficientul de folosire exprimat în procente se stabileşte prin cosirea şi
cântărirea resturilor neconsumate (Rn) pe 5 - 10 mp, după scoaterea animalelor din
tarla şi raportarea ei la producţia totală după formula:
Pt (kg/ha) - Rn (kg/ha)
Cf %

=

x 100
Pt (kg/ha)

Dacă producţia totală (Pt) a unei păşuni este de 20.000 kg/ha şi resturile
neconsumate (Rn) sunt de 3.000 kg/ha, coeficientul de folosire a ierbii (Cf) ar fi de :
20.000 - 3.000
Cf % =

x 100 = 85 %
20.000

Dacă exprimăm numărul animalelor admise pentru 1 ha păşune cu Ip
(încărcarea păşunii) necesarul zilnic de iarbă pe cap de animal cu Nz şi numărul
zilelor de păşunat cu Zp , formula pentru stabilirea încărcării unei păşuni va fi:
Pt (kg/ha) x Cf (%)
Ip (cap/ha) =
Nz x Zp x 100
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Să luăm de exemplu încărcarea posibilă a unui hectar de păşune din zona
montană situată la 800 m altitudine cu o producţie (Pt) de 16.800 kg pe hectar cu un
coeficient de folosire (Cf) de 90 %, păşunată cu vaci de lapte ce consumă 65
kg/cap/zi (50 kg necesar x 30 % siguranţă climatică) pe o durată de 155 zile de
păşunat, încărcarea posibilă ar fi de:
1.512.000

16.800 x 90
Ip (cap/ha)

=
65 x 155 x 100

= 1,5 vaci/ha
1.007.500

sau altfel exprimat o încărcare a păşunii cu 1,5 UMV/ha.
Stabilirea încărcăturii totale cu animale a unei păşuni (IAP) se face prin
înmulţirea suprafeţei păşunii (Sp) exprimată în hectare cu încărcarea păşunii (Ip) la 1
hectar pentru diferite specii sau categorii de animale sau un indicator sintetic
exprimat în unităţi vită mare (UVM):
IAP (nr. cap., UVM) = Sp (ha) x Ip (cap/ha, UVM/ha)
Determinarea corectă a încărcării cu animale a unei păşuni este deosebit de
importantă pentru menţinerea producţiei şi calităţii covorului ierbos. Supraîncărcarea
ca şi subîncărcarea unei păşuni au influenţe negative, greu de îndreptat ulterior.
În stabilirea încărcării cu animale se poate lua în calcul şi experienţa locală
dacă a avut rezultate bune pe termen lung.
O altă metodă este bazată pe determinarea valorii pastorale care se înmulțește
cu coeficientul 0,02 respectiv o pajiște cu valoarea pastorală maximă de 100 poate
întreține 2 UVM pe hectar / an.
Pe pășuni se calculează încărcarea posibilă cu animalele în funcţie de nivelul
de fertilizare a pajiştii, durata de păşunat şi alte criterii.
Capacitatea de păşunat în acest caz se determină după formula :
CP= VP x C ( UVM/ha) în care
VP = indicator valoare pastorală
C = coeficient de capacitate variabil în funcție de altitudine (Tabelul 6.12).
În exemplul nostru din Făgăraş, pe păşunea nefertilizată de la 530 altitudine,
coeficientul “C” este 0,046. Prin înmulţire “VP x C “ respectiv 45 x 0,046 = 2,07
UVM/ ha, cât este capacitatea de păşunat sau încărcarea optimă pe păşune.
Dacă această păşune, ar fi fost târlită 2-3 nopţi 1 oaie / 1 mp, la o compoziţie
floristică apropiată, atunci capacitatea de păşunat ar fi :
CP= 45 x 0,088 = 3,96 UVM/ha pe o perioadă de 175 zile de păşunat.
În acest mod se calculează capacitatea de păşunat, după inventarierea şi
cartarea suprafeţelor fiecărui habitat cu asociaţia de pajişte în parte.
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Tabelul 6.12.
Valoarea coeficientului de capacitate de păşunat (C)
(după MARUȘCA, 2013)
Altitudinea (m)

Durata sezonului de
păşunat (zile)

2200-2400
2000-2200
1800-2000
1600-1800
1400-1600
1200 -1400
1000-1200
800-1000
600-800
400-600
200-400
0-200
Gradienţi
pentru 100 m altitudine

Coeficient (C) pentru păşuni
Nefertilizate
Fertilizate
nivel mediu

40
55
70
85
100
115
130
145
160
175
190 *
205 *
-7,5 zile

0,010
0,014
0,018
0,022
0,026
0,030
0,034
0,038
0,042
0,046
0,050
0,054
-0,002

0.052
0,058
0,064
0,070
0,076
0,082
0,088
-,094
0,100
- 0,003

* ) în lunci şi condiţii de irigare

Orientativ se pot folosi și datele privind producția de iarbă și încărcarea cu animale a
principalelor tipuri de pajiști din țara noastră înscrise în tabelul 6.13.
Tabelul 6.13.
Producţia de iarbă şi încărcarea cu animale exprimată în unităţi vită mare
(UVM) la hectar a principalelor tipuri de pajişti din România
Tipul de pajişte

-

Pajişti zonale
Carex curvula (coarnă)
Festuca airoides (păruşcă)
Nardus stricta (ţepoşică)
Festuca rubra (păiuş roşu)
Agrostis capillaris (iarba vântului)
Poa pratensis angustifolia (firuţa)
Botriochloa ischaemum (bărboasă)
Festuca rupicola (păiuş de deal)
Festuca valesiaca (păiuş stepic)
Pajişti azonale
lunci şi depresiuni
soluri saline şi alcaline
soluri nisipoase şi nisipuri
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Producţia de iarbă
t/ha

Încărcare cu animale
UVM/ha

1,5-3,0
2,0-4,0
3,0-5,0
5,0-15,0
5,0-15,0
7,5-12,5
1,5-5,0
3,5-6,0
3,0-5,0

0,1-0,4
0,2-0,5
0,2-0,5
0,5-1,5
0,5-1,2
1,0-1,5
0,3-0,4
0,4-0,6
0,3-0,5

7,5-20,0
4,0-7,0
1,0-3,0

1,0-2,0
0,1-0,6
0,1-0,2

Se va arăta capacitatea de pășunat actuală și predictibilă după aplicarea
lucrărilor de îmbunătățire.
Capacitatea de pășunat actuală va fi prezentată sub formă tabelară (Tabelul
6.14), grupând-se suprafețele cu capacitate de producție asemănătoare și cu răspuns
preconizat asemănător.
Se vor prezenta rezultatele preconizate pe următorii ani în ceea ce privește
compoziția floristică, producția de masă verde, coeficientul de folosire și încărcătura
optimă a pajiștii (UVM/ha), ca urmare a îmbunătățirii pajiștilor.
Tabel 6.14. (Tabelul 6.3. din normativ)
Trup de
pajiște

0

Suprafața
parcelei
de
exploatare
(ha)
1

Producția
de masă
verde
(t/ha)
2

Coeficient
de
folosire
(%)
3

Producția
de masă
verde utilă
(t/ha)
4
(col.2
xcol.3)

Producția
totală de
masă
verde (t)
5
(col.1x
col.2)

ZAF*

6
(col.4
/0,05)

Încărcare cu
UVM
/1 ha Total
7
8
(col.6 (col.1x
/DSP) col.7)

*ZAF- număr zile animal furajat pe pășune; DSP – durată sezon pășunat
0,05 – cantitatea de masă verde, în tone, consumată efectiv de un UVM/zi

6.5.5. Sisteme de păşunat
După ce am aplicat toate metodele de îmbunătăţire a covorului ierbos a unei
pajişti, după caz prin curăţire de vegetaţie dăunătoare, fertilizare organică şi chimică,
supraînsămânţare, reînsămânţare, amendare, etc., problema cea mai importantă
rămâne valorificarea producţiei de iarbă prin cosire şi / sau păscut cu animalele.
Utilizarea prin cosire reclamă cunoaşterea unor condiţii mai simple ce
trebuiesc respectate cum ar fi: stadiul de dezvoltare al plantelor, înălţimea şi modul
de tăiere, îndepărtarea recoltei, pregătirea fânului, însilozarea şi altele.
În schimb păşunatul este cu mult mai complicat, întrucât intervine factorul
animal prin călcare, ruperea ierbii, dejecţii solide şi lichide, etc., cu influenţe
determinante asupra productivităţii şi compoziţiei floristice a covorului ierbos al unei
pajişti.
De aceea trebuie să se acorde o atenţie la fel de mare metodelor de folosire ca
şi metodelor de îmbunătăţire a producţiei unei pajişti, pentru a se obţine rezultatele
scontate.
Înainte de a dezvolta metodele de valorificare a ierbii prin păşunat se prezintă
criteriile de clasificare a sistemelor de păşunat (Tabelul 6.15).
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Tabelul 6.15.
Criterii de clasificare ale sistemelor de păşunat
(după Gh. MIHAI, 2002 – modificat)
Nr.
Criterii de clasificare
Sisteme şi / sau variante de păşunat
crt.
după:
1. Zona geografică
 păşunat în zona de câmpie;
 păşunat în zona de deal;
 păşunat în zona de munte;
2. Nivelul intensivizării
 sisteme extensive (până la nivelul N 50 kg/ha);
producţiei şi folosirii
 sisteme semiintensive (N 100 – 150 kg /ha)
 sisteme intensive (peste N 200 kg/ha);
3. Mărimea turmei
 turme mici (10-20 UVM);
 turme mijlocii (30-50 UVM)
 turme mari (peste 100 UVM);
4. Accesul la păşune şi alte  acces liber;
utilităţi (adăpost, sare,
 acces programat;
apă, suplimente ş.a.)
5. Structura raţiei furajere  fără alte suplimente;
 cu suplimente furajere;
6. Modul de folosire a
 sisteme de păşunat exclusiv cu animalele;
suprafeţei destinată
 sisteme de păşunat combinat cu cosirea ierbii şi
păşunatului într-un sezon
hrănirea directă din brazde pe păşune;
 sistem de păşunat alternant, cu cosirea,
prepararea şi conservarea furajului sub formă de
fân, semifân sau siloz;
7. Timpul şi spaţiul alocat  sisteme de păşunat continuu, cu acces liber pe
păşunatului
întreaga suprafaţă pe întreg sezon;
 sisteme de păşunat discontinuu, cu accesul în
spaţiu şi timp limitate, păşunatul desfăşurându-se
succesiv prin rotaţie pe parcele sau dozat;
 sisteme de păşunat mixt (păşunat continuu la
începutul sezonului urmat de păşunat prin rotaţie
sau invers ca derulare);
8. Numărul de specii şi  sisteme de păşunat cu o singură specie sau
categorii de animale care
categorie de animale;
păşunează într-un sezon  sisteme de păşunat cu două sau mai multe specii
sau categorii de animale (simultan sau succesiv);
9. Suprafaţa şi încărcarea  sisteme de păşunat cu suprafaţa constantă şi
cu animale asigurate
încărcare variabilă;
într-un sezon
 sisteme de păşunat cu suprafaţa variabilă şi
încărcare constantă;
10. Apartenenţa păşunii
 privat (particular);
 obştesc (în devălmăşie);
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Din aceste date rezultă complexitatea deosebită a valorificării raţionale a
pajiştilor prin păşunat, pe care deţinătorii acestui mod de folosinţă nu o cunosc
îndeajuns şi adesea o neglijează.
Păşunatul raţional este o artă, de care depinde în final productivitatea şi
durabilitatea covorului ierbos, cât şi randamentul animalelor exprimat în spor greutate
vie, lapte, etc., realizat în sezonul de păşunat.
6.5.5.1. Pășunatul extensiv
1. Păşunatul liber, nesistematic (neraţional), este cel mai dăunător pentru
păşunile naturale, întrucât nu ţine seama de nici o regulă privind durata de păşunat,
încărcarea cu animale, împărţirea păşunii pe specii şi categorii de animale, staţionarea
în târle este mult peste normal, dând naştere la supratârlire şi îmburuienarea păşunii,
nu se respectă regulile sanitar veterinare şi multe alte nereguli care aduc grave
prejudicii, atât covorului ierbos, cât şi animalelor care păşunează.
Subîncărcarea păşunii cât şi supraîncărcarea sunt la fel de dăunătoare pentru
covorul ierbos.Animalele păşunează în mod selectiv numai plantele valoroase,
situaţie care favorizează extinderea buruienilor.
La fel prelungirea peste normal a duratei sezonului de păşunat, în special cu
oile, păşunatul pe vreme umedă a terenurilor în pantă pot produce eroziuni grave ale
solului sau tasarea lui cu extinderea pe terenuri plane a unor specii ca: târsa
(Deschampsia caespitosa), pipirigul (Juncus sp.) şi altele.
Subîncărcarea, până la abandon a unor păşuni, favorizează invazia vegetaţiei
lemnoase dăunătoare, care, în timp, poate să se transforme în pădure.
2. Păşunatul dirijat (sub picior) reprezintă cea mai simplă formă de păşunat
raţional care poate fi aplicat pe toate păşunile. El presupune repartizarea diferitelor
specii şi categorii de animale a unor porţiuni diferite din teritoriul păşunii, încărcarea
ei cu un număr optim de animale şi păşunatul succesiv al covorului ierbos, în aşa fel
încât iarba să fie valorificată într-o măsură cât mai mare.
Prin păşunat dirijat se urmăreşte evitarea unor plimbări inutile ale animalelor
pe păşune şi dirijarea lor de către păstori în acele locuri, unde la data respectivă pare
mai necesar sau mai posibil ca animalele să păşuneze mai mult, să se ,,aşeze“ cum zic
aceştia. În dirijarea animalelor, păstorii experimentaţi din tată în fiu ţin seama mai
mult de satisfacerea nevoilor de iarbă a animalelor şi aproape deloc nu se preocupă de
îmbunătăţirea păşunilor. Se consideră că păşunatul dirijat nu necesită investiţii de nici
un fel, este suficient numai să respecte câteva reguli de valorificare a ierbii, să tai câte
un mărăcine şi cam atât. În fapt păşunatul dirijat (sub picior) nu se deosebeşte prea
mult de păşunatul liber (nesistematic).
3. Păşunatul la pripon (conovăţ) care se practică în cazul unui singur animal
sau a unor efective mici de animale care sunt legate de un pichet metalic sau par cu o
frânghie sau lanţ. Acest sistem este lipsit de importanţă, cu toate că furajul este bine
valorificat prin limitarea deplasării animalelor care pasc în cercuri.
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După terminarea păşunatului într-un loc, priponul se mută alăturat şi aşa mai
departe până la valorificarea producţiei de pe întreaga suprafaţă de pajişte.
6.5.5.2. Păşunatul raţional
1. Păşunatul pe parcele este sistemul (clasic) de păşunat sistematic (raţional),
fiind cel mai răspândit în ţările cu zootehnie dezvoltată.
Ca principiu el se bazează pe subîmpărţirea unei păşuni (trup, unitate de
exploatare) cu ajutorul unor garduri fixe în mai multe parcele (6 - 12), urmând ca pe
fiecare parcelă păşunatul să se facă liber pe 1/6 până la 1/12 din suprafaţă.
În general s-a preconizat ca fiecare parcelă să fie păşunată timp de 4 - 7 zile, nu
mai mult pentru a se evita păşunatul a doua oară a ierbii păscute în prima zi, aceasta
fiind în plină creştere.
Între durata păşunatului parcelelor (Dpp) şi durata refacerii ierbii (Drp) ideal
ar trebui să fie un raport de 1 : 13. În practică, deseori acest raport este de 1 : 4 - 1 : 6,
când vegetaţia suferă, pentru că este păscută a doua oară în timp foarte scurt, este
călcată inutil în picioare sau este insuficient valorificată, cu resturi neconsumate
datorită dejecţiilor şi alte cauze.
Faţă de sistemele de păşunat mai simple, păşunatul pe parcele după metoda
clasică, reprezintă un progres considerabil, asigurând vegetaţiei o perioadă de
refacere suficientă, un grad de folosire ridicat prin evitarea păşunatului selectiv, cu
posibilitatea intervenţiei între cicluri pe parcelă cum ar fi aplicarea fazială a
îngrăşămintelor chimice, cosirea resturilor neconsumate, împrăștierea dejecţiilor, etc.
cât şi a efectelor binefăcătoare ale razelor solare în distrugerea unor germeni
patogeni.
Unele probleme apar totuşi cu încărcarea momentană a parcelei (Ip) care întrun anumit interval de 4 - 7 zile este prea mică, animalele având la dispoziţie o
suprafaţă prea mare, încep să aleagă în primele zile, calcă iarba în picioare, o
murdăresc, nu o consumă suficient de bine, preferând să flămânzească la sfârşitul
duratei de păşunat în parcelă (Dpp) decât să pască toată iarba avută la dispoziţie.
La un număr mai redus de parcele este mai greu de organizat un păşunat pe
grupe de producţie (la vaci de lapte de exemplu) sau un păşunat succesiv cu mai
multe specii de animale, ca de exemplu cu ovine după bovine (niciodată invers)
pentru a valorifica integral producţia de iarbă.
2. Păşunatul dozat este o metodă şi mai intensivă de folosire, în care animalelor se
delimitează cu ajutorul gardului electric suprafeţe de păşunat care să le asigure
hrana pentru o jumătate sau o zi, în interiorul unei tarlale cu gard fix.
Organizarea păşunatului pe parcele şi a celui dozat presupune respectarea cu
stricteţe a unor reguli de bază ale exploatării păşunilor, care se adaptează în funcţie de
mersul timpului, ritmul de creştere a ierbii, influenţa păşunatului asupra covorului
ierbos, şi alte criterii zooeconomice.
Iată câteva reguli mai importante de folosire raţională a păşunilor în sistem
dirijat de conducere a animalelor:
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1. Obişnuirea treptată a animalelor cu iarba de pe păşune, cu raţii de trecere şi
păşunat moderat în primele zile ale sezonului.
2. Durata păşunatului într-o parcelă (Dpp) să fie cât mai mică, iar durata de
refacere a ierbii după păşunat (Drp) să fie suficientă, respectiv: 16 zile în
luna mai, 20 în iunie, 25 în iulie, 32 în august, 37 în septembrie şi peste 40
zile în luna octombrie.
3. Încărcarea parcelelor să fie în limite raţionale, care se poate realiza prin
reducerea Dpp păşunându-se zilnic porţiuni cât mai mici cu încărcare
maximă calculate pe baza rezervei de iarbă (Rip) disponibilă, delimitată de
gardul electric.
4. Forţarea animalelor să consume integral iarba din parcele pentru a preveni
păşunatul selectiv şi a asigura o otăvire uniformă la ciclurile următoare de
păşunat.
5. Modificarea încărcării parcelelor în cursul perioadei de vegetaţie în funcţie
de producţia de iarbă, prin mărirea respectiv micşorarea suprafeţelor
repartizate zilnic animalelor cu ajutorul gardului electric.
6. Compensarea variaţiilor sezoniere de creştere a ierbii prin cosirea unor
parcele în prima perioadă de păşunat şi furajarea suplimentară în a doua
jumătate a verii.
7. Folosirea din plin a perioadei de refacere a ierbii pentru efectuarea
lucrărilor de îngrijire a păşunii (împrăştierea baligilor,combaterea
buruienilor, cosirea resturilor neconsumate,fertilizare fazială,irigare, etc.).
8. Practicarea păşunatului de noapte în timpul căldurilor de vară.
9. Evitarea păşunatului pe vreme excesiv de umedă şi furajarea la iesle pentru
a feri ţelina de stricăciuni prin călcare cu animalele.
10. Asigurarea pe cât posibil în parcelă a alimentării permanente cu apă a
animalelor.
11. Ocrotirea animalelor de arşiţa verii şi frigul din primăvară sau toamnă prin
asigurarea unor umbrare forestiere sau adăposturi uşoare.
12. Oprirea din timp a păşunatului, înainte ca animalele să sufere de lipsa de
iarbă şi mai ales pentru a sigura păşunii timpul necesar de pregătire să intre
bine în iarnă.
La aceste reguli se mai poate adăuga multe altele în plus care se referă la
întreţinerea covorului ierbos şi la programul animalelor în sezonul de păşunat.
6.5.6. Mărimea şi împărțirea pajiştii în parcele de păşunat
Pentru buna desfăşurare a valorificării ierbii dintr-un trup de păşune, se
prezintă câteva calcule care sunt necesare pentru determinarea mărimii unei parcele
de păşunat (Mp) şi al numărului de parcele (Np) din tarla care face parte dintr-o
unitate de exploatare (UE) prin păşunat a unei pajişti:
Mărimea parcelei se face în funcţie de rezerva de iarbă (Rip), după formula:
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Numărul animalelor x Dpp
Mp =
Rip
De exemplu, dacă Rip este de 120 raţii UVM / ha la un ciclu de păşunat ( 7.800
kg/ha : 65 kg/UVM = 120 raţii) Dpp (durata de păşunat pe parcelă) de 3 zile şi
numărul animalelor de 60 UVM, mărimea parcelei va fi următoarea :
60 x 3
180
Mp =
=
= 1,5 ha
120
120
Se înţelege că producţia de 7.800 kg/ha este cea consumată efectiv de animale
(producţia valorificată) care rezultă în urma scăderii resturilor neconsumate din
producţia totală sau aplicând coeficientul de folosire a ierbii (Cf) .
Numărul parcelelor se stabileşte după formula:
Drp
Np =

+ 1
Dpp

Astfel, dacă durata medie a păşunatului într-o parcelă (Dpp) este de 4 zile şi
durata perioadei de refacere a ierbii (Drp) este în medie de 28 zile, atunci numărul de
parcele necesar va fi:
28
Np =

+ 1 = 8 parcele
4

Dacă păşunatul se face pe 3 grupe de producţie ( 1 - vaci de mare producţie; 2 vaci cu producţii mici şi înţărcate; 3 - tineret femel + vaci sterpe), formula de mai sus
va fi următoarea:
Drp
28
Np =
+ nr. grupe =
+ 3 = 10 parcele
Dpp
4
În mod normal, iarba se valorifică cu atât mai bine cu cât numărul parcelelor
dintr-o tarla de păşunat este mai mare, întrucât se poate reduce Dpp şi mări Drp.
Un număr prea mare de parcele, ridică foarte mult costurile ocazionate de
împrejmuirile cu garduri fixe. De aceea în practică este mai răspândit sistemul de
împărţire a unei păşuni în minim 4 parcele până la maxim 12 parcele cu un optim de
6 - 8 - 10 parcele cu garduri fixe, în interiorul cărora păşunea se subdivide cu gardul
electric pentru necesarul de iarbă pe o jumătate sau o zi întreagă.
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Modul de divizare a unei tarlale în parcele, care face parte dintr-o unitate de
exploatare (UE), este determinat de configuraţia terenului, de forma lui geometrică.
În cazul împărţirii păşunii în 8 parcele se prezintă alăturat câteva soluţii mai
cunoscute (Figura 6.4.).
6.5.7. Durata optimă a sezonului de pășunat
Durata normală a sezonului de păşunat este în funcţie de durata sezonului de
vegetaţie a pajiştilor, fiind cu cca. 45 zile mai scurtă.

Fig. 6.4. Scheme de împărţire a păşunilor în parcele de păşunat
Se poate remarca posibilităţile multiple de aşezare al adăpătorilor care nu
trebuie să lipsească din parcele. La fel, ideal ar fi să avem în fiecare parcelă câțiva
arbori sau pomi pentru umbră, cum sunt plopii, nucul şi alţii.
Reuşita păşunatului porţionat în interiorul unei parcele depinde şi de utilizarea
corespunzătoare a gardurilor electrice
140

După cum ne este cunoscut începutul sezonului de păşunat este strâns legat de
producţia minimală a covorului ierbos al unei pajişti după desprimăvărare care este
de 3 – 5 t/ha masă verde – MV (0,6 – 1 t/ha substanţă uscată – SU) pe pajiştile
naturale şi 5 – 7,5 t/ha MV (1 – 1,5 t/ha SU) pe pajiştile semănate mai intensive sau
înălţimea ierbii este de 10-15 cm pe pajiştile naturale şi 15-20 cm pe cele semănate.
Fără aceste producţii păşunile sunt veritabile spaţii de plimbare pentru animale.
Din punct de vedere meteorologic, păşunatul poate începe când temperatura
medie a aerului este constant egală sau mai mare de 10 0C şi încetează când
temperatura medie a aerului scade sub 10 0C spre toamnă sau depăşeşte 20 0C în
miezul verii (iulie – august) în zona de câmpie şi deal. Astfel, la câmpie şi dealuri
uscate sezonul normal de păşunat este de 100 – 150 zile împărţit în două reprize
aprilie – iunie şi septembrie – octombrie, în condiţii de neirigare şi 190 – 210 zile în
condiţii de irigare a pajiştilor.
Începând cu zona de dealuri mai umede de la 600 – 800 m altitudine, unde
sezonul nu se mai întrerupe datorită secetei, durata optimă a sezonului de păşunat este
identică cu durata intervalului de zile cu temperatura aerului egală sau mai mare de
10 0C.
La acest ecart altitudinal se ajunge la un maxim de 160 zile de păşunat pe
pajiştile naturale, într-o perioadă de vegetaţie de cca. 205 zile, respectiv durata
temperaturilor medii ale aerului egale sau mai mari de 5 0C.
De la acest nivel (600 – 800 m alt.), cu fiecare 100 m în sus durata sezonului
de păşunat scade cu 7,5 zile, ajungând la 2200 – 2400 m alt. la numai 40 zile de
păşunat. Alte indicii de începere a păşunatului ar fi înflorirea păpădiei (Taraxacum
officinalis) care se declanşează treptat pe altitudine pe măsură şi se acumulează o
anumită sumă de grade de temperatură.
Conform obiceiului din străbuni începutul sezonului de vegetaţie de la câmpie
şi deal, este de Sf. Gheorghe (23 aprilie).
Încetarea păşunatului în zona montană este determinată de înrăutăţirea vremii
începând cu luna septembrie când animalele şi îngrijitorii lipsiţi de adăpost trebuie să
coboare mai la vale, înainte de căderea ninsorilor.
Pentru zona de dealuri şi mai jos la câmpie unde sunt condiţii de adăpostire,
animalele mai pot să fie menţinute pe păşune până cel mai târziu cu 3 – 4 săptămâni
(20 – 30 zile) înainte de apariţia îngheţurilor permanente la sol, care coincide în linii
mari cu vechea cutumă românească de Sf. Dumitru (26 octombrie).
Din păcate, durata seculară a sezonului de păşunat pe meleagurile mioritice de
la Sângiorz la Sâmedru nu se mai respectă, în zilele noastre.
Adesea întâlnim turme de oi îndeosebi, păşunând pe pajişti şi mai grav, culturi
de cereale păioase, în afara sezonului (aprilie - octombrie), producând distrugeri
majore compoziţiei floristice şi productivităţii viitoare a covorului ierbos sau
dijmuind recoltele din terenurile arabile, fapt unic în agricultura UE.
Pe terenurile în pantă, datorită păşunatului peste iarnă din noiembrie până în
martie în extrasezon normal de păşunat, ţelina pajiştilor se subţiază, covorul ierbos se
răreşte şi ca urmare, apar buruienile, se declanşează procesele erozionale de toate
felurile, se colmatează fundul râurilor şi lacurile de acumulare, astfel că la o ploaie
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normală altădată, acum se produc inundaţii nemaiîntâlnite şi mâine, poimâine,
lacurile de acumulare se vor umple cu solul dislocat de copita animalelor de pe
versanţi care este dus apoi, în continuare de apă mai la vale.
Din aceste considerente majore asupra mediului cu efecte semnificative pentru
economia naţională, sezonul de păşunat trebuie încheiat la sfârşitul lunii octombrie în
zonele de risc, cum sunt pajiştile situate pe pante, la fel şi pe pajiştile situate pe
terenuri plane dacă dorim să menţinem o compoziţie floristică cu specii furajere
valoroase.
Păşunatul peste iarnă mai ales cu oile este un obicei foarte dăunător pentru
covorul ierbos al pajiştilor noastre, cu repercusiuni negative în anul şi anii ce
urmează.
Pe o pajişte păşunată toată iarna, în sezonul de vegetaţie următor, producţia
scade cu cel puţin 20 – 40 %, ceea ce este foarte mult. Dacă pajiştea este în pantă şi
solul se erodează, pierderile sunt şi mai mari, până la scoaterea ei din circuitul
productiv.
În zona temperată, unde ne situăm şi noi, din noiembrie până în martie –
aprilie, pajiştea are nevoie să se „odihnească” să-şi refacă „forţele” pentru sezonul de
păşunat care urmează.
6.5.8. Recoltarea pajiştilor pentru producerea și conservarea fânului
Folosirea pajiştilor prin cosit reprezintă metoda prin care se obţin furajele
necesare în hrana animalelor pentru perioada de stabulaţie (fân, semifân, semisiloz,
siloz) sau pentru completarea deficitului de furaje în perioada de vegetaţie. Furajul
verde cosit se poate administra direct la iesle pentru hrănirea animalelor în perioada
de vegetaţie, când condiţiile pentru păşunat sunt mai dificile din cauza umidităţii
solului, sau sistemul de creştere al animalelor este cu furajare la grajd.
Administrarea masei verzi la grajd deşi se valorifică mai bine producţia este un
sistem mai costisitor şi se aplică pe pajişti cu producţii mari şi de calitate, cu procent
mare de leguminoase care pot uneori produce meteorizaţii, sau sunt dominate de
specii de fâneaţă care nu suportă călcatul ca Arrhenatherum elatius, Trisetum
flavescens şi altele. Fânul este un furaj deosebit de valoros obţinut prin uscarea
naturală sau artificială a plantelor verzi recoltate prin cosit. Valoarea nutritivă a
fânului depinde de mai mulţi factori şi anume: compoziţia floristică a pajiştii, epoca
de recoltare şi metodele de preparare şi păstrare (conservare).
Fânul de calitate bună conţine în medie 0,7 UN/kg şi 6-8 % PBD (proteină
brută digestibilă), iar fânul de calitate slabă conţine abia jumătate din aceşti nutrienţi.
În funcţie de calitate digestibilitatea substanţei organice este cuprinsă între 50-70%.
Epoca optimă de recoltare a fâneţelor, în general se situează în perioada
cuprinsă între faza de înspicare şi cea de înflorire a gramineelor dominante şi de la
îmbobocire până la înflorirea leguminoaselor.
În acest interval, se obţine cantitatea maximă de substanţe nutritive digestibile
la unitatea de suprafaţă, situaţie care nu corespunde întocmai cu producţia maximă de
furaj de pe pajişti.
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În necunoştinţă de cauză la noi fâneţele se recoltează cu întârziere, pierzând
foarte mult din calitatea furajului.
Recoltarea târzie a fâneţelor mai prezintă şi alte neajunsuri legate de ajungerea
la maturitate a unor seminţe de buruieni care invadează apoi pajiştea, cum este specia
semiparazită clocoticiul (Rhinanthus minor), sau o recoltă la coasa a II-a (otavă)
scăzută.
Există şi excepţii, când odată la 3-4 ani, prin rotaţie se recomandă ca fâneţele
în care domină plante cu valoare furajeră bună să fie recoltate după ajungerea la
maturitate a seminţelor care prin autoînsămânţare, reînnoiesc şi îndesesc covorul
ierbos. Pentru următoarele recolte prin cosire se respectă în linii mari durata de 5-6
săptămâni de la prima coasă, în funcţie şi de precipitaţiile atmosferice.
Înălţimea optimă de cosire de la sol este de 4-5 cm, nu mai jos cum se
obişnuieşte, pentru a păstra o parte din frunzele şi lăstarii bazali care reiau mai rapid
creşterea plantelor şi sigură o a doua recoltă mai bună.
Frecvenţa recoltărilor pentru fân este mult diferită, de regulă 2-4 recolte pe an,
în funcţie de zonă şi categoria de pajişte (naturală sau semănată) şi gradul de
intensivizare.
Folosirea unilaterală a pajiştilor numai prin păşunat sau numai prin cosit
creează modificări nedorite în compoziţia floristică cu scăderea producţiei şi calităţii
furajului. Păşunatul permanent pe aceleaşi suprafeţe determină dispariţia unor plante
valoroase, la fel cositul exclusiv stimulează înmulţirea unor buruieni.
Prin alternarea modului de folosinţă de la un an la altul productivitatea
pajiştilor este mai ridicată.
Pentru fâneţe este mai potrivit păşunatul după ce s-a cosit prima recoltă.
Păşunatul de primăvară foarte timpuriu al fâneţelor, aşa cum se practică în prezent în
regiunile de deal, este foarte dăunător atât pentru sol, cât şi pentru vegetaţia pajiștii.
Este recomandat păşunatul fâneţelor un sezon întreg odată la 3-4 ani sau
cosirea în regim de fâneaţă a păşunilor.
Folosirea mixtă a pajiştilor, acolo unde se poate aplica, este o metodă mai
eficientă de exploatare, cu beneficii multiple pentru productivitate, cât şi conservarea
biodiversităţii.
Metode de pregătire şi depozitare a fânului
După cosit, masa verde care are 70-80% umiditate, este supusă unui ansamblu
de lucrări de pregătire a fânului prin care umiditatea trebuie să scadă la 16% pentru
fânul provenit din pajiştile semănate şi maxim 17% pentru cel obţinut pe pajiştile
naturale.
Procesul de uscare trebuie de aşa manieră condus încât să afecteze cât mai
puţin pierderile cantitative şi calitative ale producţiei de furaj.
Metode propriu zise uscare a fânului produs pe pajiştile semănate sau naturale
pe sol, prepeleci, capre, garduri, uscare cu aer rece şi cald.
Dacă, din cauza condiţiilor climatice fânul are umiditate mai mare decât cea de
păstrare (16-17%) depozitarea se poate face în amestec cu sare (5 kg/tona de fân) sau
cu paie, în straturi alternative de 10-20 cm paie şi 50-60 cm fân.
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La depozitarea baloturilor cu umiditate mai mare se asigură canale pentru
circulaţia aerului în interior. Fânul se depozitează în aer liber în şire (regiuni
secetoase) şi stoguri (regiuni umede) precum şi în adăposturi speciale (fânare).
Şirele şi stogurile se amplasează pe terenuri mai ridicate, uscate, pe care se
aşează un strat de paie sau un postament de lemn (crengi) pentru a preveni
deprecierea fânului în contact cu solul.
Şirele se orientează paralel cu direcţia vânturilor dominante. În general o şiră are
înălţimea de 6-7 m, lăţimea de bază de 3-4 m, la umeri 5-6 m şi lungimea de 15-20 m.
Stogul are un diametru la bază de 3-4 m, la umeri 4-5 m şi înălţimea de 5-6 m.
Stogurile, şirele, şi fânarele amplasate cât mai aproape de fermele de animale,
se împrejmuiesc şi se asigură toate măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor,
instalarea paratrăsnetelor, precum şi alte măsuri cu caracter general de protecţie.
6.5.9. Recoltarea pajiştilor pentru însilozare
Nutreţurile verzi, bogate în apă pot fi conservate prin murare sau însilozare.
Această metodă de conservare prezintă unele avantaje faţă de conservarea prin uscare
(fânuri) şi anume:
- asigură o micşorare a pierderilor de substanţe nutritive care nu depăşesc în
acest caz 10-15%, în comparaţie cu uscarea naturală când se pierde 25-30% din
valoarea nutrienţilor;
- conţinutul proteic din nutreţurile verzi suferă pierderi minime la acest
procedeu de conservare;
- nutreţul murat este suculent şi poate fi folosit şi în afara sezonului de iarnă
cum este vara în regiunile secetoase;
- operaţiunile de conservare prin murare este complet mecanizată;
- se utilizează mai eficient spaţiile de depozitare, deoarece la 1 m3, se poate
depozita şi conserva în medie 550-600 kg nutreţ ce conţine 150 kg SU, faţă de numai
125 kg fân balotat ce conţine doar 105 kg SU;
- administrarea nutreţului murat în hrana animalelor este de asemenea total
mecanizabilă cu pierderi minime la manipulare.
Din aceste considerente în ţările cu zootehnie avansată, producerea fânului este
aproape abandonată, în favoarea însilozării furajelor în gropi betonate sau mai nou în
baloţi din material plastic, chiar şi a producţiei realizate pe pajiştile naturale
(permanente).
Însuşirile nutritive ale materiei prime şi respectarea tehnologiei de preparare
stau la baza calităţii nutreţului murat. Interesează în mod deosebit favorizarea
proceselor de fermentaţie lactică care se desfăşoară în condiţii de anaerobioză la
temperatura de sub 30 0C, umiditate de 60-65% şi un conţinut de glucide reducătoare
care să asigure producerea de acizi organici până la un pH de 4,0-4,2.
Condiţiile de anaerobioză se realizează prin tasarea puternică a masei de nutreţ
tocate la 3-5 cm şi un conţinut de apă optim.
În funcţie de conţinutul de apă la însilozare al plantelor deosebim silozul,
semisilozul şi semifânul.
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Recoltarea pajiştilor pentru producerea nutreţului însilozat se face după
aceleaşi criterii ca şi pentru producerea fânului (epocă, înălţime, frecvenţă), completat
de tocare, transport, tasarea şi acoperirea silozului după toate regulile generale de
însilozare a nutreţurilor cultivate, asemănător porumbului siloz.
Silozul
Silozul se realizează de regulă prin recoltarea şi tocarea directă din câmp a
materialului la umiditatea de 60-75%, fără a fi lăsat în prealabil să se pălească.
Însilozarea gramineelor perene în cultură pură sau în amestec cu o proporţie de
până la 50% leguminoase perene, de asemenea sunt cu bună reuşită dacă se respectă
regulile generale de producere a silozului.
Semisilozul şi semifânul
Prin semisiloz şi semifân se înţelege nutreţul rezultat prin murare a unor
amestecuri de graminee cu leguminoase perene a unor leguminoase perene sau alte
plante furajere la care conţinutul în apă al materialului nu depăşeşte 40-50%.
Acest procedeu de murare este într-o continuă extindere, întrucât se poate
înmagazina o cantitate mai mare de SU şi un conţinut mai ridicat de substanţe
nutritive la unitatea de volum, cu un conţinut mai scăzut de acizi organici rezultaţi în
procesul de fermentaţie, faţă de procedeul clasic de însilozare.
Procedeul de obţinere a semisilozului şi semifânului este în linii generale
asemănător cu cel folosit la producerea nutreţului murat, cu deosebirea că SU a
plantelor conservate este de două ori mai ridicată datorită pălirii în brazdă timp de 2448 ore după care plantele se mărunţesc la 2,5-5 mm şi se tasează puternic cu tractoare
pe şenile şi se acoperă cu folie de plastic la încheierea acţiunii, pentru a crea condiţii
de anaerobioză. O revoluţie în acest domeniu au fost instalaţiile de tip turn prevăzute
cu distribuire automată şi mai nou baloţii în folie de plastic.
Valoarea nutritivă a furajelor însilozate este determinată de materialul iniţial,
faza de recoltare şi procedeul de însilozare
În general se poate observa calitatea mai bună a nutreţului murat la 40-50%
umiditate, ca semisiloz faţă de siloz când apare un spor semnificativ de UN, Ca şi P,
dar un conţinut mai scăzut de caroten.
6.6. CONSTRUCȚII ȘI DOTĂRI ZOOPASTORALE
Pentru buna funcționare a amenajamentului pastoral sunt necesare mai multe
construcții și dotări pentru sporirea gradului de accesibilitate, îmbunătățirea alimentării
cu apă, adăpostirea oamenilor și animalelor, prelucrarea laptelui, energie electrică,
împrejmuire pentru târlire și pășunat rațional, depozitarea și aplicarea dejecțiilor cât și
alte utilități în consens cu dezvoltarea tehnicii și nivelului de civilizație.
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6.6.1. Drumuri și poteci de acces
Drumuri
La fiecare corp de pajişti trebuie să existe un drum de acces pe care să poată
circula mijloace auto şi mecanizate, ca să efectueze în bune condiţii, în sezonul
primăvară – vară - toamnă, toate transporturile necesare, inclusiv pentru mersul
animalelor la munte şi de la munte. Un corp de pajişti din zona forestieră fără un
asemenea drum nu poate fi exploatat decât în mod tradiţional, cu totul extensiv şi fără
perspectivă economică. În majoritatea masivelor muntoase au fost construite drumuri
forestiere. De la acestea se pot amenaja în continuare drumuri de acces, până la
corpurile şi trupurile de pajişti. Desigur că traseul unui asemenea drum pastoral va fi
uneori destul de greu, pentru că va trebui ca pe o distanţă relativ scurtă să se cuprindă o
diferenţă de altitudine destul de mare. Dar o asemenea investiţie se impune cu
prioritate, mai ales pentru pajiştile care se exploatează intensiv şi unde sunt şi suprafeţe
mari de amenajat şi îmbunătăţit.
De la drumul principal de acces la corpul de pajişti se vor deschide şi amenaja
drumuri în continuare, pe cât posibil la toate trupurile de pajişti, iar în interiorul fiecărui
trup se vor amenaja drumuri sau căi de acces simple, până la adăposturile de animale, la
stâne, la adăpători, depozite de furaje, silozuri etc.
La proiectarea şi execuţia drumurilor pastorale se ţine seama de unele criterii şi
anume :
 drumul să servească pe cât posibil mai multor scopuri: pastorale, forestiere,
turistice etc. ;
 să deservească şi să ofere posibilităţi de acces la o cât mai mare suprafaţă de
pajişti;
 să traverseze cât mai puţine văi şi pâraie, în vederea reducerii volumului
lucrărilor de artă, poduri, podeţe etc. şi să evite complet locurile înmlăştinate;
 să fie pietruit, de la drumul de legătură până la corpul de pajişti şi în interiorul
acestuia cel puţin pe porţiunile cu pantă;
 să solicite un cost redus pe fiecare kilometru, spre a se putea cu aceleaşi
investiţii, în timp mai scurt, să se facă mai multe drumuri, ţinând seama că astăzi
sunt foarte multe corpuri de pajişti montane, izolate complet de orice cale de
comunicaţie, a căror exploatare este legată în cel mai înalt grad de existenta
acestora.
Poteci
Nu în toate cazurile şi în toate locurile se simte nevoia existenţei unui drum
carosabil, cu deosebire în etajul alpin inferior şi chiar în zona forestieră, deoarece
circulaţia oamenilor şi animalelor de la un trup de pajişte la altul sau de la un punct la
altul din cadrul aceluiaşi trup se poate face pe poteci simple. Circulaţia pe poteci
scurtează distanţa dintre două puncte pentru că poteca poate trece prin pădurile de fag
sau molid, plantaţii, tufişuri de ienupăr sau jip, peste grohotişuri şi alte locuri mai puţin
accesibile.
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Peste toate acestea se deschide traseu, în aşa fel ca să poată circula cel puţin un cal
cu samar, adică cu înălţimea până la 2-2,20 m şi o lăţime de 0,80-1,20 m, îndepărtânduse tufişurile şi tăindu-se crengile arborilor.
La amenajarea de noi poteci se ţine seama ca acestea să fie cât mai uşor de
executat, să fie uşor de parcurs, prin evitarea pantelor mari, recurgându-se la un traseu
cu mai multe serpentine, care sa îndulcească panta, atât pentru oameni cât şi pentru
animale. Se va evita, de asemenea, ca traseul potecilor să meargă pe marginea unor
abrupturi sau prăpastii fiind periculos pentru mersul animalelor.
Potecile de munte construite şi amenajate sunt deseori blocate de arbori căzuţi,
pietre, etc., de aceea ele trebuie întreţinute. În unele cazuri, când ele traversează
plantaţii sau păduri, cu timpul se acoperă cu ramurile şi crengile arborilor ceea ce
impune ca periodic să se facă degajarea acestor poteci.
6.6.2. Alimentări cu apă
Se cunoaşte că nu se poate face o valorificare superioară a masei verzi prin
păşunat, fără ca animalele de toate vârstele şi categoriile să aibă la dispoziţie apă de
băut în cantităţi îndestulătoare, de bună calitate şi în orice perioadă a zilei.
Prin apă bună de băut se înţelege o apă curată, lipsită de orice impurităţi fără
miros sau gust deosebit. În zona montană şi alpină în general nu se pune problema că
nu există apă, adăpatul animalelor se face la ape curgătoare, pâraie şi la adăpători
amenajate.
Munţii sunt brăzdaţi în toate direcţiile de pâraie şi nu constituie o problemă
adăpatul animalelor la această sursă, dacă apa este limpede, dacă pârâul are fundul
pietros, debit suficient şi mai ales dacă pe porţiunea de adăpare se fac unele mici
amenajări, cale largă de acces, curăţirea pârâului de bolovani, etc.
În cele mai multe cazuri însă este nevoie ca să se amenajeze adăpători fie prin
aducerea apei din pâraie, fie prin captare de izvoare.
Din pâraie, captarea apei se face cu ajutorul unui baraj, făcut transversal pe
pârâu, construit din lemn, piatră, pământ, beton, etc., unde apoi apa se conduce prin
şanţ deschis sau închis sau prin conductă la un bazin colector sau recipient de captare
sau direct prin conductă la jgheaburile de adăpat.
Şi în cazul captării izvoarelor, fie că acesta este unul singur sau sunt mai multe
pe acelaşi loc, în partea lor din aval se face un baraj în spatele căruia se adună apa ce
este apoi condusă la jgheaburi, la intermediar se construieşte un recipient de captare,
simplu sau cu un decantor.
Bazinul de apă, casa de apă sau recipientul de captare, atât în cazul aducerii
apei din pâraie cât şi direct de la izvoare, se construieşte din lemn îmbinat, din piatră
cu mortar de ciment sau din beton, pietruit sau betonat pe fund şi margini şi acoperit
cu blăni de lemn, cu lespezi de piatră sau cu plăci de beton, peste care adesea se
aşează un strat de pământ sau se pun brazde.
Din recipient la jgheaburi, conducerea apei se face prin ţevi de fier sau zincate
cu diametrul de 1-2 ţoli (25,5-51 mm). La conductele din lemn de molid aproape s-a
renunţat deoarece confecţionatul lor costă scump.
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Nici tuburile de beton nu se folosesc pentru că sunt greu de transportat, în
schimb se pot folosi tuburi din material plastic.
Conductele se îngroapă la o adâncime de 70-80 cm având prevăzut la capătul
din bazinul de colectare un sorb, care împiedică pătrunderea pe conductă a diferitelor
impurităţi grosiere care ar putea înfunda conducta.
Jgheaburile sau ulucile de adăpat trebuie să îndeplinească unele condiţii şi
anume:
 să aibă în totalitatea lor o lungime care să asigure adăpatul tuturor animalelor
care sunt pe acea păşune;
 fiecare jgheab să aibă o poziţie perfect orizontală;
 să nu fie aşezate direct pe pământ, ci pe suporţi la o înălţime de 30-50 cm;
 să poată fi golite integral pe perioada de iarnă sau pentru igienizare.
Amplasarea jgheaburilor de adăpat se face pe un loc deschis, mai larg, pentru
ca cireada să se poată deplasa şi adăpa cu mai multă uşurinţă. De dorit este ca
adăparea să se facă pe ambele părţi ale jgheaburilor, dar dacă acest lucru nu este
posibil, se poate face şi numai pe o singură parte.
Jgheaburile se fac de 3-4 m lungime, cu secţiunea de 25 cm la fund, 30-35 cm
în faţă şi înălţimea de 30 cm. Ele se pot confecţiona din lemn, buşteni scobiţi, dulapi,
beton sau tablă.
Cele mai bune şi mai durabile sunt cele de beton armat, cu pereţi de 8-10 cm,
sclivisiţi şi care se toarnă direct la locul de amplasament, în bloc cu pilonii de
susţinere, fundul jgheaburilor având o înclinaţie de 0,5% în sens longitudinal.
Fiecare jgheab, în peretele transversal în partea cea mai de jos are o deschidere
cu diametrul de 3 cm pentru trecerea apei în jgheabul următor, ce se face printr-o
scurtă conductă, ţeavă de fier de 1,5 ţoli.
Pentru ca în jurul adăpătorii şi în mod deosebit în faţa jgheaburilor să fie
terenul curat, fără noroi, platforma se nivelează, se bătătoreşte şi se pavează cu piatră.
Pavajul are o lăţime de cel puţin 2,5-3 m şi o grosime de 15-20 cm, precum şi o
înclinaţie de 5% pentru scurgerea apei şi a urinei.
În scopul evacuării surplusului de apă ce curge la capătul ultimului jgheab, se
construieşte o ocnă din lemn, piatră sau beton, cu dimensiuni de 30-40 cm, în care
cade apa printr-o ţeavă de fier cotită cu diametrul de 1,5-2 ţoli.
Din această ocnă apa este condusă printr-un canal la o distanţă de 12-15 m, de
unde apoi curge spre o vale sau un pârâu.
În cazurile când adăparea animalelor la jgheaburi se face numai pe o singură
parte, spre a evita intrarea vitelor de pe partea opusă, care de obicei este o pantă
pronunţată, se construieşte pe acea parte un gard de lemn.
Aceeaşi împrejmuire de protecţie se face şi la locul unde se captează izvoarele şi la
bazinul colector.
Buna funcţionare a adăpătorilor cere, ca în fiecare primăvară, acestea să fie
revăzute, reparate şi întreţinute în tot timpul verii iar paznicii de vite au obligaţia de a
curăţa jgheaburile, cel puţin o dată pe săptămână.
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6.6.3. Locuinţe şi adăposturi pentru oameni și animale
Activitatea pastorală montană cere încă destul de multe braţe de muncă, atât
pentru lucrările de îmbunătăţire a pajiştilor, cât mai ales pentru exploatarea lor,
inclusiv recoltatul fânului şi îngrijirea şi deservirea animalelor.
Păstorul de vite sau ciobanul, are un rol important în cadrul activităţii pastorale
montane, de aceea lor trebuie să li se creeze condiţii de locuit corespunzătoare.
Pentru îngrijitorii de animale, încăperile de locuit se pot construi ataşate de
celelalte construcţii zoopastorale, stâne, grajduri, tabere de vară, magazii sau amenaja
ca adăposturi speciale. Asemenea tipuri sau modele de locuinţe sau adăposturi, pot
varia de la un etaj altitudinal la altul, după zone, după numărul oamenilor ce urmează
să locuiască în ele şi după felul şi numărul animalelor ce le deservesc. Este de dorit
ca asemenea locuinţe de munte să-şi păstreze din punct de vedere arhitectural,
întregul specific local. Pentru muncitorii care lucrează la îmbunătăţirea pajiştilor se
construiesc adăposturi ţinând seama de numărul de ani, cât se vor lucra cu un număr
sporit de muncitori şi de destinaţia ce urmează a se da apoi adăpostului, va rămâne ca
atare sau se va transforma în magazie, adăpost pentru tineretul taurin, grajd pentru
tauri sau pentru vaci înainte de fătare etc.
Grajduri
La munte se construiesc grajduri pentru adăpostirea animalelor de muncă,
pentru adăpostirea taurilor sau a vacilor în timpul fătării.
Grajdurile pentru tauri se construiesc pe păşunile unde păşunează vaci și
juninci, deservind şi animalele din păşunile învecinate. Mărimea lor este în raport cu
numărul taurilor ce vor fi adăpostiţi in timpul perioadei de păşunat, adăugându-se o
încăpere pentru 3-4 vaci pentru fătare. La unul din capetele grajdului sau la ambele
capete se construiesc două încăperi ce au destinaţia, una de magazie şi alta ca
locuinţă a îngrijitorului, dacă pentru acesta nu este o altă locuinţă în apropiere.
Lângă grajdul pentru tauri se amenajează un padoc cu 4-5 parcele, pentru
păşunatul şi plimbatul taurilor. Când se preconizează ca un număr de animale să
ierneze la munte, la locul de producere a fânului şi a ierbii însilozate, se construiesc
grajduri după tipul celor din fermele de jos, care să satisfacă toate cerinţele unei astfel
de exploatări, să fie călduroase, construcţia executându-se din lemn, piatră sau
cărămida şi în mod obligatoriu tencuită. Atât la grajdurile pentru tauri şi maternitate
cât şi la cele permanente, se amenajează bazine de colectare a bălegarului şi a urinei
sub formă de tulbureală de bălegar.
Tabere de vară
La altitudini mai joase, în etajul fagului şi la limita inferioară a etajului
molidului, bovinele duse vara la păşune nu au în general nevoie de adăposturi, pentru
că stau în permanenţă în parcela unde păşunează, făcând în acelaşi timp şi fertilizarea
prin târlire iar pe timpul unor intemperii se adăpostesc de obicei sub arbori.
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Condiţiile acestea, însă, nu se găsesc peste tot, nici chiar în etajul fagului, nici
în etajul molidului, animalele având totuşi nevoie de un adăpost. Acest adăpost sau
tabără de vară, construcţie simplă, relativ ieftină, trebuie să fie destul de solidă ca să
reziste vânturilor şi zăpezilor din timpul iernii. Construcţia este, de obicei, închisă pe
trei părţi, având forma unei potcoave, este prevăzută cu un padoc betonat şi un bazin
pentru colectarea dejecţiilor lichide şi solide, cu care sub formă de tulbureală de
bălegar se va fertiliza pajiştea.
La ambele capete, tabăra are câte o încăpere, una ce serveşte ca magazie iar
alta ca locuinţă pentru îngrijitori. Dacă tabăra este pentru vaci cu lapte, se amenajează
şi o încăpere specială pentru păstrarea şi prelucrarea laptelui.
Acoperişul poate fi în una sau două ape. Lateral, tabăra este prevăzută cu iesle
pentru administrarea furajelor suplimentare: masă verde cosită, iarbă însilozată, fân,
concentrate.
Pentru a se satisface întru totul necesităţile de exploatare a pajiştii şi cele de
întreţinere şi exploatare a animalelor, la stabilirea, amplasarea şi organizarea taberei
se va ţine seama de următoarele:
 amplasarea să se facă pe locuri mai ridicate şi cât mai în susul pantei, atât
pentru scurgerea apelor, cât şi pentru a crea posibilitatea ca tulbureala de
bălegar şi gunoiul strâns la tabără să poată fi transportat din deal în vale şi nu
invers, acest lucru este mai puţin posibil în etajul alpin inferior, unde tabăra va
trebui să fie amplasată în locuri mai adăpostite;
 orientarea taberei se face în aşa fel ca spatele ei cu peretele închis să fie pe
partea de unde bate vântul dominant;
 tabăra nu poate fi amplasată la prea mare distanţă de sursa de adăpare şi este
bine să se caute posibilităţi ca apa să poată fi adusă prin conductă în jgheaburi
la tabără.
La taberele destinate tineretului de reproducţie şi celui de creştere şi îngrăşare,
se instalează un cântar basculă, în capacitate de 1000 kg, pentru cântărirea periodică a
animalelor.
Taberele astfel amenajate pot fi folosite cu succes în timpul iernii ca saivan
pentru oi, unde acestea pot ierna dacă au la dispoziţie fânul necesar în apropiere.
Stâne
Sunt construcţii unde se face prepararea laptelui de oaie şi a brânzeturilor şi
unde au ciobanii locuinţa de vară.
În munţii noştri s-au construit diferite tipuri şi feluri de stâne: din lemn, piatră
sau cărămidă, de diferite modele şi mărimi, cu 2-3 sau mai multe încăperi şi în unele
cazuri cu amenajări speciale pentru prepararea brânzeturilor.
Stânele se compun din: una sau două camere de locuit, o magazie, o încăpere
de foc şi prepararea laptelui care serveşte şi de bucătărie pentru ciobani şi o încăpere
pentru prepararea şi păstrarea temporară a brânzeturilor, denumită celar sau căşărie.
Toate aceste încăperi îşi au justificarea prin însăşi activitatea de la stână.
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Pe toată lungimea faţadei stâna poate avea un cerdac sau pridvor trebuincios
pentru păstrarea unor lucruri de folosinţă zilnică şi de unde se intră în camerele de
locuit.
Pentru că durabilitatea unei stâne construită din lemn este socotită la 40-50 ani
şi a celor din piatră şi cărămidă de până la 120 ani, la amplasare se ţine seama de o
serie de factori ca: altitudinea, căile de acces, apa, etc.
În etajul alpin şi subalpin, stânele se construiesc în văile dintre munţi, în locuri
bine adăpostite, iar în etajul fagului şi molidului se amplasează mai aproape de
culmea păşunii, la o distanţă de cel puţin 200 m de la marginea pădurii.
Factorul hotărâtor în amplasarea stânei este sursa de apă. Se amplasează
construcţia lângă sursa de apă sau se are în vedere posibilitatea de a aduce apa la
stână prin conductă.
Amplasarea stânei este legată şi de existenţa unei căi de acces, drum sau
potecă. De la stână trebuie, pe cât posibil, să fie vedere largă spre trupul de păşune.
Stâna se aşează cu spatele către vântul dominant şi cu celarul orientat către
nord sau nord – est, nord – vest, pentru că e necesar ca în această încăpere să fie în
permanenţă răcoare, să nu fie în bătaia directă a razelor solare.
La stână şi în jurul ei este necesară în permanenţă o mare curăţenie, această
cerinţă fiind în mare măsură satisfăcută de existenţa la o distanţă de 10 m jur împrejur
a unui gard din lemn cu stâlpi plantaţi din 3 în 3 m sau din 4 în 4 m, cu 5 rânduri de
manele aşezate la distanţă de 25 cm între rânduri şi cu o portiţă de intrare în partea
din faţă a stânei sau pe una din cele două laterale.
Cu ajutorul acestei împrejmuiri se creează în jurul stânei o curte de cca. 800
2
m , în permanenţă curată, unde nu au acces oile, câinii, viţeii, caii, etc. şi unde, la
altitudini mai joase, se pot cultiva cartofi sau alte legume şi zarzavaturi.
Activitatea la stânele cu oi mulgătoare este legată de aşa numita strungă,
amenajare pentru muls şi pentru separarea oilor mulse de cele nemulse.
Se consideră că sistemul strungilor fixe nu este bun pe pajiştile montane,
pentru că stând prea mult într-un loc, se distruge complet vegetaţia ierboasă şi nu mai
cresc decât buruieni nitrofile ca: urzici (Urtica dioica), ştevii (Rumex obtusifolius, R.
alpinus), ştirigoaie (Veratrum album) şi altele. După mai mulţi ani de îmburuienare
abia începe să apară firuţa stânelor (Poa annua). Prin acest sistem se pierd mari
cantităţi de bălegar şi urină cu care s-ar putea fertiliza pajiştile. Strunga trebuie să fie
mutată şi ea la fiecare 2-4 zile în alt loc, toate porţiunile de pajişte din apropierea
stânei putând fi fertilizate prin târlire, prin mutarea strungii.
Pentru ca strunga să poată fi cu uşurinţă mutată, se confecţionează din 4 stâlpi
aşezaţi pe o talpă de lemn, cu un acoperiş simplu de şindrilă sau carton gudronat care
asigură în timpul mulsului adăpost contra ploilor şi 4-6 butuci de lemn sau scăunele
simple pe care stau mulgătorii, precum şi împrejmuirea care închide oile nemulse,
amenajată din porţi de târlire. Mutarea unei astfel de strungi se poate face de doi
oameni în timp de cel mult o oră.
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Silozuri
Pentru pregătirea semisilozului din iarba de pe pajişti se amenajează silozuri de
suprafaţă. Deşi însilozarea se poate face şi pe o platformă de pământ, fără nici o
amenajare sau construcţie, este mai puţin recomandabil însă, pentru că pierderile de
nutreţ sunt destul de mari, ajungând până la 15%. De aceea, se consideră necesar ca
să se construiască silozuri la suprafaţa pământului din materiale locale sau din beton,
acest fel de siloz constând dintr-o platformă şi pereţi laterali.
Dacă se construieşte din materiale locale, platforma este bine bătătorită ca să
fie tare, i se dă înclinaţie pentru scurgerea apelor, are dimensiunile 6-10 m lăţime şi
lungimea după cantitatea de siloz ce se va pregăti, având pe margini doi pereţi
protectori, în înălţime de 1,5-2 m, confecţionaţi din lemn – stâlp şi împletituri de
nuiele. Şi la acest tip de siloz pierderile se ridică la 10-15%.
Cele mai bune silozuri sunt, însă, cele construite din piatră sau beton. Atât
platforma cât şi pereţii laterali protectori se fac din piatră cu mortar de ciment sau din
beton, având dimensiunile de 6-10 m lăţime, 1,5-2,5 m înălţime şi 20-40 m lungime.
Mărimea acestor silozuri se calculează în raport cu animalele ce se vor hrăni şi
cantitatea de nutreţ însilozat necesară, socotind că la un m3 siloz construit se poate
depozita 650-700 kg masă verde sub formă de semisiloz.
Asemenea silozuri din piatră sau din beton asigură o bună conservare a
nutreţului, reducând pierderile până la 5%, tasarea şi eliminarea aerului făcându-se în
condiţii mai bune, obţinându-se un semisiloz de o mai bună calitate.
Silozurile se construiesc pe terenuri uscate, lângă o cale de acces pe unde se
transportă masa verde pentru însilozare şi în imediata vecinătate a grajdului, a taberei
de vară sau a adăpostului pentru furaje.
Case de administraţie
Este foarte greu sau chiar imposibil ca imensele suprafeţe de pajişti montane, la
depărtări foarte mari de aşezările omeneşti să fie administrate şi exploatate de la
distanţă. Toată activitatea zoopastorală de munte trebuie dirijată şi coordonată
permanent chiar acolo unde se desfăşoară.
În acest scop s-a ivit necesitatea ca în fiecare corp de pajişti să existe un centru
de administraţie sub denumirea de casă de administraţie a pajiştilor montane.
Această clădire – indiferent de tipul care se adoptă – va trebui să aibă un număr
de încăperi care să satisfacă întru totul cerinţele vieţii şi activităţii de la munte. În
general, se consideră că sunt necesare următoarele încăperi:
- o cameră pentru locuinţa administratorului corpului de pajişti – tehnician sau
inginer agronom;
- o cameră de rezervă, pentru găzduirea temporară a personalului tehnic şi de
specialitate care se deplasează pentru anumite acţiuni în raza corpului de
pajişti;
- o cameră care să servească pentru depozitarea şi păstrarea materialelor tehnicoştiinţifice, documentelor şi amenajamentelor, a probelor pentru analiză de sol,
iarbă, fân, semisiloz, etc., folosindu-se şi ca un laborator pastoral, punct
sanitar-veterinar, etc.;
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- o cameră pentru bucătărie;
- o cameră pentru alimente;
- o încăpere amenajată ca magazie.
O asemenea construcţie poate satisface întru totul cerinţele unei bune administraţii
a unui corp de pajişti montane.
6.6.4. Împrejmuiri și porți de târlire
Împrejmuiri
Pe pajiştile din etajul fagului şi etajul molidului, unele împrejmuiri sunt
deosebit de necesare pentru o mai bună exploatare a acestora. Aceste împrejmuiri,
sub formă de garduri, servesc la delimitarea de tarlale, la separarea unor fâneţe de
păşuni, la împrejmuirea stânelor, taberelor de vară, a locuinţelor, plantaţiilor,
terenurilor degradate, a prăpăstiilor, a terenurilor mlăştinoase, etc. Într-o economie
montană prosperă nu se poate renunţa la asemenea amenajări.
Împrejmuirile se execută, în general, din materiale locale, din piatră sau din
lemn. Cele din piatră se fac acolo unde aceasta există din abundenţă şi nu se
transportă din alte locuri şi unde nu este necesar ca să se facă împrejmuiri de lungimi
prea mari.
La împrejmuirile din lemn, esenţele preferate sunt molidul, fagul şi
mesteacănul, sub formă de stâlpi şi bile manele sau sub formă de margini sau
scânduri cioplite, în diferite moduri şi sisteme. Folosindu-se mult material lemnos,
aceste împrejmuiri devin costisitoare, având şi o durabilitate relativ scurtă, de cca. 610 ani, sunt totuşi destul de rentabile pe lungimi mai mici.
Se pot face împrejmuiri de lungă durată sub formă de garduri vii, prin plantarea
a 3-4 rânduri de molid la distanţă de 40-50 cm pe rând şi 40-50 cm între rânduri,
plantaţie care după 6-8 ani formează un gard aproape impenetrabil, dar care necesită
protejare până la înălţimea de 1,5-2 m. Astfel de împrejmuiri se pretează mai ales
pentru separarea pajiştilor de păduri, în fixarea hotarelor şi în jurul construcțiilor.
În ultimul timp a început să se introducă şi în zona de munte uzanţa de a se
executa împrejmuiri din stâlpi de beton cu sârmă ghimpată. Este considerată ca cea
mai bună împrejmuire, durabilă şi cea mai economică. Se poate executa rapid, uşor şi
serveşte scopurilor şi necesităţilor montane, mai ales la delimitarea tarlalelor de
păşunat pe suprafeţele unde se practică o exploatare intensivă.
Porţi de târlire
Nu pot lipsi din nici o pajişte unde păşunează oile. Denumirea de poartă este
dată de faptul că construcţia ei este asemănătoare cu o poartă simplă ţărănească dar în
unele localităţi se mai numesc lese, ţarcuri, oboare, garduri de târlire, etc.
O asemenea poartă de târlire are de obicei o lungime de 4 m şi o înălţime de
1,30 m şi se confecţionează din manele de diferite esenţe, preferându-se molidul care
este mai uşor.
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Bilele manele de molid din care se confecţionează au un diametru de 4-5 cm şi
se îmbină pe 5 rânduri, la o distanţă de 25 cm una de alta şi prinse la capete pe alte
două manele.
Pentru o mai bună fixare şi rezistenţă se mai prind 2-3 manele pe diagonală.
Fixarea manelelor se face cu cuie de 80-90 mm lungime, la o poartă fiind necesare
cca. 40 bucăţi.
Dacă în etajul molidului porţile de târlire se pot confecţiona din manele de
molid, de obicei uscat, material ce se găseşte pe loc şi destul de ieftin, uşor de fasonat
şi manipulat şi din care rezultă porţi de târlire uşoare, în alte etaje sau acolo unde nu
se găseşte molid, confecţionarea din alte esenţe ca mesteacăn, fag, etc., este
recomandabilă pentru că porţile din aceste esenţe sunt de o durabilitate mult mai
mică, mai puţin rezistente, grele şi incomod de manipulat.
În zona din afara molidului şi chiar şi aici, confecţionarea de porţi de târlire din
plasă de sârmă de diferite grosimi, cu ochiuri variind între 5 şi 10 cm, înrămate în
manele sau scânduri sau rame de fier rotund de 14-16 mm, confecţionate în aşa fel ca
să se prindă una de alta printr-un sistem simplu de agăţare, poate rezolva una din
problemele legate de aplicarea fertilizării prin târlire. Porţile din plasă de sârmă cu
rame metalice uşoare 21-23 kg au o durabilitate mai mare, sunt uşor de manipulat şi
de fixat în pământ, costul lor amortizându-se în 2-3 ani. Cu asemenea porţi,
schimbarea târlei (ocolului) se face de un singur om într-un timp relativ scurt, de cca.
o oră.
Numărul de porţi de târlire necesare la o turmă de oi depinde de mărimea
turmei. Dacă o oaie trebuie să aibă în ocol la dispoziţie o suprafaţă de un m2, atunci
numărul de porţi va fi: la o turmă de oi de: 300 oi – 18 buc, 600 oi – 26 buc,
400 oi – 20 buc, 750 oi – 28 buc, 500 oi – 24 buc.
La turmele de mânzări, se mai calculează câte un număr de 12 – 18 buc porţi pentru
strungă.
6.6.5. Organizarea şi funcţionarea cantoanelor pastorale
După CERNELEA și BISTRICEANU (1977), cantoanele pastorale, iniţiate şi
organizate pentru prima dată în anul 1950, în judeţele Sibiu (cantonul pastoral Crinţ)
şi Hunedoara (cantonul pastoral Baleia), s-au extins ca formă de organizare şi
administrare a păşunilor de munte, începând din anul 1955, când existenţa lor a fost
legiferată.
În zona de munte, organizarea administrativă a pajiştilor sub forma
cantoanelor pastorale este cea mai adecvată, acestea fiind unităţi operative de
aplicare a măsurilor tehnice şi organizatorice de întreţinere, îmbunătăţire şi folosire
raţională a pajiştilor situate la distanţe mari de localităţi, cuprinzând în raza lor de
activitate suprafaţa unui corp de pajişti sau eventual a două corpuri mai mici şi
alăturate.
Cantoanele pastorale trebuie să aibă o conducere competentă, un specialist cu
studii superioare – inginer agronom sau inginer zootehnist – ajutat de 2-3 tehnicieni
din care unul să fie tehnician veterinar.
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Atribuţiile unui asemenea canton pastoral sunt multiple şi de o mare
responsabilitate, dirijând toată activitatea zoopastorală pe întreg teritoriul pe care-l
administrează, indiferent de proprietar sau beneficiar.
Caracterul complex pe care-l îmbracă producţia agricolă în zona de munte
necesită specialişti capabili să organizeze şi să conducă procesul de producţie la
munte, bine pregătiţi profesional, pasionaţi pentru problemele de munte şi să le placă
activitatea în zonele de altitudine.
Cantonul pastoral ca unitate operativă tehnico-organizatorică îşi justifică
necesitatea prin următoarele atribuţii:
 cunoaşte în amănunţime întreg patrimoniul pastoral din raza sa de activitate,
delimitează şi menţine hotarele pajiştilor faţă de alte folosinţe şi faţă de fondul
forestier;
 întocmeşte, păstrează şi conduce întregul inventar al pajiştilor şi rezolvă orice
litigiu ce poate interveni cu privire la delimitări şi folosinţe;
 cu ajutorul ce-l primeşte de la institutele de cercetări şi instituţiile de
învăţământ, execută cartarea pajiştilor, stabilind şi definitivând tipurile de
pajişti şi condiţiile staţionale în care acestea vegetează;
 pe baza inventarului şi al cartării, întocmeşte sau revizuieşte amenajamentul
pastoral, ca document şi program unic pentru amenajarea, îmbunătăţirea şi
exploatarea pajiştilor;
 pune în aplicare, pe ani şi trupuri, toate prevederile amenajamentului pastoral
şi conduce executarea tuturor lucrărilor prevăzute, cu respectarea condiţiilor
tehnice a actelor şi normativelor în vigoare;
 colaborează cu organele silvice la delimitarea şi fixarea hotarelor între cele
două sectoare şi la întocmirea documentelor necesare transformării păşunilor
împădurite, programând împreună cu aceste organe, perioada şi modul de
transformare, de asemenea, tot împreună studiază şi propun schimburile de
teren între fondul pastoral şi cel silvic în condiţii avantajoase pentru ambele
sectoare;
 coordonează şi urmăreşte păşunatul în pădurile ce sunt admise la păşunat, din
raza cantonului;
 organizează deplasarea animalelor către păşunile de munte, controlează şi
aplică repartizarea păşunilor şi stabileşte pentru fiecare trup de păşune, data
începerii şi terminării păşunatului, anunţând din timp proprietarii animalelor şi
beneficiarii păşunilor;
 organizează şi conduce păşunatul animalelor pe tot cuprinsul cantonului şi în
toată perioada de păşunat, stabilind păşunatul raţional pe specii şi tarlale,
precum şi ciclurile de păşunat pentru diferite tipuri de pajişti şi pentru diferite
altitudini;
 conduce şi coordonează acţiunea de hrănire a animalelor în timpul perioadei
de păşunat cu nutreţuri suplimentare din producţia pajiştilor ca masă verde,
semisiloz, fân şi organizează producerea acestora;
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 organizează şi conduce pe timpul perioadei de păşunat, staţiuni de montă
sezoniere montane, luând măsuri pentru buna îngrijire, hrănire şi folosire
raţională a reproducătorilor;
 organizează şi urmăreşte controlul producţiei animale, lapte, spor greutate vie
şi supraveghează permanent starea sănătăţii animalelor;
 stabileşte momentul optim de recoltare a pajiştilor prin cosit, organizând
acţiunea ci beneficiarii, conducând şi supraveghind ca uscarea fânului şi
pregătirea semisilozului să se facă în cele mai bune condiţii şi cu minimum de
pierderi;
 stabileşte anual, prin metoda cosirilor şi prin metoda zootehnică, producţia
pajiştilor pe tipuri, pe altitudini, pe cicluri de producţie pentru fiecare trup de
pajişte, organizează strângerea de probe de masă verde, fân şi semisiloz, pe
care le trimite laboratoarelor de specialitate pentru analiza chimică şi stabilirea
valorii nutritive;
 organizează culturi de loturi semincere de ierburi perene, precum şi recoltarea
de seminţe de ierburi din pajişti semănate sau din pajiştile permanente apte
acestui scop;
 studiază şi definitivează soluţii, împreună cu beneficiarul, privind iernarea
animalelor în zona montană, în etajul fagului ţi etajul molidului;
 în perioada de iarnă, redactează planuri, programe, amenajamente pastorale,
schiţe, hărţi, care apoi se definitivează cu beneficiarii pajiştilor;
 cantonul pastoral colaborează permanent cu staţiunile de cercetări şi institutele
de învăţământ, la stabilirea unor tematici de cercetare şi punerea lor în
aplicare, privind probleme legate de producţia pajiştilor ce se cer rezolvate în
raza cantonului respectiv.
Organizarea cantoanelor pastorale din zona montană este necesar să evolueze
în perspectivă, pe măsură ce se trece de la faza de folosire extensivă la cea mai
intensivă, începând cu pajiştile din zona inferioară către cea superioară, alpină.
În prima perioadă se consideră necesară intervenţia operativă în acţiunea de
fertilizare prin târlire cu bovinele şi ovinele. În acest scop se preconizează ca fiecare
unitate de exploatare pastorală organizată, să fie dotată în funcţie de specia şi
categoria de animale, cu solniţe de sare şi chiar iesle mutătoare pentru bovine şi cu
porţi de târlire uşor de manipulat pentru ovine.
Pentru a avea garanţia mutării acestora conform programului calendaristic
întocmit, este indicat ca la cantonul pastoral să fie încadraţi un număr corespunzător
de muncitori sezonieri, pe toată durata păşunatului, cu sarcina de a executa operaţia
de mutare a solniţelor, ieslelor, a porţilor de târlire, la fiecare unitate de exploatare
pastorală din raza de activitate a cantonului, împreună cu ciobanii sau îngrijitorii de
animale.
Plata acestor muncitori urmează a se face în funcţie de suprafaţa realizată.
Ţinând seama de suprafaţa trupurilor de pajişti, de distanţa între ele şi
posibilităţile de acces, norma pentru un muncitor se va stabili la circa 5-10 unităţi de
exploatare pastorală sau 800-2000 ha pajişti montane, astfel ca el să poată reveni pe
fiecare unitate la cel mult 2-3 zile.
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Într-o fază următoare, spre a se putea trece la faza de exploatare intensivă, se
preconizează organizarea, pe lângă cantoanele pastorale, a unor secţii de mecanizare,
conduse de un mecanic agricol, care urmează să fie dotate cu maşinile şi utilajele
necesare: tractoare pe şenile, pluguri, freze, polidiscuri, grape diferite, tăvăluguri,
semănători, cositori, greble, maşini de adunat şi încărcat fân, remorci, maşini de
împrăştiat îngrăşăminte chimice şi organice, cisterne amenajate pentru împrăştiat
îngrăşăminte organice lichide sau instalaţii de pompare cu agregate de aspersiune şi
alte maşini pentru uz pastoral, a căror necesitate se va simţi în cadrul activităţii
pastorale.
Secţia de mecanizare din cadrul cantonului pastoral va conduce şi efectua
operativ toate lucrările mecanizate prevăzute în plan a se executa anual pe pajişti.
CAP. 7. DESCRIERE PARCELARĂ
7.1. MODUL DE COMPLETARE A DESCRIERII PARCELARE
Se va face o prezentare a fiecărei parcele descriptive care compune pajiștea
amenajată conform modelului ce urmează. Ordinea în care vor fi descrise parcelele va
fi cea din tabelul 2.1.
Descrierea parcelară va fi realizată conform instrucțiunilor ce urmează.
U.A.T

Trup
de
pajiște

Parcela
descriptivă

Suprafața
(ha)

Categorie
de folosință
și grupă
funcțională

Altitudine:
Expoziție:
Sol:
Date staționale suplimentare (dacă este cazul)
Tip de pajiște
Graminee
Leguminoase
Diverse plante
Plante dăunătoare și toxice
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei
Încărcarea cu animale
Vegetația lemnoasă
Lucrări executate
Lucrări propuse

Unitate de
relief

Configurație

Înclinație:

La punctul U.A.T. se va nota unitatea teritorial administrativă pe raza căreia
sunt amplasate suprafețele de pajiști luate în studiu.
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În dreptul trupului de pajiște se va trece denumirea trupului din care face
parte parcela descriptivă ceva fi descrisă. Trupul de pajiște se individualizează prin
denumirile proprii cunoscute în zona respectivă.
Se va indica numărul parcelei descriptive așa cum a fost individualizată pe
hărțile amenajistice.
Suprafața parcelei descriptive se va nota în căsuța corespunzătoare, inclusiv
cu două zecimale.
Categoria de folosință și grupa funcțională va fi corespunzătoare cu cea
prezentată la punctul 5.3 (ex: pășune, fâneață). Grupa funcțională va fi notată
conform normelor în vigoare (FP – funcția de producție, PA – protecția apelor, PS –
protecția solului).
Se va indica unitatea de relief care este dominantă (ex: versant, câmpie, etc.).
Configurația parcelei descriptive se va prezenta prin indicarea caracteristicilor
unității de relief (ex: în cazul versantului configurația poate fi ondulată, plană, etc.).
Se va nota altitudinea medie în metri a parcelei descriptive, iar în paranteză
altitudinea minimă și cea maximă (ex: 1010 (975-1050 m) ).
Expoziția se va nota prin indicarea punctului sau a punctelor geografice
dominante (ex.: N, S-E, V, etc.).
Va fi notată înclinația medie, iar în paranteză, dacă este cazul și limitele de
variație ale ei (ex.: 25˚ (20-30˚)).
Solul individualizat prin denumirea tipului caracteristic parcelei descriptive
studiate conform punctului 3.3.
Dacă este cazul vor fi trecute și date staționale suplimentare, unde vor fi
reliefate anumite condiții care au influență asupra condițiilor staționale (stânci,
eroziuni, mlaștini, etc.).
Ele se vor reda sistematizat, indicându-se și suprafața pe care o ocupă (la
hectar) sau dacă ocupă suprafețe neglijabile se va nota în procente (maxim 10%).
Se notează tipul de pajiște identificat pe parcelă prin indicarea unei, maxim
două specii dominante (conform punctului 4.3).
La descrierea vegetației erbacee, procentele gramineelor, leguminoaselor,
diverselor plante și a plantelor dăunătoare și toxice trebuie să însumeze 100%, iar în
cadrul fiecărei categorii în parte suma procentelor plantelor enumerate trebuie să fie
egală cu procentul indicat al categoriei respective.
De menționat este faptul că este obligatorie notarea tuturor speciilor prezente în
covorul ierbos.
Graminee – se indică procentul total al acestei categorii (%) și apoi se prezintă
speciile de graminee din covorul vegetal și gradul acestora de participare (%). Se vor
indica în ordine descrescătoare în funcție de gradul de participare.
Leguminoase – se va folosi aceeași procedură ca și în cazul categoriei
graminee.
Diverse plante - se prezintă plantele din alte familii botanice care sunt în
compoziția covorului ierbos cât și gradul de participare al acestora (%). Prezentarea
se va face începând cu plantele cu o valoare furajeră mai mare continuând apoi până
la cele fără valoare.
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Plante dăunătoare și toxice – se vor enumera plantele dăunătoare și toxice
care sunt prezente pe pajiște și gradul de participare al acestora în covorul ierbos (%).
Descrierea va începe cu plantele dăunătoare cu o pondere mai mare până la cele cu un
grad de participare mai redus. Situația va fi prezentată în mod similar și în cazul
plantelor toxice.
Gradul de acoperire cu vegetație al parcelei – se va nota aprecierea în
procente a gradului de acoperire. Notarea se va face pe baza aprecierii vizuale
efectuată de specialiști ținând cont de faptul că 100% este grad de acoperire complet
cu vegetație erbacee și 0 % este teren lipsit de vegetație.
Încărcarea cu animale – în anul 1 se va respecta încărcătura minimă impusă
de legislația din domeniu, iar în următorii ani se va calcula conform metodologiei
specificate la paragraful 6.5.4.2.
Vegetația lemnoasă - se va detalia conform normelor silvice, se precizează
vârsta, consistența, modul de răspândire al arborilor (uniform, grupat, în pâlcuri, etc.),
volumul total (m3), se va preciza dacă există rupturi și doborâturi, etc.
Lucrări executate - se vor prezenta lucrările de îmbunătățire stipulate în
amenajament care au fost efectuate până la data completării fișei de descriere
parcelară. Lucrările vor fi menționate în ordinea efectuării lor, de la prima până la cea
mai recentă și vor fi indicate și suprafețele pe care au fost aplicate (ex: fertilizări cu
NPK pe 5 ha cu doza de 300 kg/ha substanță activă).
Lucrări propuse - se vor prezenta lucrările propuse pentru îmbunătățirea
pajiștilor în cadrul conferinței a 2-a formatul în care vor fi prezentate acestea este
similar cu cel de la punctul lucrări executate.
În cazul în care există rubrici al căror conținut nu se regăsește pe teren (ex: nu
există arbori pe pășune) aceste rubrici vor rămâne necompletate.
Aceste descrieri se vor atașa la finalul documentației.

CAP. 8. DIVERSE
8.1 DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE A AMENAJAMENTULUI; DURATA
ACESTUIA
Se precizează data (zi/lună/an) din care intră în vigoare prezentul amenajament.
Durata amenajamentului pastoral este de 10 ani.
8.2 COLECTIVUL DE ELABORARE A PREZENTEI LUCRĂRII
Se prezintă personalul care a participat la efectuarea amenajamentului, se va
preciza de asemenea ce contribuție a avut respectiva persoană și unitatea de care
aparține aceasta.
8.3 HĂRȚILE CE SE ATAȘEAZĂ AMENAJAMENTULUI
Se vor enumera hărțile ce se sunt atașate amenajamentului. Hărțile vor fi
anexate la sfârșitul lucrării, la fel ca descrierile parcelare.
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8.4 EVIDENȚA LUCRĂRILOR EXECUTATE ANUAL PE FIECARE
PARCELĂ
Se vor prezenta lucrările efectuate în fiecare an pe fiecare parcelă conform
modelului 8.1.
Pentru fiecare amenajament în parte trebuie să existe un caiet de lucrări, care să
cuprindă toate datele necesare de lucrări executate, respectiv lucrările executate, data,
suprafața, etc.
Ulterior cu datele trecute pe acest caiet, se va completa tabelul 8.1.
BIBLIOGRAFIE
Se vor nota sursele bibliografice utilizate în realizarea prezentului
amenajament.
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Suprafața

Parcela

Tabelul 8.1
Combaterea
buruienilor și
vegetației
lemnoase

Strângerea
cioatelor, pietrelor
Grăpatul pajiștilor
și nivelarea
mușuroaielor

Amendarea
pajiștilor

Supraînsămânțarea
sau
reînsămânțarea
pajiștilor

Fertilizarea*
pajiștilor

Perioada/ Supraf. Perioada/ Supraf. Perioada/ Supraf. Perioada/ Supraf. Perioada/ Supraf. Perioada/ Supraf.
Anul
Anul
Anul
Anul
Anul
Anul

*Fertilizarea pajiștilor se va realiza pe baza unui plan de fertilizare anual, ținând cont de cartarea agrochimică
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ANEXA I

CORELAREA SISTEMELOR DE CLASIFICARE A SOLURILOR LA NIVEL NAŢIONAL
(SRCS 1980 ŞI SRTS 2003, 2012) ŞI INTERNAŢIONAL
(World Reference Base for Soil Resources WRB-SR, 2006)
Corelarea denumirilor claselor de soluri între Sistemul Român de Clasificarea Solurilor (SRCS-1980) şi Sistemul Român de Taxonomie a
Solurilor (SRT 2003 şi SRT 2012) - după FLOREA, MUNTEANU, 2012
S.R.C.S. 1980
S.R.T.S 2003
S.R.T.S 2012
Molisoluri
Cernisoluri
Cernisoluri
Argiluvisoluri
Luvisoluri
Luvisoluri
Cambisoluri
Cambisoluri
Cambisoluri
Spodosoluri
Spodisoluri
Spodisoluri
Umbrisoluri
Umbrisoluri
Umbrisoluri
Andisoluri
Andisoluri
Soluri hidromorfe
Hidrisoluri
Hidrisoluri
Soluri halomorfe
Salsodisoluri
Salsodisoluri
Vertisoluri
Pelisoluri
Vertisoluri
Protisoluri
Protisoluri
Soluri neevoluate, trunchiate sau desfundate
Antrisoluri
Antrisoluri
Soluri organice (Histosoluri)
Histisoluri
Histisoluri
Corelarea denumirilor tipului de sol între Sistemul Român de Clasificarea Solurilor(SRCS-1980), Sistemul Român de Taxonomie a Solurilor
(SRTS 2003 şi SRTS 2012) - după FLOREA, MUNTEANU, 2012, şi Baza mondială de referinţă pentru resursele de sol (World Reference
Base for Soil Resources WRB-SR 2006*) - după ŢĂRĂU, ROGOBETE, DICU, NIŢĂ, 2012
S.R.C.S. 1980
S.R.T.S 2003
WRB-SR* 2006
S.R.T.S 2012
Litosol
Litosol
Leptosol
Litosol
Regosol
Regosol
Regosol
Regosol
Psamosol
Psamosol
Arenosol
Psamosol
Sol aluvial
Aluviosol
Fluviosol
Aluviosol
Protosol aluvial
Protosol antropic
Entiantrosol
Technosol
Tehnosol
Pelosol
Subtypes vertic
Pelosol
Vertisol (pp)
Vertosol
Vertisol
Vertosol
Andosol
Andosol
Andosol
Andosol
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S.R.C.S. 1980
Sol bălan
Cernoziom
Cernoziom cambic
Cernoziom argiloiluvial (pp)
Sol cenuşiu (pp)
Cernoziom argiloiluvial (pp)
Sol cernoziomoid
Sol negru clinohidromorf
Sol cenuşiu (pp)
Cernoziom cambic (pp)
Rendzină (pp)
Sol negru acid
Sol humico-silicatic
Sol brun eumezobazic
Sol roşu (terra rossa)
Sol brun-roşcat
Sol brun argiloiluvial
Sol brun acid
Sol brun luvic
Sol brun-roşcat luvic
Luvisol albic
Planosol
Sol brun luvic holoacid
Luvisol albic holoacid
Sol brun feriiluvial
Podzol
Sol gleic
Lăcovişte
Sol pseudogleic
Solonceac
Soloneţ

S.R.T.S 2003
Kastanoziom

WRB-SR* 2006
Kastanozem

S.R.T.S 2012
Kastanoziom

Cernoziom

Chernozem

Cernoziom

Faeoziom

Phaezem

Faeoziom

Rendzină
Nigrosol
Humosiosol

Rendzinic leptosol
Haplic umbrisol
Humic umbrisol

Rendzină
Nigrosol
Humosiosol

Eutricambosol

Eutric cambisol

Eutricambosol

Haplic luvisol
Calcic luvisol
Dystric cambisol

Preluvosol
Districambosol

Luvisol (pp)

Luvosol

Preluvosol
Districambosol
Luvosol

Planosol

Albeluvisol (pp)
Planosol

Planosol

Alosol

Alisol

Alosol

Prepodzol
Podzol
Criptopodzol

Entic podzol
Haplic podzol

Prepodzol
Podzol
-

Gleiosol

Gleysol

Gleiosol

Limnosol
Stagnosol
Solonceac
Soloneţ

Subaquatic fluvisols
Stagnosol
Solonchak
Solonetz

Limnosol
Stagnosol
Solonceac
Soloneţ
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S.R.C.S. 1980
Sol turbos
Erodisol
-

S.R.T.S 2003
Histosol
Foliosol
Erodosol
Antrosol

WRB-SR* 2006
Histosol (without Folic histosol)
Folic histosol
Anthrosol
Aric regosol

S.R.T.S 2012
Histosol
Antrosol

Descrierea clasei de sol, a tipului de sol şi a subtipurilor după S.R.T.S 2012 - după FLOREA, MUNTEANU, 2012
CLASA DE SOL: Protisoluri (PRO)
Soluri cu orizont O sau orizont A, ori ambele, fără alte orizonturi sau proprietăţi diagnostice (pot să apară trăsături morfogenetice dar
acestea sunt foarte slab dezvoltate, neîndeplinind criteriile de diagnoză pentru alte soluri). Pot să apară: orizont hiposalic şi/sau hiposodic;
proprietăţi gleice (Gr) sub 50 cm adâncime; orizonturi salic şi/sau natric sub 50 cm adâncime şi orizont contractilo-gonflant asociat
orizontului C.
Tipul de sol
Litosol (LS)

Descrierea tipului de sol
Soluri având orizont Ao sau O urmat din primii 25 cm de:

Subtipuri
 distric - di

-roca compactă continuă (Rn);

 eutric - eu

-material scheletic (cu fragmente nerotunjite) cu sub 25%
material fin (Rp) sau orizont scheletic (cu fragmente nerotunjite)
cu sub 50% material fin (care pot continua până la peste 50 cm
adâncime);

 rendzinic - rz
 scheletic - qq
 folic - fo

-material (scheletic) calcarifer cu peste 40% carbonat de calciu
echivalent.
Regosol (RS)

Psamosol (PS)

Soluri având un orizont A (Am, Au, Ao) dezvoltat în material
parental neconsolidat sau slab consolidat cu excepţia materialelor
parentale nisipoase, aluvice sau antropogene. Nu prezintă alte
orizonturi sau proprietăţi diagnostice (sau sunt prea slab
exprimate). Pot fi însă prezente proprietăţi hipostagnice (w),
orizont hiposalic sau chiar salic sub 50 cm, sau pot avea un
orizont O.
Soluri având orizont A (Am, Au, Ao) dezvoltat în material
parental grosier, remaniat eolian, având pe cel puţin primii 50 cm
textura grosieră sau grosieră mijlocie (sub 12% argilă).
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 distric - di

 stagnic - st

 eutric - eu

 salinic - sc

 calcaric - ka

 scheletic - qq

 molic - mo

 litic - li

 umbric - um
 entic - en

 umbric - um

 distric - di

 gleic - gc

Tipul de sol
*continuare
Psamosol (PS)

Aluviosol (AS)

Descrierea tipului de sol
Nu prezintă alte orizonturi diagnostice (sau sunt prea slab
exprimate). Se pot asocia proprietăţi salsodice (orizont hiposalic,
hiponatric în primii 100 cm sau chiar salic sau natric sub 50 cm
adâncime) şi proprietăţi gleice (orizont Go) sub 50 cm adâncime.

Subtipuri
 eutric - eu

Tipul de sol
 salinic - sc

 calcaric - ka

 sodic - ac

Soluri dezvoltate din material parental aluvic (inclusive prundiş)
pe cel puţin 50 cm grosime şi având cel mult un orizont A (Am,
Au, Ao). Nu prezintă alte orizonturi sau proprietăţi diagnostice,
în afară de cel mult orizont contractilo-gonflabil asociat
orizontului C, proprietăţi salsodice (orizont hiposalic, hiponatric
în primii 100 cm sau chiar salic sau natric sub 50 cm adâncime)
şi proprietăţi gleice (orizont Gr) sub 50 cm adâncime.

 entic - en

 gleic - gc

 distric - di

 salinic - sc

 eutric - eu

 sodic - ac

 calcaric - ka

 coluvic - co

 molic - mo

 prundic - pr

 umbric - um

 litic - li

 molic - mo

 vertic - vs
CLASA DE SOL: Cernisoluri (CER)
Soluri cu acumulare evidentă de materie organică (relativ saturată în baze) având:
-orizont molic şi orizont intermediar (AC, AR, Bv sau Bt) prezentând culori de orizont molic cel puţin în partea superioară (pe minim 10- 15
cm) şi cel puţin pe feţele agregatelor structurale, de regulă urmat de orizont Cca din primii 125 cm (200 cm în cazul solurilor nisipoase) ori
de orizont C sau R; sau
-orizont Amf, orizont AC sau Bv (indiferent de culori) şi Cca, ultimul în primii 60 – 90 cm.
Nu prezintă proprietăţi andice menţionate la andisoluri şi nici proprietăţi gleice (Gr) sau stagnice intense (W) în primii 50 cm specifice
Hidrisolurilor, ori proprietăţi salsodice intense (sa, na) în primii 50 cm diagnostice pentru salsodisoluri.
Kastanoziom
(KZ)

Soluri cu orizont A molic (Am) cu crome mai mari de 2 (la
umed), orizont AC cu valori şi crome sub 3,5 (la umed) cel
puţin în partea superioară şi cel puţin pe feţele agregatelor
structurale şi orizont Cca în primii 125 cm sau pudră friabilă de
carbonat de calciu (concentrări de carbonaţi secundari) în primii
100 cm. Carbonatul de calciu esteprezent de la suprafaţă. Nu
prezintă alte orizonturi sau proprietăţi diagnostice, decât cel mult
proprietăţi gleice (Gr) sub 50 cm şi proprietăţi salsodice (sc, ac
sau, sub 50 cm, chiar sa, na).
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 tipic - ti
 gleic - gc
 salinic - sc
 sodic - ac

Tipul de sol
Cernoziom (CZ)

Descrierea tipului de sol

Subtipuri
 tipic - ti

Soluri având:

 calcaric - ka

- orizont A molic (Am), eventual A molic greic (Ame) cu crome
≤ 2 la umed (sau sub 3 la umed cazul CZ nisipoase), orizont
intermediary (AC, Bv, Bt) cu culori cu crome şi valori sub 3,5 (la
umed) cel puţin în partea superioară (pe cca. 10-15 cm) şi cel
puţin pe feţele agregatelor structurale şi orizont Cca sau
concentrări de pudră friabilă de CaCO3 (carbonaţi secundari) în
primii 125 cm (200 cm în cazul texturii grosiere), sau

 forestic - fr

- soluri având orizont A molic forestalic (Amf) orizont
intermediar (AC sau Bv) indifferent de culoare şi orizont Cca care
începe din primii 60 - 90 cm de la suprafaţă.

 greic - gr

Se pot forma şi pe materiale parentale calcarifere sau roci
calcaroase care apar între 25 şi 75 cm (caz în care apar acumulări
secundare de Ca CO3; soluri în climat subumed, subtip redzinic).
Pot avea orizont cu proprietăţi contractilo-gonflante, proprietăţi
gleice sub 50 cm adâncime şi proprietăţi salsodice (sc, ac sau, sub
50 cm, chiar sa, na).

 rendzinic - rz
 pararendzinic - pa
 cambic - cb
 argic - ar
 vertic - vs
 gleic - gc
 salinic - sc
 sodic - ac
 aluvic - al
 scheletic - qq
 litic - li

Faeoziom (FZ)

Soluri având orizont A molic (Am), eventual A molic greic
(Ame), orizont intermediar (Bt, Bv, AC) cu culori greic cu crome
şi valori sub 3,5 (la umed) cel puţin în partea superioară (pe cca.
10-15 cm) şi cel puţin pe feţele agregatelor structurale dar fără
orizont Cca sau concentrări de carbonaţi secundari în primii 125
cm (sau primii 200 cm în cazul texturii grosiere).
Pot prezenta pelicule argilo-humice în orizontul B şi adesea
caractere de hidromorfie când există orizont Bt. Sunt excluse
solurile formate pe materiale parentale calcarifere sau roci
calcaroase (inclusiv pietrişuri) care apar între 25 şi 75 cm. Pot
avea orizont cu proprietăţi contractilo-gonflante, proprietăţi
gleice (Gr) sub 50 cm şi proprietăţi stagnice (w sau, sub 50 cm,
W).
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 tipic - ti

 aluvic - al

 calcaric - ka

 scheletic - qq

 cambic - cb

 pararendzinic - pa

 argic - ar

 litic - li

 greic - gr
 stagnic - st
 clinogleic - cl

Tipul de sol
Rendzină (RZ)

Descrierea tipului de sol
Soluri cu orizont A molic (Am) şi orizont intermediar (AR, Bv)
cu crome şi valori sub 3,5 (la umed) cel puţin în partea
superioară şi pe feţele agregatelor structurale, dezvoltate pe
materiale parentale calcarifere sau roci calcaroase (cu cel puţin
40% CaCO3 echivalent) între 25 şi 75 cm, fără acumulări
secundare de CaCO3 (formate în climat umed).

 tipic - ti

Subtipuri
 scheletic - qq

 calcaric - ka

 folic - fo

 cambic - cb

CLASA DE SOL: Umbrisoluri (UMB)
Soluri cu acumulare evidentă de materie organică (relative saturată în baze) având:
-orizont intermediar (AC, AR, Bv sau Bt) prezentând culori de orizont molic cel puţin în partea superioară (pe minim 10 – 15 cm) şi cel
puţin pe feţele agregatelor structurale, de regulă urmat de orizont Cca din primii 125 cm (200 cm la solurile nisipoase) ori de orizont C sau
R;
-orizont Amf, AC sau Bv (indiferent de culori) şi Cca, ultimul începând din primii 60-90 cm.
Nu prezintă proprietăţi andice menţionate la andisoluri şi nici proprietăţi gleice (Gr) sau stagnice intense (W) în primii 50 cm, specifice
Hidrisolurilor, ori proprietăţi salsodice intense (sa, na) în primii 50 cm, diagnostice pentru salsodisoluri.
Nigrosol (NS)

Humosiosol
(HS)

Soluri având orizont A umbric (Au) cu crome ≤ 2 (la umed)
urmat de orizont intermediar (AC, AR, Bv) cu grad de saturaţie
în baze sub 53% şi culori cu crome şi valori sub 3,5 (la umed) cel
puţin în partea superioară şi cel puţin pe feţele agregatelor
structurale. Pot avea orizont O.

 tipic - ti

 litic - li

 cambic - cb

 scheletic - qq

 humic - hu

 folic - fo

Soluri având orizont A umbric (Au) cu crome ≤ 2 (la umed), dar
conţinând materie organică humificată segregabilă de partea
minerală silicatică, urmat de orizont intermediar (AC, AR, B) cu
grad de saturaţie în baze sub 53% şi culori cu crome şi valori sub
3,5 (la umed) în partea superioară. Prezintă de regulă orizont O.

 tipic - ti

 scheletic - qq

 cambic - cb

 litic - li

 prespodic - ep

 folic - fo

 prespodic - ep

 gleistagnic - gs

CLASA DE SOL: Cambisoluri (CAM)
Soluri de orizont A (Am, Au sau Ao) urmat de orizont intermediar cambic (Bv) cu culori având valori şi crome peste 3,5 (la umed) cel puţin
pe feţele agregatelor structurale începând din partea superioară; fără orizont Cca în primii 75 cm. Pot prezenta orizont O sau orizont vertic
asociat orizontului B. Nu prezintă în primii 50 cm proprietăţi stagnice intense (W), gleice (Gr) sau salsodice intense (sa, na) diagnostice
pentru hidrisoluri sau salsodisoluri şi nici proprietăţi andice diagnostice pentru andisoluri.
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Tipul de sol
Eutricambosol
(EC)

Districambosol
(DC)

Descrierea tipului de sol
Soluri având orizont A ocric sau molic (Ao, Am) urmat de
orizont intermediar cambic (Bv) cu valori şi crome peste 3,5 (la
umed) cel puţin pe feţele agregatelor structurale începând din
partea superioară; proprietăţi eutrice cel puţin în orizontul Bv.
Dacă orizontul A are proprietăţi districe solul poate fi
încadrat la ECdi (Eutricambosol distric), fiind o tranziţie spre
Districambosol.

 tipic - ti

Subtipuri
 vertic - vs

 molic - mo

 andic - an

 calcic - ca

 stagnic - st

 rezicalcaric - rk

 gleic - gc

 lamelar - la

 rodic - ro

Nu prezintă orizont Cca în primii 75 cm. Pot prezenta orizont O
la suprafaţă, orizont cu proprietăţi contractilo-gonflante sub
orizontul A sau proprietăti stagnice, gleice şi andice, dar la
adâncimi mai mari sau cu intensităti care nu permit încadrarea la
hidrisoluri sau andisoluri.

 clinogleic - cl

 scheletic - qq

 salinic - sc

 litic - li

Soluri având orizont A ocric sau umbric (Ao, Au) urmat de
orizont intermediar cambic (Bv) cu valori şi crome peste 3,5 (la
umed) cel putin pe feţele agregatelor structurale începând din
partea superioară; proprietăţi districe, de la suprafaţă şi cel puţin
până în prima parte a orizontului B.

 tipic - ti

 clinogleic - cl

 umbric - um

 aluvic - al

 prespodic - ep

 litic - li

 andic - an

 scheletic - qq

Pot prezenta orizont O, orizont Bv cu acumulare de Al2O3 şi
proprietăţi andice de intensităţi sau la adâncimi care nu permit
încadrarea la andosoluri.

 stagnic - st

 folic - fo

 sodic - ac
 aluvic - al

 gleic - gc

CLASA DE SOL: Luvisoluri (LUV)
Soluri cu orizont A (sau A şi E) şi orizont argic (Bt) având culori cu valori şi crome peste 3,5 (la umed) începând din partea superioară a
orizontului; fără Btna. Potprezenta orizont O, orizont vertic asociat orizontului B argic (Btzy). Nu pot prezenta în primii 50 cm proprietăţi
stagnice intense (W) cu excepţia unor planosoluri (stagnice), proprietăţi gleice (Gr) sau proprietăţi salsodice intense (sa, na) neîndeplinind
deci condiţia de încadrare la hidrisoluri sau salsodisoluri.
Soluri având orizont A ocric sau molic (Ao, Am) urmat de
orizont intermediar argic (Bt) având culori cu valori peste 3,5 (la
umed) cel putin pe feţele agregatelor structurale începând din
partea superioară şi grad de saturaţie în baze (V) peste 53 %.
Pot prezenta orizont cu proprietăţi contractilo-gonflante sub
orizontul A, orizont Cca sau concentrări de carbonaţi secundari
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tipic - ti
calcic - ca
rezicalcaric - rk
molic - mo
roşcat - rs






lamelar - la
vertic - vs
stagnic - st
gleic - gc

Tipul de sol
*continuare
Preluvosol (EL)

Descrierea tipului de sol
în primii 125 cm, orizont O şi proprietăţi stagnice intense (W)
sub 50 cm sau proprietăţi gleice ( Gr) sub 50 cm.

Luvosol (LV)

Soluri având orizont A ocric (Ao) urmat de orizont eluvial E (El
sau Ea) şi orizont B argic (Bt) cu grad de saturaţie în baze (V)
peste 53% în cea mai mare parte a orizontului.

Alosol (AL)

Subtipuri
 scheletic - qq

 sodic - ac

 litic - li

 tipic - ti

 rodic - ro

 calcic - ca

 roşcat - rs

 rezicalcaric - rk

 vertic - vs

 alic - ai

 stagnic - st

Pot să prezinte, pe lângă orizonturile menţionate, orizont O,
orizont cu proprietăţi contractilo-gonflante sub orizontul E,
proprietăţi stagnice intense (W) sub 50 cm, proprietăţi gleice
(Gr) sub 50 cm, schimbare texturală semibruscă (pe 7,5-15 cm)
sau trecere glosică (albeglosică)

 albic - ab

 gleic - gc

 albeglosic - gl

 sodic - ac

 planic - pl

 litic - li

 lamelar - la

 scheletic - qq

Soluri având orizont A ocric urmat de orizont eluvial E (El sau
Ea) şi orizont B argic (Bt) cu textură fină sau mijlocie prezentând
schimbare texturală bruscă (între E şi Bt pe < 7,5 cm) în primii
50 cm.
Pot să prezinte orizont O, orizont vertic sub orizontul E şi
proprietăţi stagnice intense (W).
Soluri având orizont A ocric sau umbric (Ao, Au) urmat direct
sau după un orizont eluvial (E), de orizont B argic (Bt) având
capacitate de schimb cationic a argilei de peste 24 me/100 g şi
saturaţie în baze sub 53% cel puţin în prima parte a orizontului
Bt până la 100 cm sau până la adâncimea la care apare orizontul
R sau C dacă acestea apar mai sus de 100 cm. Poate prezenta
orizont organic sau proprietăţi stagnice moderate (w) sau intense
(W) sub 50 cm adâncime.

 tipic - ti

 vertic - vs

 albic - ab

 stagnic - st

 rezicalcaric - rk

 sodic - ac

 tipic - ti

 stagnic - st

 preluvic - el

 scheletic - qq

 albic - ab

 litic - li

 cambiargic - cr

 scheletic - qq

Nu prezintă schimbare texturală bruscă (între E şi Bt pe <
7,5cm).

Planosol (PL)

 rodic - ro

 umbric - um

CLASA DE SOL: Spodisoluri (SPO)
Soluri cu orizont O sau O şi Ao sau Au, sub care urmează direct sau după, un orizont E spodic (Es), un orizont B spodic (Bs, Bhs) sau
orizont criptospodic (Bcp). Pot prezenta proprietăţi gleistagnice.
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Tipul de sol
Prepodzol (EP)

Podzol (PD)

Descrierea tipului de sol
Soluri având orizont A ocric sau umbric (Ao, Au) urmat : fie de
un orizont B spodic feriiluvial (Bs), fie de orizont criptospodic
(Bcp) intens humifer (de regulă orizontul de suprafaţă este, de
asemenea intens humifer).

 tipic - ti

Subtipuri
 scheletic - qq

 umbric - um

 litic - li

 criptospodic - cp

 folic - fo

Pot avea un orizont eluvial spodic (Es) discontinuu şi pot
(prezenta orizont organic nehidromorf O (folic).

 humic - hu

Soluri având orizont O şi/sau A ocric sau umbric (Ao, Au) urmat
de orizont eluvial spodic (Es) şi orizont B spodic humico feriiluvial sau feriiluvial (Bhs, Bs). Pot prezenta orizont organic
nehidromorf O (folic) şi proprietăţi criostagnice.

 tipic - ti

 feriluvic - fe

 umbric - um

 scheletic - qq

 gleistagnic - gs

 litic - li
 folic - fo

CLASA DE SOL: Vertisoluri (VER)
Soluri cu proprietăţi contractilo-gonflante (z), care se manifestă de la suprafaţă sau din primii 25 cm (ori sub stratul arabil), cu sau fără
orizontul vertic (Bzy), care se continuă până la peste 100 cm (sau până la un orizont R sau C dacă acesta apre mai sus). Conţin peste 45%
argilă. Aceste soluri prezintă crăpături largi (peste 1 cm) şi profunde (peste 50 cm) în anotimpul uscat, care se închid în perioadele umede.
Culoarea orizontului humifer este relativ închisă şi se deschide foarte lent în adâncime formând un orizont humifer continuu, de culoare
uniformă profund, depăşind frecvent 75-80 cm; excepţie făcând subtipurile aluvice.
La suprafaţa terenului apare în perioada uscată o reţea poligonală de crăpături largi de peste 1 cm. Pot prezenta în primii 50 cm proprietăţi
stagnice intense (W), gleice (Gr), sau salsodice intense (na, sa, sc).
Vertosol (VS)

Soluri care prezintă proprietăţi contractilo-gonflante (z) de la
suprafaţă sau de la cel mult 25 cm (sub stratul arat) şi orizont
vertic (Bzy), care se continuă până la cel puţin l00 cm (sau până
la un orizont R sau C dacă acesta apare mai sus). Culoarea
orizontului (relativ uniform şi profund) prezintă nuanțe cu valori
≤ 3,5 şi crome ≤ 2 (de la brun cenuşiu închis până la negru).
Profil specific Az-Bzy-Cz sau C.
Vertosolul prezintă deci:
-feţe de alunecare oblice (10°-60°) faţă de orizontală, lucioase şi
uneori striate, care aparpe o grosime minimă de 25 cm în
orizontul de subsuprafaţă care se intersectează;
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 tipic - ti
 stagnic - st
 gleic - gc
 salic - sa
 salinic - sc
 natric - na
 sodic - ac

Tipul de sol
*continuare
Vertosol (VS)

Pelosol (PE)

Descrierea tipului de sol
-elemente structurale mari cu unghiuri şi muchii ascuţite, intrunul din orizonturi (structură sfenoidală);
-culoare închisă în orizontul humifer care este profund.
La suprafaţa terenului apare în perioada uscată o reţea poligonală
de crăpături largi de peste 1 cm. În cazul pajiştilor poate să apară
un relief de gilgăi (coşcove).

Soluri care prezintă proprietăţi contractilo-gonflante (z) de la

suprafaţă sau de la cel mult 25 cm (sub stratul arat) şi uneori

orizont vertic (Bzy), care se continuă până la cel puţin l00 cm

(sau până la un orizont R sau C dacă acesta apare mai sus).

Culoarea orizontului (relativ uniform şi profund) prezintă nuanțe

cu valori > 3,5 şi crome > 2 (fac excepţie unele pelosoluri
aluvice care pot avea şi culoare închisă şi grosime mai mică). 
Profil specific Az-Bz-Cz sau C.
La suprafaţa terenului apare în perioada uscată o reţea poligonală
de crăpături largi de peste 1 cm.
CLASA DE SOL: Andisoluri (AND)

Subtipuri

tipic - ti
entic - en
argic - ar
vertic - vs
stagnic - st
gleic - gc
salic - sa





salinic - sc
natric - na
sodic - ac

Soluri cu orizont A urmat de orizont intermediar AC, AR sau Bv la care se asociază proprietăţi andice (an) din primii 25 cm pe cel puţin 30
cm grosime. La subtipul litic proprietăţile andice trebuie să apară pe cel puţin jumătate din grosimea solului. Pot prezenta orizont O.
Andosol (AN)

Soluri având orizont A (Am, Au, Ao) urmat de orizont
intermediar (AC, AR, Bv) la care se asociază proprietăţi andice
pe cel putin 30 cm grosime începând din primii 25 cm ai solului
mineral. În cazul subtipului litic proprietăţile andice trebuie să
apară pe cel putin jumătate din grosimea solului. Nu prezintă alte
orizonturi sau proprietăţi diagnostice sau acestea sunt prea slab
exprimate. Poate avea orizont O (inclusiv folic).

 distric - di
 eutric - eu
 umbric - um
 molic - mo
 humic - hu

 cambic - cb
 litic - li
 scheletic - qq
 folic - fo

CLASA DE SOL: Hidrisoluri (HID)
Soluri cu orizont T (sub 50 cm grosime) şi/sau orizont A urmat fie de un orizont intermediar cu proprietăţi gleice asociate (Gr) din primii 50
cm (AGr, ACGr, BvG); fie de un orizont Bv sau de un orizont E şi Bt cu proprietăţi stagnice intense asociate (W) din primii 50 cm şi
continuă pe cel puţin 50 cm (AW, EW, BW); nu prezintă schimbare texturală bruscă; solurile cu orizont A limnic şi/sau T submerse.
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Tipul de sol
Stagnosol (SG)

Gleiosol (GS)

Descrierea tipului de sol
Soluri având: orizont A ocric (Ao) şi orizont Bv;_sau orizont A
ocric (Ao) şi orizont eluvial E (El sau Ea) urmate de orizont B
argic (Bt). În ambele cazuri se asociază proprietăţi stagnice
intense (orizont W) începând de la suprafaţă sau din primii 50
cm ai solului mineral şi care continuă pe cel puţin50 cm grosime.
În mod frecvent apar concreţiuni ferimanganice. Nu prezintă
schimbare texturală bruscă (între E şi Bt) pe cel mult 7,5 cm. Pot
prezenta orizont cu proprietăţi contractilo-gonflante asociat
orizontului B, orizont histic (sub 50 cm grosime) şi proprietăţi
gleice sub 50 cm adâncime.
Soluri având orizont hidromorf T (sub 50 cm grosime) şi/sau
orizont A (Am, Ao, Au) şi proprietăţi gleice (orizont Gr) care
apar în profil din primi în 50 cm ai solului mineral.
Nu îndeplinesc condiţiile diagnostice de a fi solonceac sau
soloneţ (fără orizont sa sau na în primii 50 cm) sau histosol (cu
orizont T peste 50 cm grosime).

 tipic - ti

Subtipuri
 clinogleic - cl

 preluvic - el

 histic - tb

 vertic - vs

 albic - ab

 gleic - gc

 planic - pl

 tipic - ti

 salinic - sc

 calcaric - ka

 sodic - ac

 cambic - cb

 aluvic - al.

 molic - mo

 tionic - to

 cernic - ce

 histic - tb

 umbric - um
Limnosol (LM)

Soluri subacvatice (din lacuri de mică adâncime) având orizont
A limnic sau orizont histic sau turbos (T) submers, cu grosime
sub 50 cm.

 tipic - ti

 salsodic - ss

 entic - en

 tionic - to

 calcaric - ka

 histic - tb

CLASA DE SOL: Salsodisoluri (SAL)
Soluri având orizont superior A (ocric sau molic) sau A şi Bv la care se asociază un orizont satic (sa) sau natric (na) în primii 50 cm; sau
soluri cu orizont A sau orizont A şi E urmat de un orizont argic-natric (Btna) indiferent de adâncime, uneori orizontul nitric începe de la
suprafaţă sau sub 1-2 cm.
Nu sunt incluse solurile care îndeplinesc criteriile pentru vertisoluri.
Solonceac(SC)

Soluri având orizont A ocric sau A molic (Ao, Am) şi orizont
intermediar (AC, AG, BG) asociat orizontului salic (sa) în
primii 50 cm.
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 tipic - ti

 sodic - ac

 calcaric - ka

 carbonatosodic so

 molic - mo

Tipul de sol
*continuare
Solonceac(SC)
Soloneţ (SN)

Descrierea tipului de sol
Pot avea orizont calcic, cambic, natric, hiponatric şi propietăţi
gleice în primii 100 cm sau orizont cu proprietăţi contractilogonflante sub orizontul A.

 vertic - vs

Subtipuri
 gleic - gc

 aluvic - al

 clinogleic - cl

Soluri având:

 tipic- ti

 gleic - gc

- orizont A ocric sau molic (Ao Am) urmat direct sau după un
orizont eluvial E(El, Ea) de un orizont argic-natric (Btna)
indiferent de adâncime; sau

 entic - en

 clinogleic - cl

 calcaric - ka

 salic - sa

 molic - mo

 salinic - sc

 luvic - lv

 solodic - sd

 albic - ab

 aluvic - al

- soluri având orizont A ocric sau molic (Ao, Am) urmat de
orizont intermediar natric (Bvna, Btna) în primii 50 cm ai
solului.
Pot avea orizont calcic, sub 50 cm adâncime şi proprietăţi gleice
din primii 100 cm sau orizont cu proprietăţi contractilo-gonflante
care începe sub orizonturile A+E.

 vertic - vs
 stagnic - st

CLASA DE SOL: Histisoluri (HIS)
Soluri constând din material organic (orizont organic hidromorf, T) cu grosime de peste 50 cm în primii 100 cm ai solului şi care începe din
primii 50 cm.
Histosol (TB)

Soluri constând din material organic hidromorf sau orizont
turbos T cu o grosime de cel puţin 50 cm în primii 100 cm ai
solului, orizontul T începând din primii 50 cm de la suprafaţa
solului.

 distric - di

 teric - te

 eutric - eu

 tionic - to

 salinic - sc

CLASA DE SOL: Antrisoluri (ANT)
- Sol puternic transformat prin acţiune antropică, încât prezintă la suprafaţă un orizont antropedogenetic;
- cu orizonturi amestecate prin desfundare adâncă (de peste 50 cm grosime);
- puternic erodat încât la suprafaţă se află resturi din sol (orizont B sau C);
- material antropogen în curs de solificare de cel puţin 50 cm grosime.
 hortic - ho
Antrosol (AT) Soluri având orizont superior antro-pedogenetic (hortic,
antracvic) de cel puţin 50 cm grosime (format prin transformarea
 antracvic - aq
unui orizont sau strat al solului prin fertilizare îndelungată şi
lucrare
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Tipul de sol
*continuare
Antrosol (AT)

Descrierea tipului de sol
adâncă sau prin acreţie), ca urmare a unei lungi perioade de
cultivare şi/sau irigare; sau soluri foarte puternic modificate
(amestecate) antropic pe o grosime de peste 50 cm prin
desfundare profundă (“strat aric”); sau

Subtipuri
 aric - ad
 erodic - er
 decopertic - dc

Soluri având orizont superior antro-pedogenetic (hortic,
antracvic) de cel puţin 50 cm grosime (format prin transformarea
unui orizont sau strat al solului prin fertilizare îndelungată şi
lucrare adâncă sau prin acreţie), ca urmare a unei lungi perioade
de cultivare şi/sau irigare; sau soluri foarte puternic modificate
(amestecate) antropic pe o grosime de peste 50 cm prin
desfundare profundă (“strat aric”); sau
Soluri foarte puternic-excesiv erodate sau decopertate ca rezultat
al acţiunii antropice astfel încât orizonturile rămase nu permit
încadrarea într-un anumit tip de sol. De regulă, prezintă la
suprafaţă un orizont Ap provenit din orizont B sau C (sau din
AC sau AB având sub 20 cm grosime).
Sedimentele (materialele paremntale) scoase la zi prin eroziune
sunt considerate roci şi încadrate ca atare.
Tehnosol (TT)

Soluri în curs de formare dezvoltate pe materiale parentale
antropogene având o grosime de cel puţin 50 cm fără orizonturi
diagnostice în afară de un orizont A slab conturat (cu exceptia
celor copertate care pot avea orizont A molic sau umbric etc.).
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 rudic - ru

 copertic - ct

 spolic - sl

 reductic - re

 garbic - ga

 antroplacic - ap

 urbic - ur

 litic - li

 mixic - mi

 ekranic - ek

ANEXA II
DETERMINATOR PENTRU FLORA PAJIȘTILOR DUPĂ CARACTERE
UȘOR DE RECUNOSCUT
GRAMINEE PERENE
Recunoaşterea gramineelor după inflorescenţă
I.
Spic cu spiculeţe fără peduncul sau cu peduncui foarte scurţi aşezaţi pe axul
principal rahis sau pe mai multe axe dispuse digitat
II.
Panicul spiciform cu spiculeţe scurt pedunculate, înghesuite strâns pe rahis
cu aspect de spic, numit şi spic fals
III. Panicul cu spiculeţe lung pedunculate dispuse pe axul principal al
inflorescenţei

Fig. 1 – Tipuri de inflorescenţe la graminee:
a – spic compus la Lolium perenne; b – spic digitat la Cynodon dactylon; c – spic fals
la Phleum pratense; d – panicul la Festuca pratensis
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CHEIE PENTRU DETERMINAREA GRAMINEELOR
1a. Inflorescenţe spic sau spic fals……………………………………………………2
1b. Inflorescenţe panicul…………………………………………………………….11
2a. Spic………………………………………………………………………………..3
2b. Spic fals…………………………………………………………………………...7
I. Graminee cu spic simplu
3a. Spic simplu
Nardus stricta (ţepoşică) (nr. 39 din tabelul 4.1)

3b. Spic compus………………………………………………………………………4
4a. Spiculeţe multiflore dispuse cu partea lată pe rahis………………………………5
4b. Spiculeţe multiflore cu partea îngustă pe rahis, protejate cu o singură glumă
Lolium multiflorum (raigras italian) (nr. 36)

Lolium perenne (raigras englezesc, raigras peren) (nr. 37)
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5a. Spiculeţe fără peduncul, glume egale ca mărime, frunze plane la bază cu două
auricule (urechiuşe) care îmbracă tulpina
Agropyron cristatus (pir cristat) (nr. 1)

Agropyron repens (pir târâtor) (nr. 2)

5b. Spiculeţe scurt pedunculate, glume inegale, frunze plane fără urechiuşe
Brachypodium pinnatum (obsigă) (nr.11)
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6a. Ramificaţiile inflorescenţei sunt dispuse digitat în vârful tulpinii şi pornesc din
acelaşi loc
Cynodon dactylon ( pir gros) (nr. 18)

6b. Ramificaţiile inflorescenţei dispuse digitat şi scurt fixate în locuri diferite

Beckmania eruciformis (becmanie) (nr. 9)

Botriochloa ischaemum (bărboasă) (nr. 10)
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II Graminee cu panicul spiciform
7a. Spiculeţe de două feluri, fertile şi sterile. Fiecare spiculeţ fertil este protejat de un
spiculeţ steril alcătuit din mai multe palei înguste, aşezate pectinat
Cynosorus cristatus (pieptănariţă) (nr. 19)

7b. Spiculeţe în totalitate fertile………………………………………………………8
8a. Spiculeţe protejate de patru glume
Anthoxanthum odoratum (viţelarul) (nr. 7)

8b. Spiculeţe protejate de două glume………………………………………………...9
9a. Spic fals lung, cilindric…………………………………………………………..10
9b. Spic fals scurt, dens, mai mult sau mai puţin globulos
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Sesleria coerulans (coada iepurelui) ( nr. 52)

10a. Spicul fals (panicul spiciform) nu lobează la îndoire
Phleum alpinum (timoftică de munte) (nr. 41)

Phleum pratense (timoftică) (nr. 43)

10b. Spicul fals lobează la îndoire
Phleum phleoides (timoftică de deal) (nr. 42)

184

Alopecurus pratensis (coada vulpii) (nr. 6)

III Graminee cu panicul
11a. Spiculeţe uniflore………………………………………………………………12
11b. Spiculeţe biflore sau multiflore………………………………………………...13
12a. Plante de talie mică
Agrostis capillaris (iarba câmpului) (nr. 3)

Agrostis stolonifera (moleaţă) (nr. 4)
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Agrostis rupestris (iarba stâncilor) (nr. 5)

Stipa pennata (colilie) (nr. 55)

Stipa capillata (colilie) (nr. 54)

12b. Plante de talie înaltă
Calamagrostis arundinacea (trestia de pădure) (nr. 15)
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Calamagrostis epigeios (nr. 16)

Crysopogon gryllus (sadină) (nr. 17)

Phalaris arundinacea (ierbăluţă) (nr. 40)

13a. Spiculeţe biflore………………………………………………………………...14
13b. Spiculeţe multiflore………………………………………………………..…...16
14a. Ambele flori sunt fertile
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Deschampsia caespitosa (târsă) (nr. 22)

Deschampsia flexuosa (păiuş de munte) (nr. 23)

14b. O floare fertilă alături de una sterilă……………………………………………15
15a. Plante de talie mijlocie cu frunze adesea păroase

Holcus lanatus (flocoşică) (nr.35)
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15b. Plante de talie înaltă şi frunze plane cu nervuri
Arrhenatherum elatius (ovăscior) (nr. 8)

16a. Panicul cu una sau două ramificaţii de la nodurile axului principal………..…..17
16b. Panicul cu mai mult de două ramificaţii de la nodurile axului principal…..…..20
17a. Cu o singură ramificaţie………………………………………………………..18
17b. Cu două ramificaţii inegale şi spiculeţe lanceolate, alungite, liniare…………..19
18a. Ramificaţiile secundare scurte, cu numeroase spiculeţe strânse în glomerule
Dactylis glomerata (golomăţ) (nr. 20)

18b. Ramificaţii subţiri, flexuoase cu număr redus de spiculeţe comprimate lateral
Briza media (tremurătoare) (nr. 12)
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19a. Paleea inferioară scurt aristată sau numai ţepos ascuţită
Festuca airoides (păruşcă) (nr. 25)

Festuca nigrescens (F.rubra ssp.commutata) (27)

Festuca ovina (păiuşul oilor) (f. n.)

Festuca vaginata (păiuș de nisip) (nr. 32)

Festuca pseudovina (păiuşul oilor) (nr. 29)

Festuca rubra (păiuş roşu) (nr. 30)

190

Festuca rupicola (păiuş de silvostepă) (nr. 31) Festuca valesiaca (păiuş stepic) (nr. 33)

19b. Paleea inferioară lung aristată
Bromus erectus (obsigă aristată) (nr. 13)

20a. Spiculeţe lanceolate sau eliptice, comprimate lateral cu palei evidente, carenate,
nearistate
Poa alpina (firuţa alpina) (nr. 45)

Poa annua (firuţă măruntă) (nr. 46)

Poa bulbosa (firuţă cu bulbi) (nr. 47)
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Poa nemoralis (firuţă de pădure) (nr. 48)

Poa pratensis (firuţă) (nr. 49)

Poa trivialis (şovar de munte) (nr. 50)
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20b. Spiculeţe lanceolate necomprimate, galben aurii la maturitate
Trisetum flavescens (ovăscior auriu) (nr. 56)

21a. Paleea inferioară cu mai multe nervuri paralele evidente
Glyceria aquatica (rourică) (nr. 34)

21b. Paleea inferioară fără nervuri evidente…………………………………………22
22a. Paleea inferioară este membranoasă la vârf
Puccinellia distans (iarbă de sărătură) (nr. 51)

22b. Paleea inferioară ascuţită, membranoasă la vârf……………………………….23
23a. Inflorescenţa are culoarea verde
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Bromus inermis (obsigă nearistată) (nr. 14)

Festuca arundinacea (păiuş înalt) (nr. 26)

Festuca pratensis (păiuş de livezi) (nr. 28)

23b. Inflorescenţa are culoarea albastră – închis
Molinia caerulea (iarbă albastră) (nr. 38)
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CARACTERISTICI DE RECUNOAŞTERE A GRAMINEELOR DUPĂ
ORGANELE VEGETATIVE
Prefoliaţia

a) cutată pe nervura mediană
b) răsucită pe interior
Graminee cu prefoliaţia cutată
Agrostis rupestris
Bromus erectus
Cynosurus cristatus
Dactylis glomerata
Deschampsia caespitosa
Deschampsia flexuosa
Festuca airoides
Festuca rubra

Festuca rupicola
Festuca valesiaca
Glyceria aquatica
Lolium perenne
Nardus stricta
Poa bulbosa
Poa pratensis
Poa trivialis

Graminee cu prefoliaţia răsucită
- restul gramineelor
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LEGUMINOASE PERENE
Recunoaşterea leguminoaselor după frunze
I.
II.
III.

Frunze simple (cu o singură foliolă)
Frunze imparipenat compuse(trifoliate sau mai multe foliole cu nr. impar)
Frunze paripenat compuse (cu două sau mai multe perechi de foliole)
CHEIE PENTRU DETERMINAREA LEGUMINOASELOR
I. Frunze simple (cu o singură foliolă)

1a. Frunze simple…………………………………………………………………..…2
1b. Frunze compuse …………………………………………………………………..4
2a. Subarbust cu tulpină cilindrică nearipată………………………………………… 3
2b. Subarbust cu tulpină cilindrică aripată
Genista sagittalis (grozamă) (nr.60 din tabelul 4.1)

3a. Plantă de talie scundă cu tulpini târâtoare
3b. Plantă de talie înaltă cu tulpini erecte
Genista tinctoria (drobiţă) (nr. 61)
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II. Frunze imparipenat compuse
4a. Frunze trifoliate sau pentafoliate…………………………………………………5
4b. Frunze penate…………………………………………………………………….9
5a. Frunze trifoliate…………………………………………………………………..6
5b. Frunze pentafoliate
Lotus corniculatus (ghizdei) (nr. 63)

6a. Foliole cu peţioli egali ca lungime
Trifolium alpestre (trifoi alpin) (nr. 70) Trifolium campestre (trifoi galben) (nr. 71)

Trifolium fragiferum (trifoi fragifer) (nr. 72)Trifolium hybridum (trifoi hibrid) (nr. 73)
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Trifolium montanum (trifoi de munte) (nr.74) Trifolium pannonicum (trifoi panonic) (nr.75)

Trifolium pratense (trifoi roşu) (nr. 76)

Trifolium repens (trifoi alb) (nr. 77)

Trifolium resupinatum (trifoi persan) (nr. 78)

6b. Frunze trifoliate cu peţioli inegali, foliola din mijloc cu peţiol mai lung………...7
7a. Foliole păroase, dinţate în treimea superioară, cu vârf mucronat
Medicago falcata (lucernă galbenă) (nr. 64)
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Medicago lupulina (trifoi mărunt) (nr. 65)

Mediacago sativa (lucernă albastră) (nr. 66)

7b. Foliole glabre (fără peri) dinţate pe toată marginea………………………………8
8a. Numai frunzele bazale sunt trifoliate, cele tulpinale sunt simple
Ononis spinosa (osul iepurelui) (f. n.)

8b. Toate frunzele sunt trifoliate
Melilotus albus (sulfina albă) (nr. 67)

Melilotus officinalis (sulfina galbenă) (nr. 68)

9a. Frunze imparipenat compuse……………………………………………………10
9b. Frunze paripenat compuse……………....………………………………………11
10a. Toate foliolele sunt egale ca mărime
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Coronilla varia (coronişte) (nr.58)

Galega officinalis (ciumărea) (nr. 59)

Onobrychis viciifolia (sparcetă) (nr. 69)

10b. Foliole inegale ca mărime
Anthyllis vulneraria (vătămătoare) (nr. 57)

III. Frunze paripenat compuse
11a. O singură pereche de frunze
Lathyrus pratensis (lintea pratului) (nr. 62)
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11b. Mai multe perechi de frunze
Vicia cracca (măzăriche) (nr. 79)

Vicia villosa (măzariche păroasă) (nr.80)

ALTE FAMILII
Plante furajere (tabelul 4.2)
81. Achillea millefolium (coada şoricelului) 82. Alchemilla vulgaris (creţişoară)

83. Carex curvula (coarnă)

84. Carum carvi (chimion)
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85. Cichorium intybus (cicoare)

86. Filipendula hexapetala (aglică)

87. Geranium pratense (ciocul berzei)

88. Ligusticum mutellina

89. Polygonum bistorta (coada racului)

90. Potentilla erecta (cinci degete)

91. Plantago lanceolata (pătlagina)

92. Prunella vulgaris (busuioc sălbatic)
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93. Rumex acetosa (măcriş)

94. Taraxacum officinale (păpădie)

95. Thymus montanus (cimbrişor)

Plante cu grad redus de consumablitate (tabelul 4.3)
96. Ajuga genevensis (vineriţa)

97. Amaranthus albus (ştir)

98. Arnica montana (arnică)

99. Cardaria draba (urda vacii)
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100. Carex praecox

102. Carlina acaulis (turtă)

101. Carex vulpina (rogoz)

103. Capsella bursa pastoris (traista ciobanului)

104. Centaurea sp. (mături)

105. Chrysanthemum leuc. (margarete)

106. Daucus carota (morcov sălbatic)

107. Dianthus carthusianorum (garofiță)
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108. Echium vulgare (iarba șarpelui)

109. Eryngium campestre (scaiul dragului)

110. Heracleum sphondylium (crucea pământului) 111. Juncus conglomeratus (pipirig)

112. Juncus effusus (pipirig)

113. Juncus trifidus (pipiriguț)

114. Leonurus cardiaca (talpa gâştii)

115. Limonium gmelinii (ridichioară)
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116. Linaria genistifolia (linariţă)

117. Luzula campestris (mălaiul cucului)

118. Lysimachia nummularia (dreţe)

119. Origanum vulgare (sovârv)

120. Rumex alpinum (ștevia stânelor)

121. Salvia pratensis (jaleş)

122. Symphytum officinale (tătăneasă)

123. Verbena officinalis (urzicuţe)
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124. Verbascum phlomoides (lumânărica)

125. Veronica chamaedrys (şopârliţa)

Plante toxice şi vătămătoare (tabelul 4.4)
126. Aconitum toxicum (omag)

127. Adonis vernalis (ruşcuţă)

128. Caltha laeta(calcea calului)

129. Chelidonuim majus (rostopască)

130. Colchicum autumnale (brânduşă de toamnă) 131. Canium maculatum (cucută)
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132. Cicuta virosa (cucută de apă)

134. Delphinium consolida (nemţişorul)

133. Cynanchum vincetoxicum (iarba fiarelor)

135. Equisetum palustre (barba ursului)

136. Euphorbia cyparissias (laptele câinelui) 137. Gratiola officinalis (vaninariţa)

138. Hypericum perforatum (pojarniţă)

139. Papaver rhoeas (macul roşu)
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140. Pteridium aquilinum (feriga)

141. Ranunculus acer (piciorul cocoşului)

142. Ranunculus sceleratus (boglari)

143. Stellaria graminea (rocoţea)

144. Thalictrum aquilegifolium (rutişorul)

145. Veratrum album (ştirigoaie)

Plante dăunătoare produselor animaliere (tabelul 4.5)
146. Alliaria officinalis (usturoiţa)

147. Allium ursinum (dragavei, leurda)
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148. Arctium lappa (brusturul)

149. Artemisia austriaca (peliniţa)

150. Bidens tripartitus (dentiţă)

151. Carduus acanthoides (spini)

152. Lepidium ruderale (păducherniţă)

154. Thlaspi arvense (punguliţă)

153. Onopordon acanthium (scaiul măgăresc)

155. Xanthium sp. (cornuţi)
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ANEXA III
CONSPECTUL PRINCIPALELOR TIPURI DE PAJIŞTI
(după ŢUCRA, KOVACS, ROȘU, 1987)
PAJIŞTI ZONALE
1. ETAJUL ALPIN
Răspândire : în munţii înalţi.
Altitudini : peste 2.000 m, în nord şi 2.100 - 2.200 m. în sud.
Substrat : şisturi cristaline în Munţii Rodnei, Făgăraş, Parâng – Cindrel,
conglomerate şi calcare în Bucegi, Ţarcu – Godeanu, granite în Retezat etc.
Clima : Tm = - 1,5 până la -2,5oC ; Pm = 1.300 – 1.400 mm.
Soluri : humosiosoluri, rendzine, litosoluri (humicosilicatice, rendzine, litosoluri).
Suprafaţa cu pajişti : 40.000 ha.
Seria JUNCUS TRIFIDUS
1.1. Tip. Carex curvula (Vp: 5-50) - Platouri şi coaste alpine
1.1.1. Festuca airoides (Vp: 5-25)–soluri acide scheletice
1.1.2. Sesleria coerulans (Vp: 5-25) – versanţi abrupţi calcaroşi
1.1.3. Elyna myosuroides (Vp: 5-25) – staţiuni vântuite
1.2. Tip. Juncus trifidus-Agrostis rupestris (Vp: 5-25) - Staţiuni puternic vântuite ;
1.2.1. Festuca airoides (Vp: 5-25) – soluri scheletice
Alte tipuri (cu răspândire şi importanţă praticolă redusă) :
- Sesleria haynaldiana – Carex sempervirens – versanţi calcaroşi
- Oreochloa disticha (Vp: 5-25) – soluri scheletice
- Festuca bucegiensis (Vp: 5-25) – tundră alpină
2. ETAJUL SUBALPIN (al jnepenişurilor)
Răspândire : în munţii înalţi.
Altitudini : 1.700 – (1.800) m – 2.100 (2.200) m.
Substrat : şisturi cristaline, granite, calcare.
Clima : Tm = 0,5 şi - 1,5oC; Pm = peste 1.200 mm.
Soluri : podzoluri, prepodzoluri, rendzine, litosoluri (podzoluri brune feriiluviale,
rendzine, litosoluri).
Suprafaţa cu pajişti : 66.000 ha.
Seria FESTUCA AIROIDES
2.1. Tip. Festuca airoides (Vp: 5-25) - Biotopuri xeromezofile
2.1.1. Poa alpina (Vp: 25-50) – locuri târlite (S. 113 ; T. 39).
2.1.2. Agrostis rupestris (Vp: 5-25) – soluri scheletice, erodate
2.1.3. Tufărişuri de Ericaceae şi Pinus mugo – soluri scheletice
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Seria NARDUS STRICTA
2.2. Tip. Festuca rubra nigrescens – Nardus stricta (Vp: 5-25) - Staţiuni cu soluri
puternic acide
2.2.1. Tufărişuri de Ericaceae – humus brut turbos
2.3. Tip. Nardus stricta-Potentilla ternata (Vp: 5-25) - Biotopuri mezoterme,
oligotrofe
2.3.1. Tufărişuri de Ericaceae – humus brut turbos
Seria FESTUCA AMETHYSTINA
2.4. Tip. Festuca amethystina-Festuca versicolor (Vp: 5-25) - Biotopuri calcicole
Alte tipuri (cu răspândire şi importanţă praticolă redusă) :
- Sesleria haynaldiana – Carex sempervirens – versanţi calcaroşi
- Poa violacea – versanţi abrupţi însoriţi
3. ETAJUL BOREAL (al pădurilor de molid)
Răspândire : În partea mijlocie şi superioară a Munţilor Carpaţi ;
Altitudini :(1.300) 1.200-1.600 (1.750) m în nord, 1.300-1.450 şi 1.750-1.850 m în
sud.
Substrat : roci sedimentare (fliş, calcare), şisturi cristaline, roci eruptive(granite,
andezite, piroclastite).
Climat : Tm = 0,5 – 4,5o ; Pm = 1.000-1.200 mm.
Soluri : prepodzoluri, podzoluri, districambosoluri, eutricambosoluri, luvosoluri,
preluvosoluri, alosoluri, rendzine, regosoluri, litosoluri (brune feriiluviale, podzoluri,
brune acide, brune, rendzine, regosoluri litosoluri).
Suprafaţa cu pajişti : 1.000.000 ha.
Seria FESTUCA RUBRA
3.1. Tip. Festuca rubra (Vp: 5-50) – Biotopuri montane mezofile
3.1.1. Tip Agrostis capillaris (Vp: 25-50) – soluri mezotrofe
3.1.2. Poa pratensis (Vp: 25-50) – terenuri fertilizate
3.1.3. Poa annua (Vp: 25-50) terenuri târlite
3.1.4. Juncus effusus (Vp: 5-25) – terenuri depresionare
3.1.5. Nardus stricta (Vp: 5-25) – soluri acide
3.1.6. Veratrum album (Vp: 5-25) – soluri umede
3.2. Tip. Festuca ovina (Vp: 5-25) - Biotopuri xeromezofile
3.3. Tip. Festuca nigrescens (Vp: 5-50) - Staţiuni cu soluri oligomezotrofice
3.4. Tip. Festuca nigrescens -Nardus stricta (Vp: 5-25) - Staţiuni cu soluri puternic
acide
3.4.1. Vaccinium myrtillus (Vp: 5-25) – soluri cu humus brut
3.4.2. Juniperus communis ssp. nana (Vp: 5-25)–soluri scheletice
3.5. Tip. Nardus stricta (Vp: 5-25) - Staţiuni cu soluri oligotrofe
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3.5.1. Calluna vulgaris (Vp: 5-25) – soluri puternic acide (S. 104 ; T. 28).
3.5.2. Hieracium pilosella (Vp: 5-25)(xeronardet)–soluri cu humus brut xeric
3.5.3. Deschampsia caespitosa (Vp: 5-25) (higronardet) – soluri cu humus brut
hidromorf
3.6. Tip. Deschampsia caespitosa-Festuca rubra (Vp: 5-50) - Terenuri cu exces de
umiditate
Seria FESTUCA RUPICOLA ssp. SAXATILIS
3.7. Tip. Festuca rupicola ssp. saxatilis (Vp: 5-50) - Biotopuri rupicole mezoterme
Seria RUMEX ALPINUS
3.8. Tip. Rumex alpinus (Vp: 5-25) - Terenuri excesiv târlite
Alte tipuri (cu răspândire şi importanţă praticolă redusă) ;
- Sesleria rigida – stâncării calcaroase
- Eriophorum vaginatum – turbării oligotrofe ;
- Calamgrostis arundinacea – terenuri recent despădurite
4. ETAJUL NEMORAL
4.1. SUBETAJUL PĂDURILOR DE GORUN ŞI DE AMESTEC DE GORUN
Răspândire : dealuri piemontane, subcarpatice şi Podişul Moldovei.
Altitudini : (200) 300-600 (700) m.
Substrat : nisipuri, pietrişuri, argile, marne, gresii.
Clima : Tm = 7,5 - 9oC şi Pm = (550) 650-750 (850) mm.
Soluri : preluvosoluri, luvosoluri, alosoluri, eutricambosoluri, luvosoluri, rendzine,
faeoziomuri, cernoziomuri (brune argiloiluviale, brune luvice, brune eumezobazice,
luvisoluri, rendzine, pseudorendzine, cenuşii).
Suprafaţa cu pajişti : 1.000 mii ha.
Seria AGROSTIS CAPILLARIS
4.1.1.Tip Agrostis capillaris-Festuca rupicola(Vp: 25-50)- Biotopuri mezoxerofile
4.1.1.1. Brachypodium pinnatum (Vp: 5-25) – soluri erodate
4.1.1.2. Carex humilis (Vp: 5-25) – soluri scheletice
4.1.1.3. Sesleria heufleriana (Vp: 5-25) – coaste abrupte
4.1.1.4. Lolium perenne (Vp: 25-50) – soluri eutrofe
4.1.1.5. Festuca rubra (Vp: 25-50) – versanţi semiumbriţi
4.1.1.6. Nardus stricta (Vp: 5-25) – soluri acide
4.1.2. Tip. Festuca rupicola-Danthonia provincialis (Vp: 5-25) – Biotopuri
termofile
4.1.3. Tip. Festuca rupicola-Onobrychis viciifolia (Vp: 25-50) - Terenuri însorite
4.1.4. Tip. Festuca valesiaca (Vp: 5-25) – Biotopuri xeroterme
4.1.5. Tip. Agrostis capillaris-Poa pratensis (Vp: 25-50) – Biotopuri mezofile
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Seria BOTRIOCHLOA ISCHAEMUM
4.1.6. Tip. Botriochloa ischaemum (Vp: 5-25) – Staţiuni cu soluri degradate
4.1.7. Tip. Chrysopogon gryllus (Vp: 5-25) – Versanţi însoriţi
4.2. SUBETAJUL PĂDURILOR DE FAG ŞI DE AMESTEC DE FAG CU
RĂŞINOASE
Răspândire : dealuri înalte şi munţi mijlocii (Subcarpaţii, Depresiunea Transilvaniei
şi Podişul Moldovei).
Altitudini : (300) 600-1.350 (1.450) m.
Substrat : roci sedimentare (fliş şi calcare), cristaline (cuarţite, şisturi, gneisuri, filite,
calcare şi dolomite cristaline), eruptive (granite, granodiorite ş.a.).
Climat : Tm = 4,5 – 7,5oC şi Pm = 750-1100 (1200) mm.
Soluri : eutricambosoluri, districambosoluri, preluvosoluri, luvosoluri, alosoluri,
prepodzoluri (brune, brune luvice, brune acide şi local brune feriiluviale).
Suprafaţa cu pajişti : 1.600.000 ha.
Seria AGROSTIS CAPILLARIS – FESTUCA RUBRA
4.2.1. Tip Agrostis capillaris-Festuca rubra (Vp: 25-50) - Biotopuri mezoxerofile
4.2.1.1. Lolium perenne (Vp: 50-75) – soluri eutrofe
4.2.1.2. Poa pratensis (Vp: 25-75) – terenuri fertilizate
4.2.1.3. Poa annua (Vp: 25-50) – terenuri târlite
4.2.1.4. Holcus lanatus (Vp: 25-50) – terenuri humifere
4.2.1.5. Polygonum bistorta (Vp: 25-50) – soluri humifere
4.2.1.6. Juncus effusus (Vp: 5-25) – terenuri depresionare
4.2.1.7. Nardus stricta (Vp: 5-25) – soluri acide
4.2.1.8. Deschampsia caespitosa (Vp: 5-25) – soluri jilav umede
4.2.2. Tip. Cynosurus cristatus (Vp: 25-50) - Staţiuni cu soluri mezotrofe
4.2.3. Tip. Danthonia provincialis-Festuca rubra (Vp: 25-50) - Biotopuri
subtermofile, mezoxerofile
4.2.4. Tip. Festuca pratensis (Vp: 50-75) - Biotopuri mezofile, mezohigrofile
4.2.5. Tip. Arrhenatherum elatius (Vp: 50-75) – Staţiuni cu soluri eutrofe
4.2.6. Tip. Trisetum flavescens (Vp: 25-75) - Terenuri fertilizate
Seria NARDUS STRICTA
4.2.7. Tip. Nardus stricta (Vp: 5-25) - Staţiuni cu soluri oligotrofe
4.2.7.1. Bruckenthalia spiculifolia(Vp: 5-25) (xeronardet)–soluri acide
4.2.7.2. Achillea ptarmica (Vp: 5-25) (higronardet)–soluri umede
4.2.7.3. Juniperus communis (Vp: 5-25) – soluri scheletice
4.2.8. Deschampsia caespitosa (Vp: 5-25) - Terenuri cu exces de umiditate
Seria RUMEX ALPINUS
4.2.9. Tip. Rumex alpinus (Vp: 5-25) - Terenuri puternic târlite
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Alte tipuri (cu răspândire şi importanţă praticolă redusă):
- Festuca cinerea ssp. pallens – stâncării calcaroase
- Phleum montanum – Melica ciliata – versanţi însoriţi, soluri scheletice
- Epilobium angustifolium – tăieturi de pădure
- Calamagrostis arundinacea - terenuri recent despădurite
- Poa nemoralis – tăieturi de pădure
5. ZONA NEMORALĂ
5.1. SUBZONA PĂDURILOR DE STEJARI MEZOFILI
Răspândire: Depresiunea Transilvaniei (Câmpia Transilvaniei şi Podişul Târnavelor),
nordul Podişului Moldovei (Podişul Sucevei).
Altitudini : 250-400 m în depresiunea Transilvaniei, 200-350 m în nordul Podişului
Moldovei.
Substratul : depozite loessoide, luturi, argile, pietrişuri.
Clima : Tm = 8,5-10oC ; Pm = 550-700 mm.
Soluri : preluvosoluri, luvosoluri, alosoluri, cernoziomuri, faeoziomuri (brune
argiloiluviale, brune luvice, brune eumezobazice, pseudorendzine, negre
clinohidromorfe, luvisoluri, cenuşii).
Suprafaţa cu pajişti : 400.000 ha (total pentru subzona 3.1. şi 3.2.).
Seria FESTUCA RUPICOLA
Câmpia Transilvaniei (predominant).
5.1.1. Tip. Festuca rupicola-Carex humilis (Vp: 5-25) – Biotopuri mezoxerofile,
termofile
5.1.1.1. Stipa lessingiana (Vp: 5-25) – coaste însorite
5.1.1.2. Stipa tirsa (Vp: 5-25) – coaste semiumbrite
5.1.1.3. Stipa pulcherrima (Vp: 5-25) – soluri pietroase
5.1.2. Tip. Festuca rupicola-Brachypodium pinnatum (Vp: 5-25) – Versanţi degradaţi
5.1.2.1. Danthonia provincialis (Vp: 5-25) – soluri permeabile
5.1.2.2. Bromus erectus (Vp: 5-25) – coaste erodate
5.1.2.3. Chrysopogon gryllus (Vp: 5-25) – coaste însorite
5.1.3. Tip. Brachypodium pinnatum-Carex humilis (Vp: 5-25) – Versanţi erodaţi
Podişul Târnavelor (predominant)
5.1.4. Tip. Festuca rupicola-Agrostis capillaris (Vp: 25-50) – Biotopuri mezofile
5.1.4.1. Lolium perenne (Vp: 50-75) – soluri eutrofe
5.1.4.2. Festuca pratensis (Vp: 25-75) – soluri jilave
5.1.4.3. Festuca rubra (Vp: 25-50) – versanţi umbriţi
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Moldova de Nord (predominant).
5.1.5. Tip. Festuca valesiaca-Brachypodium pinnatum (Vp: 5-25) – Biotopuri
xeromezofile
5.1.5.1. Anthoxanthum odoratum (Vp: 5-50) – soluri oligomezotrofe
5.1.5.2. Lolium perenne (Vp: 25-75) – soluri eutrofe
3.1.5.3. Poa pratensis (Vp: 25-50) – soluri reavăn jilave
Seria BOTRIOCHLOA ISCHAEMUM
5.1.6. Tip. Botriochloa ischaemum (Vp: 5-25) – Versanţi stepizaţi-degradaţi
3.1.6.1. Thymus pannonicus – versanţi degradați
5.2. SUBZONA PĂDURILOR DE STEJARI SUBMEZOFILI-TERMOFILI
Răspândire : Câmpia joasă şi înaltă din Muntenia şi Oltenia ; Piemonturile din Banat
şi Crişana.
Altitudini : 100-300m.
Substrat : depozite loessoide, luturi, argile, pietrişuri.
Clima : Tm = 9-10,5oC ; Pm = 500-700 mm.
Soluri : cernoziomuri, faeoziomuri, preluvosoluri, luvosoluri, alosoluri, vertosoluri,
pelosoluri (cernoziomuri argiloiluviale, brune argiloiluviale, brune luvice - în vestul
ţării, brun-roşcate, brune luvice, vertisoluri - sudul ţării).
Seria POA PRATENSIS ssp. ANGUSTIFOLIA (sudul ţării).
5.2.1. Tip. Poa pratensis ssp. augustifolia-Festuca valesiaca (Vp: 25-50) - Staţiuni
plane cu soluri grele
5.2.1.1. Lolium perenne (Vp: 25-75) – soluri eutrofe
5.2.1.2. Festuca pseudovina (Vp: 5-25) – soluri compacte
5.2.1.3. Agrostis capillaris (Vp: 25-50) – soluri argiloase
Seria FESTUCA VALESIACA-FESTUCA RUPICOLA (vestul ţării).
5.2.2. Tip. Festuca valesiaca-Festuca rupicola (Vp: 5-50) – Biotopuri xeromezofile ,
soboceanice
5.2.2.1. Lolium perenne (Vp: 25-75) – soluri eutrofe
5.2.2.2. Festuca pseudovina (Vp: 5-25) – soluri compacte
5.2.2.3. Agrostis capillaris (Vp: 25-50) – versanţi umbriţi
Seria CHRYSOPOGON GRYLLUS
5.2.3. Tip. Chrysopogon gryllus-Danthonia provincialis (Vp: 5-25) – Biotopuri
subtermofile
Seria BOTRIOCHLOA ISCHAEMUM
5.2.4. Tip. Botriochloa ischaemum (Vp: 5-25) – Staţiuni cu soluri degradate
5.2.5. Tip. Cynodon dactylon (Vp: 5-25) – Pârloage şi islazuri
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6. ZONA SILVOSTEPEI
Răspândire : Câmpiile periferice ale Carpaţilor: 1. Silvostepa nordică (Depresiunea
Jijiei); 2. Silvostepa sudică (Podişul Bârladului şi piemontul Rîmnic – Buzău, Podişul
Dobrogei, Câmpiile Bărăganului de vest, Burnasului, Olteniei, Timişului şi
Crişurilor).
Altitudini : 50-150 m în regiunile de câmpie şi 50-250 m în Podişul Moldovei şi
Podişul Dobrogei.
Substrat : loess şi depozite loessoide. În Moldova se mai pot întâlni marne, argile,
nisipuri iar în Dobrogea calcare, şisturi verzi, roci eruptive.
Clima : Tm = 9-10,4oC (10,8oC); Pm = 470-550 (600)mm.
Soluri : cernoziomuri, faeoziomuri, litosoluri şi renzine (cernoziomuri cambice,
cernoziomuri argiloiluviale, litosoluri şi rendzine).
Suprafaţa cu pajişti : 250.000 ha.
Seria FESTUCA VALESIACA (estul şi sudul ţării)
6.1. Tip.Festuca valesiaca-Medicago falcata (Vp : 5-50) – Biotopuri xeroterme
6.1.1. Festuca pseudovina (Vp: 5-25) – soluri profunde
6.1.2. Stipa lessingiana (Vp : 5-25) – soluri scurte
6.1.3. Stipa tirsa (V : 5-25) – coaste semiumbrite
6.1.4. Euphorbia nicaeensis (Vp: 5-25) – soluri afânate
6.2. Tip. Stipa capillata (Vp: 5-25) – Staţiuni însorite
Seria FESTUCA PSEUDOVINA (vestul ţării).
6.3. Tip. Festuca valesiaca-Festuca rupicola (Vp: 5-50) – Biotipuri xeromezofile
6.4. Tip Festuca pseudovina-Achillea setacea (Vp: 5-25) – Terenuri plane adesea cu
soluri slab sărăturate
6.4.1. Lolium perenne (Vp: 25-50) – soluri eutrofe
Seria CHRYSOPOGON GRYLLUS
6.5. Tip. Chrysopogon gryllus (Vp: 5-25) – Biotopuri subtermofile
Seria BOTRIOCHLOA ISCHAEMUM
6.6. Tip. Botriochloa ischaemum (Vp: 5-25) – Staţiuni stepizate-degradate
6.6.1. Euphorbia nicaeensis (Vp: 5-25) – soluri afânate
6.6.2. Festuca valesiaca (Vp: 5-25) – soluri slab erodate
6.6.3. Agropyron cristatum ssp. pectinatum (Vp: 5-25) – versanţi erodaţi
6.7. Tip. Poa bulbosa-Artemisia austriaca (Vp: 5-50) – Pârloage şi islazuri
7. ZONA STEPEI
Răspândire : Bărăganul de est, sudul Moldovei, centrul Dobrogei.
Altitudini : 20-100 m în Bărăganul de est, 100-200 m în sudul Moldovei şi în
Dobrogea.
Substrat : loessuri, loess şi roci dure (calcare şi şisturi verzi în Dobrogea).
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Clima : Tm = 10,4-11,5oC, Pm = 350-500mm.
Soluri : cernoziomuri, faeoziomuri, kastanoziomuri, litosoluri (cernoziomuri, bălane
şi litice - în Dobrogea);
Suprafaţa cu pajişti: 90.000 ha.

7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

Seria FESTUCA VALESIACA
Tip. Festuca valesiaca-Stipa ucrainica (Vp : 5-25) – Stepă loessoidă
7.1.1.Stipa capillata (Vp: 5-25) – soluri foarte uscate
7.1.2.Stipa lessingiana (Vp: 5-25) – soluri scurte
7.1.3.Botriochloa ischaemum (Vp: 5-25) – soluri degradate
Tip. Thymus zygioides-Agropyron brandzae (Vp: 5-25) – Stepă petrofilă
Seria BOTRIOCHLOA ISCHAEMUM
Tip. Poa bulbosaArtemisia austriaca (Vp : 5-50) – Pârloage şi islazuri
Tip. Botriochloa ischaemum (Vp: 5-25) – Staţiuni cu soluri degradate;
7.4.1. Euphorbia nicaeensis (Vp: 5-25) – soluri afânate
7.4.2. Cynodon dactylon (Vp: 5-25) – soluri nisipoase
7.4.3. Festuca valesiaca (Vp: 5-25) – soluri degradate
7.4.4. Agropyron cristatum ssp. pectinatum (Vp: 5-25) – coaste erodate
PAJIŞTI INTRAZONALE
8. PAJIŞTI DIN LUNCI ŞI DEPRESIUNI

Răspândire : Lunca Dunării, Mureşului, Oltului, Siretului, Someşului, Jiului,
Târnavelor etc., depresiuni intra şi submontane (Braşov, Făgăraş, Ciuc –
Gheorghieni, Satu Mare ş.a.).
Soluri: aluviosoluri, cernoziomuri, faeoziomuri, districambosoluri, euricambosoluri,
luvosoluri, alosoluri, preluvosoluri, prepodzoluri (aluviale, cernoziomuri,
cernoziomoide, brune, toate mai mult sau mai puţin gleizate, negre clinohidromorfe,
lăcovişti gleice şi amfigleice).
Suprafaţa cu pajişti : 500.000 ha.
Seria POA PRATENSIS
8.1. Tip. Lolium perenne-Trifolium repens (Vp: 50-100) – Staţiuni cu soluri eutrofe
8.1.1. Festuca rupicola (Vp: 5-50) – soluri uscat-revene
8.2. Tip. Festuca pratensis-Poa pratensis (Vp: 50-100) - Biotopuri mezofilemezohigrofile
8.3. Tip. Arrhenatherum elatius-Dactylis glomerata (Vp: 50-100) - Staţiuni cu soluri
fertile, afânate
Seria AGROSTIS STOLONIFERA
8.4. Tip. Agrostis stolonifera-Agropyron repens (Vp: 25-50) - Terenuri periodic
inundabile
8.4.1. Deschampsia caespitosa (Vp: 5-25) – soluri jilav umede
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8.4.2. Poa trivialis (Vp: 25-50) – soluri înmlăştinate
8.4.3. Poa silvicola (Vp: 25-50) – biotopuri umede subtermofile
8.4.4. Agrostis canina (Vp: 5-25) – terenuri cu japşe
8.5. Tip. Alopecurus pratensis (Vp: 25-50) - Biotopuri mezohigrofile
8.6. Tip. Agropyron repens-Rumex crispus (Vp: 5-50) - Terenuri ruderalizate
8.6.1. Festuca arundinacea (Vp: 25-50) – soluri cu textură mijlocie-fină
Seria DESCHAMPSIA CAESPITOSA
8.7. Tip. Agrostis capillaris-Festuca rubra (Vp: 25-50) - Biotopuri mezofile
8.7.1. Poa pratensis (Vp: 50-75) – soluri drenate
8.8. Tip. Deschampsia caespitosa-Festuca rubra (Vp: 5-50) - Terenuri cu exces de
umiditate
8.8.1. Juncus effusus (Vp: 5-25) – soluri gleice
8.8.2. Sesleria uliginosa (Vp: 5-25) – soluri turboase
8.9. Tip. Nardus stricta (Vp: 5-25) - Staţiuni cu soluri oligotrofe
8.10. Tip. Agrostis canina (Vp: 5-25) - Terenuri cu solute înmlăştinate
8.11. Tip. Molinia coerulea (Vp: 5-25) - Biotopuri alternant mezohigrofile
Alte tipuri (cu răspândire şi importanţă praticolă redusă) :
- Phragmites australis-Glyceria maxima – terenuri umede
- Bolboschaemus maritimus – staţiuni mlăştinoase
- Scirpus silvaticus – terenuri depresionare
- Carex gracilis – terenuri umede
- Eriophorum latifolium-Carex flava – terenuri mlăştinoase
- Cirsium oleraceum – soluri umede
- complex tipologic din Delta Dunării
- mlaştini eutrofe
9. PAJIŞTI DE SĂRĂTURI (halofile)
Răspândire : Câmpia Română (în special Luncile Buzăului, Călmăţuiului, Ialomiţei şi
Câmpia aluvială a Siretului), Câmpia de Vest (Banat, Crişana), Podişul Moldovei,
local în Transilvania.
Soluri: aluviosoluri, vertosoluri, pelosoluri, cernoziomuri, toate hiposalice şi/sau
hiponatrice, soloneţuri, solonceacuri (aluviale, vertisoluri, lăcovişti, gleice, toate
salinizate şi/sau alcalizate, soloneţuei şi solonceacuri).
Suprafaţa cu pajişti : 50.000 ha.
Seria PUCCINELLIA LIMOSA
9.1. Tip. Puccinellia limosa (Vp: 5-50) - Terenuri cu soluri slab-mediu sărăturate
9.1.1. Puccinellia convolute (Vp: 5-25) – soluri sărăturate (Câmpia Română)
9.1.2. Puccinellia transsilvanica (Vp: 5-25) – soluri sărăturate. (Depresiunea
Transilvaniei)
9.1.3. Trifolium fragiferum (Vp: 5-50) – soluri compacte
9.1.4. Carex distans (Vp: 5-25) – terenuri ruderalizate
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9.1.5. Crypsis aculeata (Vp: 5-25) – terenuri înmlăştinate
9.1.6. Juncus gerardi (Vp: 5-25) – lăcovişti sărăturate
9.2. Tip. Festuca pseudovina-Artemisia maritima (Vp: 5-50) - Terenuri cu soluri slab
sărăturate
9.2.1. Limonium gmelinii (Vp: 5-25) – soluri compacte
9.3. Tip. Beckmannia eruciformis-Agrostis stolonifera (Vp: 5-50)-Lăcovişti sărăturate
Seria SALICORNIA EUROPAEA
9.4. Tip. Salicornia europaea-Suaeda maritima (Vp: 5-25) - Terenuri cu soluri
puternic sărăturate
9.5. Tip. Halimione verrucifera (Vp: 5-25) - Sărături maritime şi continentale
Alte tipuri (cu răspândire şi importanţă praticolă redusă) :
- Leuzea salina-Agropyron repens (Moldova) ;
- Bassia hirsute (Moldova) ;
- Camphorosma monspeliaca (Muntenia) ;
- Triglochin maritimum-Aster tripolium (Transilvania) ;
- Plantago tenuiflora-Pholiurus pannonicus ;
- Camphorosma annua ;
- Plantago maritima ;
- Iris halophila ;
- Salsola soda ş.a.
10. PAJIŞTI DE NISIPURI (psamofile)
Răspândire : Câmpia Careiului, Câmpia Olteniei (Băileşti, Romanaţi) ; Câmpia
Tecuciului, Câmpia Română (interfluviul Călmăţuiu – Ialomiţa), Delta Dunării,
Litoralul Mării Negre.
Soluri: psamosoluri, nisipuri semifixate.
Suprafaţa cu pajişti : 10.000 ha.
Seria FESTUCA VAGINATA
10.1. Tip. Festuca vaginata (Vp: 5-25) - Nisipuri slab solificate
10.2. Tip. Bromus tectorum (Vp: 5-25) - Grinduri şi dune
10.2.1. Cynodon dactylon (Vp: 5-25) – nisipuri în curs de fixare
Seria ELYMUS GIGANTEUS
10.3. Tip. Carex colchica (Vp: 5-25) - Dune maritime semifixate
10.4. Tip. Elymus giganteus (Vp: 5-25) - Dune maritime mobile
Alte tipuri (cu răspândire şi importanţă praticolă redusă) :
- Festuca cinerea ssp. arenicola F. beckeri s.l. – terenuri nisipoase în estul ţării;
- Mollugo cerviana – sudul şi estul ţării ;
- Secale silvestre – nisipuri fixate.
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ANEXA IV
Principalele tipuri de habitate cu pajişti din România
(extras din Habitatele din România, DONIȚĂ și colab.2005)
Nr.
Tip Habitat
crt.
1 Comunităţi litorale şi halofile
Mlaştini, stepe, tufărişuri şi păduri halofile
Pajişti vest-pontice de Aeluropus littoralis şi
R1503 Puccinellia limosa
15

C.V.
(x)

V.P.
(xx)

UVM/ha
(xxx)

(m-M)
m

(1-30)
5-15

0-0,6
0,2

R 1504 Pajişti vest-pontice de Limonium meyeri,
M
1-5
0,1
Aeluropus littoralis şi Limonium gmelini
R1505 Pajişti vest-pontice de Carex divisa
m
1-5
0,1
R 1506 Pajişti vest-pontice de Festuca arundinacea ssp.
m
10-20
0,3
orientalis şi Carex distansm
R 1507 Pajişti ponto-sarmatice de Carex distans,
m
5-10
0,2
Taraxacum bessarabicum şi Aster tripolium ssp.
pannonicum
R 1513 Pajişti vest-pontice de Beckmannia eruciformis şi
M
15-30
0,5
Zingeria pisidica
R 1517 Pajişti vest-pontice de Agropyron elongatum
m-M
5-10
0,2
R 1525 Pajişti ponto-sarmatice de Juncus gerardi
M
1-5
0,1
R 1528 Pajişti pontice de Hordeum marinum
m
5-10
0,2
R 1529 Pajişti ponto-panonice de Hordeum hystrix
m
5-10
0,2
R 1530 Pajişti ponto-panonice cu Festuca pseudovina,
m
10-20
0,3
Peucedanum officinale
si Artemisia santonicum
R 1531 Pajişti ponto-panonice de Festuca pseudovina şi
M
10-20
0,3
Achillea collina
R 1533 Pajişti ponto-mediteraneene de Polypogon
M
5-10
0,2
monspeliensis
16
Dune şi plaje de nisip litorale
(m-FM)
(1-5)
0-0,1
R 1604 Pajişti vest–pontice de Stipa borysthenica şi
FM
1-5
0,1
Koeleria glauca
R 1610 Pajişti vest-pontice de Calamagrostis epigeios şi
m
1-5
0,1
Holoschoenus vulgaris
(xx) V.P. - indice pentru
(xxx) UVM
(x) C.V. – apreciere valoare conservativă valoarea pastorală
Unitate Vită Mare
R – redusă
< 5 - pajişte degradată
= VP x 0,02
m – moderată
5-15 - foarte slabă
M – mare
5- 25 – slabă
FM – foarte mare
25-50 – mijlocie
50-75 – bună
75-100 –pajişte foarte bună
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Nr. crt.
3.
34
R 3401
R3402
R3403
R3404
R3405
R3406
R3407
R3408
R3409
R 3410
R3411
R3412
R3413
R3414
R3415
R3416
R 3417
R 3418
R 3419
R 3420

Tip Habitat
Tufărişuri şi pajişti
Stepe şi pajişti xerice calcicole
Pajişti sud-est carpatice de Asperula capitata şi
Sesleria rigida
Pajişti sud-est carpatice de Helictotrichon decorum
Pajişti daco-getice de Festuca pallens si Melica
ciliata
Pajişti ponto-panonice de Festuca rupicola şi
Koeleria macrantha
Pajişti sud-est carpatice de Sesleria heuflerana şi
Helianthemum canum
Pajişti dac-sarmatice de Carex humilis, Stipa joannis
şi Brachypodium pinnatum
Pajişti ponto-panonice de Stipa stenophylla (S.tirsa)
şi Danthonia (provincialis) alpina
Pajişti dacice de Bromus erectus, Festuca rupicola
şi Koeleria macrantha
Pajişti pontice de Stipa lessingiana, S. Pulcherrima
şi S.joannis
Pajişti daco-balcanice de Sesleria filifolia
Pajişti daco-balcanice de Chrysopogon gryllus şi
Festuca rupicola
Pajişti carpato-balcanice de Festuca
pseudodalmatica şi Aethionema saxatilis
Pajişti panonic-balcanice de Festuca rupicola şi
Cleistogene serotina
Pajişti ponto-panonice de Festuca valesiaca
Pajişti ponto-balcanic de Botriochloa ischaemum şi
Festuca valesiaca
Pajişti balcanice de Festuca callieri, Sedum
sartorianum ssp. Hillebrandti şi Thymus zygoides
Pajişti balcanice de Thymus zygoides şi Agropyron
brandzae
Pajişti ponto-panonice de Agropyron cristatum şi
Kochia prostata
Pajişti vest-pontice de Stipa ucrainica şi Stipa
dasyphilla
Pajişti vest-pontice de Poa bulbosa, Artemisia
austriaca, Cynodon dactylon şi Poa angustifolia

C.V.

V.P.

UVM/ha

(R-M)
M

(1-30)
1-5

0-0,6
0,1

M
m-M

1-5
5-10

0,1
0,2

R-M

10-20

0,3

M

1-5

0,1

M

5-10

0,2

M

5-10

0,2

M

10-20

0,3

m-M

5-10

0,2

M

1-5

0,1

R

5-15

0,2

m-M

1-5

0,1

m-M

10-15

0,3

R-M
R

10-20
5-15

0,3
0,2

M

10-15

0,3

m-M

1-5

0,1

M

15-30

0,5

M

5-10

0,2

R

10-25

0,4

R 3421

Pajişti ponto-balcanice de Artemisia lerchiana,
Koeleria lobata şi Agropyron brandzae

M

1-5

0,1

35
R 3501

Pajişti xerice silicicole
Pajişti balcanice de Chrysopogon gryllus şi
Danthonia alpina
Pajişti daco-balcanice de Dasypyrum villosum ,
Trifolium incarnatum ssp. molinerii şi Ventenata
dubia

(m)
m

1-5
5-10

0,1
0,2

m

5-10

0,2

R 3502
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Nr. crt.
R 3503
36

Tip Habitat

C.V.

Comunitati dacice de Sedum acre, S. sexangulare şi
m
Petrorhagia saxifraga
Pajisti alpine si subalpine
(R-FM)

V.P.

UVM/ha

1-5

0,1

(1-35)

0-0,7

R 3601

Pajişti sud-est carpatice de rogoz pitic (Kobresia
myosuroides ) şi Oxytropis carpatica

M

1-5

0,1

R 3602

Pajişti sud-est carpatice de coarna (Carex curvula )
şi Primula minima
Pajişti sud-est carpatice de părul porcului (Juncus
trifidus) şi Potentilla minima
Pajişti sud-est carpatice de păruşcă ( Festuca
supina) şi Potentilla ternata
Pajişti sud-est carpatice de păiuş de colţi
(Festuca versicolor) şi Sesleria rigida ssp.
haynaldiana
Pajişti sud-est carpatice de păiuş de stanci
( Festuca saxatilis)
Pajişti sud-est carpatice de Festuca amenthystina şi
Dianthus tenuifolius
Pajişti sud-est carpatice de Scorzonera rosea şi
Festuca nigescens
Pajişti sud-est carpatice de ţăpoşică( Nardus stricta)
şi Viola declinata
Pajişti sud-est carpatice de Poa media
Pajişti sud-est carpatice de coada iepurelui
( Sesleria rigida ssp. haynaldiana) şi rogoz (Carex
sempervirens)
Pajişti sud-est carpatice de rogoz ( Carex
sempervirens) şi coarnă mare
( Sesleria bielzii)
Pajişti sud-est carpatice de Carduus kerneri, Festuca
carpatica şi Trisetum fuscum

R-M

15-20

0,4

R

5-10

0,2

M

5-15

0,2

M

5-10

0,2

M

5-10

0,2

M

5-10

0,2

m

25-35

0,6

m

10-15

0,3

m
M

15-20
5-10

0,4
0,2

M

5-10

0,2

M

15-25

0,4

M
M

5-10
1-5

0,2
0,1

M

1-5

0,1

M

1-5

0,1

Tufărişuri pitice sud-est carpatice de sălcii endemice
( Salix kitaibeliana) cu degetăruţ (Soldanella
hungarica)
Tufărişuri pitice sud-estice de sălcii endemice (Salix
kitaibeliana) cu degetăruţ alpin (Soldanella pusilla)

FM

1-5

0,1

FM

1-5

0,1

Pajişti umede şi comunităţi de ierburi inalte (
buruienişuri)
Comunităţi sud-est carpatice de buruienişuri înalte
cu Aconitum tauricum
Comunităţi sud-est carpatice de buruienişuri înalte
de Adenostyles alliaria şi Doronicum austriacum

(R-M)

(1-70)

0-1,4

R

1-5

0,1

R

1-5

0,1

R 3603
R 3604
R 3605

R 3606
R 3607
R 3608
R 3609
R 3610
R 3611

R 3612

R 3613
R 3614
R 3615
R 3616
R 3617
R 3618

R 3619
37
R 3701
R 3702

Pajişti sud-est carpatice de Festuca xanthina
Tufărişuri pitice sud-est carpatice de sălcii alpine (
Salix herbacea)
Tufărişuri pitice sud-est carpatice de sălcii alpine (
Salix retusa, S. reticulata)
Tufărişuri pitice de arginţică ( Dryas octopetala)

223

Nr. crt.
R 3703

Tip Habitat
Comunităţi sud-est carpatice de buruienişuri înalte
de Cirsium waldsteinii şi Heracleum sphondylium
ssp. transilvanicum
Comunităţi sud-est carpatice de buruienişuri înalte
de Senecio subalpinus şi ştevia stanelor (Rumex
alpinus)
Comunităţi sud-est carpatice de buruienişuri înalte
de Rumex obtusifolia şi Urtica dioica

C.V.
R

V.P.
1-5

UVM/ha
0,1

R

1-5

0,1

R

1-5

0,1

R 3706

Comunităţi sud-est carpatice de buruienişuri înalte
de Petasites kablikianus

R

1-5

0,1

R 3707

Comunităţi sud-est carpatice de buruienişuri înalte
de Telekia speciosa şi Petasites hybridus

R

1-5

0,1

R 3708

Comunităţi daco-getice cu Angelica syslvestris,
Crepis paludosa şi Scirpus sylvaticus

R-M

1-5

0,1

R 3709

Comunităţi danubiene de Juncus effusus, J. inflexus
şi Agrostis canina
Pajişti dacice de Molinia coerulea
Pajişti dacice de Nardus stricta şi Molinia coerulea

R

5-15

0,1

m
m

1-5
5-15

0,1
0,2

Comunităţi dacice cu Daeschampsia caespitosa şi
Agrostis stolonifera
Pajişti antropice de Juncus tenuis şi Trifolium
repens
Comunităţi daco-getice cu Filipendula ulmaria,
Geranium palustre şi Alopecurus pratensis

R

10-30

0,4

R

10-20

0,2

R

1-5

0,1

R 3715

Pajişti danubian-panonice de Agrostis stolonifera

R-M

30-60

0,9

R 3716

Pajişti danubian-pontice de Poa pratensis, Festuca
pratensis şi Alopecurus pratensis
Pajişti mezofile
Pajişti sud-est carpatice de Trisetum flavescens şi
Alchemilla vulgaris
Pajişti daco-getice de Arrhentanerum elatius

m

40-70

1,1

(R-m)
R

(40-80)
50-70

0,8-1,6
1,2

m

60-80

1,4

R

40-60

1,0

m

40-60

1,0

(R-m)
R

(1-5)
1-5

0-0,1
0,1

R

1-5

0,1

R

1-5

0,1

R

1-5

0,1

R

1-5

0,1

R 3704

R 3705

R 3710
R 3711
R 3712
R 3713
R 3714

38
R 3801
R 3802

Pajişti sud-est carpatice de Agrostis capillaris şi
Festuca rubra
Pajişti daco-getice de Agrostis capillaris şi
R 3804
Anthoxanthum odoratum
6 Grohotişuri, stâncării şi nisipuri continentale
63
Vegetaţie chinofilă
Comunităţi sud-est carpatice chinofile cu Arenaria
R6301
biflora
Comunităţi sud est carpatice chinofile cu
R 6302
Polytrichum sexangularis
Comunităţi sud est carpatice chinofile cu Luzula
R 6303
alpino-pilosa
Comunităţi sud est carpatice chinofile cu
R 6304
Ranunculus crenatus şi Soldanella pusilla
Comunităţi sud est carpatice chinofile cu
R6305
Gnaphalium supinum şi Nardus stricta
R 3803
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Nr. crt.
R 6306

Tip Habitat
C.V.
Comunităţi sud est carpatice chinofile cu Poa supina
m
şi Cerastium cerastioides
64
Dune de nisip continentale
(m-FM)
Pajişti panonice de Corynephorum canascens şi
R 6401
FM
Festuca vaginata
Pajişti ponto-sarmatice de Festuca beckeri şi
R6402
m
Dianthus polymorphus
Pajişti ponto-sarmatice pe dune continentale
R 6403
M
nefixate cu Mollugo cerviana
Pajişti ponto-sarmatice pe dune contientale nefixate
R 6404
FM
cu Plantago arenaria
Pajişti ponto-caspice pe dune continentale nefixate
R 6405
M
cu Bromus tectorum
8 Terenuri agricole şi peisaje artificiale
87
R8701

R8702
R 8703
R8704
R8705
R8706

R8707

Comunităţi ruderale
(R-M)
Comunităţi antropice din lungul căilor de
R
comunicaţie cu Cephalaria transsilvanica, Leonurus
marrubiastrum , Nepeta cataria şi Marrubium
vulgare
Comunităţi antropice cu Onopordum acanthium,
R
Carduus nutans şi Centaurea calcitrapa
Comunităţi antropice cu Agropyron repens, Arctium
R
lappa, Artemisia annua şi Ballota nigra
Comunităţi antropice cu Polygonum aviculare,
R
Lolium perenne, Sclerochloa dura şi Plantago major
Comunităţi vest-pontice cu Petunia parviflora şi
M
Solanum retroflexus
Comunităţi sud-est carpatice cu Calamagrostis
R
arundinacea, Epilobium angustifolium şi Atropa
bella-donna
Comunităţi sud-est carpatice cu Poa supina
R
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V.P.
1-5

UVM/ha
0,1

(1-10)
1-5

0-0,2
0,1

1-5

0,1

1-5

0,1

1-5

0,1

1-10

0,1

(1-15)
1-5

0-0,3
0,1

1-5

0,1

5-10

0,2

5-15

0,2

1-5

0,1

1-5

0,1

5-10

0,2

SPECII LEMNOASE - ARBORI

ANEXA V

Abies alba (brad)

Alnus glutinosa (arin negru)

Alnus incana (arin alb)

Betula pendula (mesteacăn)

Carpinus betulus (carpen)

Carpinus orientalis (cărpiniţă)

Fagus sylvatica (fag)

Larix decidua (larice)
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Picea albies (molid)

Pinus cembra (pin)

Pinus nigra (pin negru)

Pinus sylvestris (pin de pădure)

Populus alba (plopul alb)

Populus nigra (plopul negru)

Quercus cerris (cer)

Quercus frainetto (garnita)

227

Quercus pedunculiflora (stejarul brumăriu)

Quercus petraea (gorun)

Quercus pubescens (stejarul pufos)

Quercus robur (stejar)

Robinia pseudoacacia (salcâm)

Salix alba (salcia)

Tilia cordata (teiul pucios)

Ulmus laevis (velnis)
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ARBUŞTI ŞI SUBARBUŞTI
Cornus mas (corn)

Crataegus monogyna (păducel)

Corylus avellana (alun)

Hippophae rhamnoides (cătina)

Juniperus communis (ienupăr)

Ligustrum vulgare (lemn câinesc)

Loiseleuria procumbens (azaleea)

Prunus spinosa (porumbar)
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Pinus mugo (jneapăn)

Rhamnus cathartica (verigariu)

Rhododendron myrtifolium (bujor de munte)

Rosa canina (măceș)

Rubus fruticosus (mur)

Salix caprea (salcie căprească)

Vaccinium vitis idaea (merişor)

Vaccinium myrtillus (afin)
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ANEXA VI
TIPURI DE ECOSISTEME FORESTIERE MONTANE ŞI CARACTERISTICILE DENDROMETRICE LA VÂRSTA DE 100 ANI

Cod
1

(extras după DONIŢĂ, CHIRIŢĂ, STĂNESCU ş. a., 1990)
Mii Altitudine Subtip Spe- Conprosist.
Ecosistem forestier
ha
(m)
cie
ductiv
zeci.
2
3
4
5
6
7

MOLIDIŞURI (Mo)

885

1136 Mo presubalpin cu Oxalis-Soldanella

112

1300-1750

Mo presubalpin cu VacciniumHylocomium

34

1500-1750

1218 Mo cu Myosotis

10

800-1300

1226 Mo cu Oxalis-Dentaria-Asperula

384

1000-1600

1237 Mo cu Luzula sylvatica

46

1247 Mo cu Hylocomium

Înălţime
(m)
8

Diametru
(cm)
9

Volum
m3/ha
10

S

Mo

0,7

24-18

31-25

380-225

I
M
I
M
I
M

Mo
Mo
Mo
Mo
Mo
Mo

0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

36-32
32-24
34-29
30-25
36-32
32-24

45-40
40-32
42-37
38-32
45-40
40-32

800-600
600-430
730-600
600-407
800-660
600-470

1300-1700

M

Mo

0,7

29-22

37-27

520-340

176

1000-1600

M

Mo

0,7

32-24

40-31

560-490

1256 Mo cu Vaccinium

70

1300-1750

S

Mo

0,6

25-15

32-22

350-150

1268 Mo cu Polytrichum

30

100-1500

S

Mo

0,6

26-18

35-24

400-210

1274 Mo cu Mercurialis-Dentaria

20

1200-1600

M
S

Mo
Mo

0,6
0,5

29-22
22-15

37-28
28-21

460-225
200-140

1227, 1234, 1357, 1454, 1656

3

800-1850

1157

NOTĂ: S = slab; M = mijlociu; I = înalt productiv pentru subtipuri
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Cod

Ecosistem forestier

1
BRĂDETE (Br)

2

Mii
ha

Altitudine
(m)

Subtip
productiv

Specie

Consist.
Zeci.
7

3
1020

4

5

6

2116 Br cu Oxalis-Dentaria-Asperula

28

700-1100

I
M
I

2216

100

800-1300

M

2236 Mo-Br cu Calamagrostis-Luzula

9

900-1350

M

2237 Mo-Br cu Luzula sylvatica

17

800-1300

M

2316 Mo-Fa-Br cu Oxalis-Dentaria-Asperula

260

950-1200

I

2327 Mo-Fa-Br cu Rubus hirtus

70

900-1450

M

2336 Mo-Fa-Br cu Festuca drymeia

17

1000-1350

M

2344 Mo-Fa-Br cu Calamagrostis-Luzula

125

850-1300

S

Br
Br
Mo
Br
Mo
Br
Mo
Br
Mo
Br
Mo
Br
Fa
Mo
Br
Fa
Mo
Br
Fa
Mo
Br
Fa

Mo-Br cu Oxalis-Dentaria-Asperula
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0,8
0,8
0,8
0,8
0,7
0,8
0,8

0,8

0,8

0,7

Înălţime
(m)

Diametru
(cm)

Volum
m3/ha

8

9

10

33-30
30-24
37-32
33-30
32-35
30-24
30-24
30-25
32-24
30-24
36-31
34-30
30-26
32-24
30-24
28-24
32-24
30-24
28-24
30-22
28-22
24-18

44-39
39-31
44-40
43-38
40-32
38-27
39-32
36-29
30-42
38-21
43-40
43-39
34-28
38-32
37-32
31-26
38-31
38-32
32-26
36-28
35-29
26-19

815-630
620-440
760-620
620-450
590-380
650-410
670-520

540-405

530-360

400-300

1

2

3

4

5

2416 Fa-Br cu Oxalis-Dentaria-Asperula

275

800-1200

I

2427 Fa-Br cu Rubus hirtus

85

900-1200

I

2436 Fa-Br cu Festuca drymeia

14

800-1400

M

2443 Fa-Br cu Calamagrostis-Luzula

10

600-1250

S

2118, 2136, 2146, 2147, 2228, 2247, 2318, 2456

10

600-1350

FĂGETE MONTANE (Fa)
3126

Fa presubalpin cu Oxalis-DentariaAsperula

6
Br
Fa
Br
Fa
Br
Fa
Br
Fa

0,8
0,8
0,8
0,7

8
33-30
30-26
34-29
30-26
28-24
25-20
28-22
24-18

9
43-39
34-25
41-36
34-28
36-32
30-22
36-28
26-20

10
700-500
580-465
480-350
400-270

1040
10

1000-1500

S

Fa

0,7

22-16

25-18

240-140

I

0,8

43-40
34-25
40-32
29-24
34-25
24-20
28-24
22-18
40-34
33-27

1000750

0,8
0,8

36-31
30-26
32-25
26-22
26-18
22-18
23-17
20-16
34-30
29-24

0,8

28-24

34-27

3244 Mo-Fa cu Calamagrostis-Luzula

60

1000-1400

S

3256 Mo-Fa cu Vaccinium

12

1350-1450

S

3316 Fa cu Oxalis-Dentaria-Asperula

575

700-1350

I
M

Mo
Fa
Mo
Fa
Mo
Fa
Mo
Fa
Fa
Fa

3327 Fa cu Rubus hirtus

184

700-1100

M

Fa

3226 Mo-Fa cu Oxalis-Dentaria-Asperula

7

100

1100-1400
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M

0,8
0,7
0,6

500-300
350-215
270-165
600-470
460-310
470-320

Înălţime
(m)
8

Diametru
(cm)
9

Volum
m3/ha

6

Consist.
zeci.
7

Cod

Ecosistem forestier

Mii
ha

1

2

3

4

Subtip
productiv
5

3344 Fa cu Calamagrostis-Luzula

77

1000-1400

S

Fa

0,7

22-17

25-18

260-150

3356 Fa cu Vaccinium

18

700-1400

S

Fa

0,7

20-16

22-17

210-140

3336, 3374, 3418, 3534, 3554

4

400-1300

FĂGETE COLINARE

Altitudine
(m)

Specie

10

210*

4116 Fa cu Asperula-Asarum-Stellaria

38

- 700

I
M

Fa
Fa

0,8
0,8

34-28
28-22

40-32
33-25

580-420
410-280

4125

Fa cu Carex pilosa

10

- 700

M

Fa

0,8

30-25

35-28

470-330

4134

Fa cu Luzula luzuloides

15

- 800

M
S

Fa
Fa

0,7
0,7

26-22
22-18

29-24
25-20

330-240
240-180

4136

Fa cu Festuca drymeia

72

- 1000

M

Fa

0,8

28-23

32-26

400-280

4216

Fa cu carpen cu Asperula-AsarumStellaria

25

- 800

I
M

Fa
Fa

0,8
0,8

33-28
28-24

38-32
32-27

520-410
400-290

I

Go
Fa
Go
Fa
Go
Fa

0,8

30-27
31-26
27-21
25-19
27-21
25-22

37-33
35-21
33-28
31-26
35-28
31-24

510-410

4616

Go-Fa cu Asperula-Asarum-Stellaria

25

- 700

M

4625

Go-Fa cu Carex pilosa

16

- 800

M

234

0,8
0,8

410-275
425-285

1
4636

2
Go-Fa cu Festuca drymeia

3

4

5

5

- 700

M
M

4634

Go-Fa cu Luzula luzuloides

4235, 4871 + 600 m altitudine

3

- 700

1

- 900

S

6
Go
Fa
Go
Fa
Go
Fa

7
0,8
0,7
0,7

8
27-21
28-22
27-23
26-22
23-18
21-17

9
33-28
31-24
33-28
29-24
28-24
24-20

10
430-290
325-255
250-190

GORUNETE (Go)

45*

5134

Go cu Luzula luzuloides

23

- 750

M
S

Go
Go

0,7
0,7

23-19
20-15

30-27
26-20

290-215
210-140

5136

Go cu Festuca drymeia

20

- 700

M

Go

0,8

26-21

32-27

400-270

5131, 5135, 5144 (600 m. alt.)

2

- 800

+

-1200

ZĂVOAIE (600 m alt.)
9117, 9218, etc.

NOTĂ: 210*; 45* = (Limită superioară, peste 600 m altitudine)
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ANEXA VII
LUCRĂRILE AGRICOLE, AGREGATELE ȘI VOLUMUL CHELTUIELILOR
pentru diferite variante tehnologice de îmbunătățire a pajiștilor
prin supraînsămânțare sau reînsămânțare
a.Variante ale tehnologiilor de supraînsămânțare

Varianta 2

Diminuarea concurenței vechiului
covor vegetal după semănat
Curățirea de mușuroaie anuale și
aerarea covorului vegetal și
semănatul plantelor furajere de
pajiști
Tăvălugirea după semănat
Diminuarea concurenței vechiului
covor vegetal după semănat

Varianta 3

Curățirea de mușuroaie anuale și
aerarea covorului vegetal și
fertilizarea cu P și K

Varianta 4

Pajiștea este invadată de mușuroaie și prezintă microdenivelări

Varianta 1

Condiții Numărul
Denumirea lucrărilor agricole
staționale variantei
0
1
2
Curățirea de mușuroaie anuale și
aerarea covorului vegetal
Semănatul plantelor furajere de
pajiști
Tăvălugirea după semănat

Supraînsămânțarea propriu-zisă
Diminuarea concurenței vechiului
covor vegetal după semănat prin
curățire și tocare
Curățirea de mușuroaie anuale,
de dejecții și aerarea covorului
vegetal și fertilizarea cu P și K
Supraînsămânțarea propriu-zisă și
diminuarea concurenței vechiului
covor vegetal prin erbicidare în
benzi
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Agregat
3
Tractor pe roți +
Rindea de pajiști
Tractor pe roți +
Semănătoare
Tractor pe roți +
Tăvălug inelar
Tractor pe roți +
Mașină de curățat
pajiști
Tractor pe roți +
Rindea de pajiști +
Echipament de
semănat
Tractor pe roți +
Tăvălug inelar
Tractor pe roți +
Mașină de curățat
pajiști
Tractor pe roți +
Rindea de pajiști +
Echipament de
fertilizat
Tractor pe roți +
Mașină de
supraînsămânțat
Tractor pe roți +
Mașină de curățat
pajiști
Tractor pe roți +
Rindea de pajiști +
Echipament de
fertilizat
Tractor pe roți +
Mașină de
supraînsămânțat

Preț
[lei/ha]
4

Total
[lei/ha]
5

150
200
55

610

205

150

55

410

205

150

330

685

205

150
350
200

Varianta 1

Pregătirea superficială a terenului
Semănatul plantelor furajere de
pajiști
Tăvălugirea după semănat
Diminuarea concurenței vechiului
covor vegetal după semănat

Varianta 2

Curățirea de mușuroaie, de
vegetația nevaloroasă și
fertilizarea cu P și K

Varianta 3

Pajiștea este invadată de mușuroaie și vegetație lemnoasă nevaloroasă
cu diametrul sub 4 cm

Curățirea de mușuroaie și de
vegetația nevaloroasă

Supraînsămânțarea propriu-zisă
Diminuarea concurenței vechiului
covor vegetal după semănat prin
curățire și tocare
Curățirea de mușuroaie, de
vegetația nevaloroasă și
fertilizarea cu P și K
Supraînsămânțarea propriu-zisă și
diminuarea concurenței vechiului
covor vegetal prin erbicidare în
benzi

Tractor pe roți +
Mașină de curățat
pajiști
Tractor pe roți +
Rindea de pajiști
Tractor pe roți +
Semănătoare
Tractor pe roți +
Tăvălug inelar
Tractor pe roți +
Mașină de curățat
pajiști
Tractor pe roți +
Rindea de pajiști +
Echipament de
fertilizat frontal
Tractor pe roți +
Mașină de
supraînsămânțat
Tractor pe roți +
Mașină de curățat
pajiști
Tractor pe roți +
Rindea de pajiști +
Echipament de
fertilizat frontal
Tractor pe roți +
Mașină de
supraînsămânțat

205
150
200
55
205

150

330

Agregat

Varianta 1 - Clasică

0
1
2
a.Pajiști degradate cu strat de sol profund și țelina subțire
Administrat amendamente Tractor pe roți + Mașină de
pe pajiști cu soluri acide
administrat amendamente
Tractor pe roți + Plug
Distrugerea vechiului
reversibil
covor vegetal prin
Tractor pe roți + Grapă cu
desțelenire
discuri grea
Administrat
Tractor pe roți + Mașină de
îngrășăminte minerale
îngrășăminte chimice
Tractor pe roți + Combinator
de pregătit pat germinativ
Pregătirea patului
germinativ
Tractor pe roți + Grapă cu
discuri
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Pret
[lei/ha]
3

150
355
205

Total
[lei/ha]
4

390
440
230
1.050...1.290
60
100
130

685

205

b. Variante ale tehnologiilor de reînsămânțare
Lucrare

815

Varianta 2 - Mașini specifice de
semănat

0

1
Tăvălugitul înainte de
semănat
Semănatul plantelor
furajere de pajiști
Tăvălugitul după
semănat
Curățire de mușuroaie și
vegetație nevaloroasă
Administrat
amendamente pe pajiști
cu soluri acide
Arat la 20-22 cm

2
Tractor pe roți + Tăvălug
inelar
Tractor pe roți + Semănătoare
de cereale
Tractor pe roți + Tăvălug
inelar
Tractor pe roți + Mașină de
curățat pajiști
Tractor pe roți + Mașină de
administrat amendamente

Varianta 1 – Clasică, cu plug

Varianta 3 – Mașini combinate

Tractor pe roți + Plug
reversibil
Pregătire pat germinativ
Tractor pe roți + Grapa rotativă
Fertilizare
cu Tractor pe roți + Maşina de
îngrășăminte
chimice, semănat + Echipament de
semănat și tăvălugit fertilizat
înainte și după semănat
Curățirea de mușuroaie și Tractor pe roți + Mașină de
vegetație nevaloroasă
curățat pajiști
Administrat
Tractor pe roți + Mașină de
amendamente pe pajiști
administrat amendamente
cu soluri acide
Fertilizare cu
Tractor pe roți + Maşina
îngrășăminte chimice,
combinată îmbunătăţită de
distrugerea vechiului
distrus vechiul covor vegetal,
covor vegetal, pregătirea pregătit
patul
germinativ,
patului germinativ,
semănat
şi
tăvălugit
+
semănatul plantelor
Echipament de fertilizat
furajere de pajiști și
tăvălugirea după semănat
b.Pajiști degradate cu strat de sol profund și țelina groasă
Curățirea de mușuroaie și Tractor pe roți + Mașină de
de vegetație nevaloroasă curățat pajiști
Administrat
Tractor pe roți + Mașină de
amendamente pe pajiști
administrat amendamente
cu soluri acide
Tractor pe roți + Grapă
Discuitul țelinii
cu discuri
Distrugerea vechiului
Tractor pe roți + Plug
covor vegetal prin
reversibil
desțelenire
Administrat îngrășăminte Tractor pe roți + Mașină de
minerale
îngrășăminte chimice
Tractor pe roți + Combinator
de pregătit pat germinativ
Pregătirea patului
germinativ
Tractor pe roți + Grapă cu
discuri
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3

4

55
160
55
205
390
440

1.805

420
350

205
390

1.295
700

205
390
130
440
60
100
130

1.595...1.625

Varianta 4 – Mașini combinate

Varianta 3 - Mașini specifice de
semănat

Varianta 2 – Clasică, cu freză

0

1
Tăvălugitul înainte de
semănat
Semănatul plantelor
furajere de pajiști
Tăvălugitul după
semănat
Curățirea de mușuroaie și
de vegetație nevaloroasă
Administrat
amendamente pe pajiști
cu soluri acide
Distrugerea vechii țelini
și pregătirea patului
germinativ
Administrat îngrășăminte
minerale
Tăvălugitul înainte de
semănat
Semănatul plantelor
furajere de pajiști
Tăvălugitul după
semănat
Curățire de mușuroaie și
vegetație nevaloroasă
Administrat
amendamente pe pajiști
cu soluri acide
Dezmiriștit
Pregătire pat germinativ
Fertilizare cu
îngrășăminte chimice,
semănat și tăvălugit
înainte și după semănat
Curățirea de mușuroaie și
vegetație nevaloroasă
Administrat
amendamente pe pajiști
cu soluri acide
Fertilizare cu
îngrășăminte chimice,
distrugerea vechiului
covor vegetal, pregătirea
patului germinativ,
semănatul plantelor
furajere de pajiști și
tăvălugirea după semănat

2
Tractor pe roți + Tăvălug
inelar
Tractor pe roți + Semănătoare
de cereale
Tractor pe roți + Tăvălug
inelar
Tractor pe roți + Mașină de
curățat pajiști
Tractor pe roți + Mașină de
administrat amendamente
Tractor pe roți + Freză
prelucrat total (două treceri
perpendiculare)
Tractor pe roți + Mașină de
îngrășăminte chimice
Tractor pe roți + Tăvălug
inelar
Tractor pe roți + Semănătoare
de cereale
Tractor pe roți + Tăvălug
inelar
Tractor pe roți + Mașină de
curățat pajiști
Tractor pe roți + Mașină de
administrat amendamente
Tractor pe roți + Grapa cu
discuri (două treceri
perpendiculare)
Tractor pe roți + Grapă rotativă
Tractor pe roți + Maşină de
semănat + Echipament de
fertilizat

3
55
160
55
205
390

1.100
2.025
60
55
160
55
205
390

460

350

205

Tractor pe roți + Mașină de
administrat amendamente

390
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1.825

420

Tractor pe roți + Mașină de
curățat pajiști

Tractor pe roți + Maşina
combinată îmbunătăţită de
distrus vechiul covor vegetal,
pregătit patul germinativ,
semănat şi tăvălugit (două
treceri perpendiculare)

4

1.995
1.400

Varianta 2 – Mașini combinate

Varianta 1 – Clasică, cu freză agricolă

0
1
2
c.Pajiști degradate cu strat de sol subțire și țelina groasă
Curățirea de mușuroaie și Tractor pe roți + Mașină de
vegetație nevaloroasă
curățat pajiști
Administrat
Tractor pe roți + Mașină de
amendamente pe pajiști
administrat amendamente
cu soluri acide
Distrugerea vechii țelini
Tractor pe roți + Freză
și pregătirea patului
prelucrat total (două treceri
germinativ
perpendiculare)
Administrat îngrășăminte Tractor pe roți + Mașină de
minerale
îngrășăminte chimice
Tăvălugitul înainte de
Tractor pe roți + Tăvălug
semănat
inelar
Semănatul plantelor
Tractor pe roți + Semănătoare
furajere de pajiști
de cereale
Tăvălugitul după
Tractor pe roți + Tăvălug
semănat
inelar
Curățirea de mușuroaie și Tractor pe roți + Mașină de
vegetație nevaloroasă
curățat pajiști
Administrat
Tractor pe roți + Mașină de
amendamente pe pajiști
administrat amendamente
cu soluri acide
Fertilizare cu
Tractor pe roți + Maşina
îngrășăminte chimice,
combinată îmbunătăţită de
distrugerea vechiului
distrus vechiul covor vegetal,
covor vegetal, pregătirea pregătit patul germinativ,
patului germinativ,
semănat şi tăvălugit (două
semănatul plantelor
treceri perpendiculare)
furajere de pajiști și
tăvălugirea după semănat

3

4

205
390

1.100
2.025
60
55
160
55
205
390

1.995
1.400

Varianta 1 – Clasică, cu grapă cu discuri

d. Pajiști degradate cu strat de sol subțire și țelina subțire
Administrat
amendamente pe pajiști
cu soluri acide
Distrugerea vechii țelini
Administrat îngrășăminte
minerale
Pregătirea patului
germinativ
Tăvălugitul înainte de
semănat
Semănatul plantelor
furajere de pajiști
Tăvălugitul după
semănat

Tractor pe roți + Mașină de
administrat amendamente
Tractor pe roți + Grapă cu
discuri grea
Tractor pe roți + Mașină de
îngrășăminte chimice
Tractor pe roți + Grapă cu
discuri
Tractor pe roți + Tăvălug
inelar
Tractor pe roți + Semănătoare
de cereale
Tractor pe roți + Tăvălug
inelar
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390
230
60
130
55
160
55

1.080

Varianta 2 – Mașini combinate

0

1
Curățirea de mușuroaie
și vegetație nevaloroasă
Administrat
amendamente pe pajiști
cu soluri acide
Fertilizare cu
îngrășăminte chimice,
distrugerea vechiului
covor vegetal,
pregătirea patului
germinativ, semănatul
plantelor furajere de
pajiști și tăvălugirea
după semănat

2
Tractor pe roți + Mașină de
curățat pajiști
Tractor pe roți + Mașină de
administrat amendamente
Tractor pe roți + Maşina
combinată îmbunătăţită de
distrus vechiul covor vegetal,
pregătit patul germinativ,
semănat şi tăvălugit (două
treceri perpendiculare)

3

4

205
390

1.995
1.400

Notă: Prețurile lucrărilor sunt valabile pentru 1Euro = 4,5 lei, la data de 01.10.2014.

Fertilizatul, tăvălugitul înainte de semănat, semănatul și tăvălugitul după semănat,
utilizând mașini și echipamente specifice.
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ANEXA VIII
ANCHETA PASTORALĂ
DENUMIRE STÂNĂ:
Descriere amplasare:………………………………………………………………
- Coordonate GPS …………………………………………………………
Caracteristici:
- Construcţie
Permanentă…………………………………………………………………
Sezonieră…………………………………………………
Nume şi prenume conducător (şef) stână :………………………………………..,
Vârsta ……..ani, Adresa: Localitate …………………………………, nr …………,
cod poştal ..................., judeţ........................, nr. telefon..........................................
SUPRAFAŢA PĂŞUNII: ..................ha
Tipul de păşune :
- alpină (2200-2500 m alt.) :
- subalpină (1800-2200 m alt.) :
nardet ___ ; festucet (airoides) ; ___, agrostet (rupestris) ___, buruieni__
- montană superior (1400 – 1800 m alt.) :
nardet ____ ; festucet (rubra) ; ____, agrostet (capillaris) ____, buruieni ___
- montană inferior (800 – 1400 m alt.) :
nardet ____ ; festucet (rubra) ; ____, agrostet (capillaris) _____, buruieni ___
- dealuri (200 – 800 m alt.)
festucet (valesiaca) ; __ agrostet (capillaris) ____,buruieni___________
- câmpie (0 – 200 m alt.)_______
- lunci şi depresiuni ___________
- sărături ____________________
- nisipuri ____________________
Degradare păşune: stâncării________, râmături porci mistreţi ________, supratârlire
______,eroziune______, exces de umiditate_______, aciditate_____, vegetaţie
lemnoasă______, cioate _______, buruieni _______ alte_______.
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Lucrări de îmbunătăţire a covorului ierbos:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
ANIMALE (din ce localitate/localităţi sunt)
Proprietate personală (a celor care muncesc la stână):
Alţi proprietari :
Total ovine:
Din care: Mânzări
___________
Sterpe
____________
Tineret peste 1 an (mioare) ________
Tineret sub 1 an ( miei) ___________
Berbeci __________________
Rasa:
Total bovine:
Din care: Vaci lapte ___________
Vaci fără lapte _________
Juninci ______________
Tineret peste 1 an _______
Tineret sub 1 an _______
Tauri _________
Rasa:
Total cabaline; d. c. Cai adulţi _________, mânji___________
Total câini: _________________; Rasa ______________
Din care cu jujeu_________
EVIDENŢA MONTELOR:
ÎNGRIJITORI, nr ________, vîrsta medie _________
Din care: __________( ___ ani ), studii__________, salariu lunar ______________
__________( ___ ani ), studii__________, salariu lunar ______________
__________( ___ ani ), studii__________, salariu lunar ______________
__________( ___ ani ), studii_________ , salariu lunar ______________
__________( ___ ani ), studii_________, salariu lunar ______________
DURATA SEZON PĂŞUNAT
Data urcării pe munte: .............................
Data estimată a coborârii ....................
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CONTRACT nr ....... la Primăria:___________________
Pentru nr.__________animale, (________UVM), din care pe categorii:
Plata la ha de păşune _____lei /ha
Modul de târlire: normal ___, supratărlire______, câte zile ________
Existenta unor construcţii şi amenajări pastorale pe teritoriul păşunii:
Distanţa la care se găseşte: - apa pentru adăparea animalelor ...........
- apa ce se folosește la stână ..............
Producţia medie de lapte la măsură (data ..............................)
Vaci........ l/cap, cu limite între ........... şi ..............
Oi.............
Producţia medie de lapte muls zilnic la întreg efectivul, în luna iunie ..........., iulie
................, august......
Procesare lapte:
- telemea
___________
- burduf – coajă de brad __________
- băşică porc ____________
- piele oaie _____________
- plastic ______________
- urdă
_____________
- predare proaspăt la procesare _____________
Dacă doreşte să se înscrie în asociaţia producătorilor de lapte
Da ___________, Nu _________
Atacuri animale sălbatice:
- daune :
Ce probleme deosebite semnalează pentru îmbunătăţirea situaţiei păstoritului în aria
protejată ?
(efective, adăposturi, dotări, organizare, etc. )
Data efectuării anchetei:
Declaranți:

Întocmit,
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Avizat, PRIMAR
SITUAŢIA
privind starea actuală, lucrări de îmbunătăţire şi folosire a fondului pastoral
pe anul 2015 din Comuna ...................................
1. STAREA ACTUALĂ
Folosire
Abandonate (ani)
Suprafaţa
SPECIFICARE
iarbă anual
(ha)
1 an
5 ani
10 ani
(ha)
Păşuni naturale
Fâneţe naturale
Arabil (pârloage)
Livezi pomi
abandonate
TOTAL:
Aşezare în zona de:
Depresiune
Deal
Munte
(şes)
Panta
Panta
< 20%
> 20%
< 20%
> 20%
mecanizabil
mecanizab nemecaniz mecanizab nemecaniz
Hectare
Factori limitativi de
Fară
Aciditate
Exces
Eroziune
Pietriş
sol:
restricţii
sol
umiditate
Hectare
Vegetaţie ierboasă
Normală Vegetaţie
Buruieni
Cioate
Muşuroaie
invadată de:
(neinvadată) lemnoasă
Hectare
Producţia de masă
sub 5 t
6-10 t
11-15 t
16-20 t
Peste 20 t
verde (t/ha)
Păşuni naturale (ha)
Fâneţe naturale (ha)
Arabil (pârloage) (ha)
Livezi abandonate (ha)
2. LUCRĂRI DE IMBUNĂTAŢIRE REALIZATE ÎN ANUL 2014
 Defrişare vegetaţie lemnoasă...........................................................____________ha
 Curăţiri (buruieni, cioate, pietre, etc.) nivelat muşuroaie, etc.........._____________ha
 Târlire cu animalele : - normală (3-5 nopţi o oaie / m2) ............._____________ha
- supratârlire (peste 6 nopţi) ....................______________ha
 Aplicare gunoi de grajd ( cant. de 20-40 t /ha sau ______) ............__________ha
 Amendare cu calcar (cant. de 5 t/ha sau _____)................................__________ha
 Fertilizare cu îngraşăminte chimice (cant. ______s.a. kg/ha)...........__________ha
 Reînsămânţare şi supraînsămânţare pajişti degradate ......................__________ha
 Loturi semincere graminee şi leguminoase perene ................. .........__________ha
Semnat REPREZENTANT CAMERA AGRICOLĂ
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ANEXA IX
DICŢIONAR DE TERMENI ŞI EXPRESII
ABREVIERI
1. Bg = limba bulgară
2. Ceh = limba cehă
3. Engl = limba engleză
4. Fr = limba franceză
5. Germ = limba germană
6. Gr = limba greacă
7. It = limba italiană
8. Lat = limba latină
9. Magh = limba maghiară
10. Ngr = limba neogreacă
11. Rus = limba rusă
12. Scr = limba sârbă, croată
13. Sl = limba slavă
14. Slov = limba slovenă
15. Tc = limba turcă
16. Ucr = limba ucraineană

A
Aerare. Operaţiunea de a aera.
Amenajament (fr. = aménagement). Sistem de măsuri privind organizarea, folosirea
şi îmbunătăţirea unei păşuni pentru o anumită perioadă de timp.
Amendament (fr. = amendement). Operaţie de îmbunătăţire a unor însuşiri ale
solului, pentru recolte sporite; substanţă care, încorporată solului, îi modifică
proprietăţile.
APIA. Agenţia de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură.
Arbore (lat. = arbor). Plantă lemnoasă de talie mare; copac, pom.
Arbust (fr. = arbuste; lat. = arbustum-i). Plantă lemnoasă mai mică decât arborele şi
acre se ramifică de la rădăcină, în formă de tufă.
Areal (germ. = areal). Arie de răspândire a unei specii de plante
Aristat –ă (lat. = aristatus). Prevăzut cu aristă.
Aristă (lat. = arista). Formație alungită, țepoasă, cu care se termină frunzele sau
unele piese florale la graminee.

B
Bractee (fr. = bractée; lat. = bractea-ae). Organ membranos având forma unei
frunzişoare, verde sau divers colorată, care se află la baza peduncului floral.

C
Corp de pajişte. Cea mai mare unitate economică pastorală, cu suprafeţe cuprinse
între 100 și 25.000 ha (ex.: gol de munte, luncă râu, etc.);
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D
Desţeleni. A ara adânc un teren necultivat sau cultivat cu plante perene, pentru al
însămânţa.
Desţelenire. Acţiunea de a desţeleni şi rezultatul ei.
Discui. A lucra pământul (mărunţirea bulgărilor, afânare, distrugerea buruienilor cu
discuitorul).

E
Erect-ă (lat. = erectus-a-um). Despre plante sau tulpina lor; ridicat drept în sus;
vertical.
Enclave. Suprafeţe de teren cu alte categorie de folosinţă (arabil, pădure, luciu de
apă, etc.), amplasate în interiorul pajiştii.
Eroziune. Proces complex de roadere şi de spălare a scoarţei terestre, prin acţiunea
unor agenţi externi.
Erbicidat-ă. Care a fost tratat cu erbicide.
Erbicid (fr. = herbicide). Substanţă chimică care distruge buruienile dăunătoare
agriculturii.

F
Foliolă – foliole (fr. = foliole; lat. = folium-ii). Frunzuliţele care intră în alcătuirea
unei frunze compuse.
Frunză (lat. = frons-dis). Organ al plantei care îi serveşte la respiraţie, la transpiraţie
şi la asimilaţie formată din limb prins de tulpină printr-o codiţă (peţiol).
Furaj (fr. = fourage). Produs de origine vegetală, animală sau minerală folosit pentru
hrana animalelor.
Furajer-ă (fr. = fourager). Seminţe, plante sau reziduuri industriale, care se folosesc
ca hrană pentru animale; grup de plante cultivate sau din flora spontană cu valoare
nutritivă mare folosite în hrana animalelor.

G
Glabru (fr. = glabre). Plante cu organe lipsite de perişori pe suprafaţă.
Glomerulă (fr. = glomérule). Tip de fruct compus format prin concreşterea mai
multor fructe provenite din flori independente; tip de inflorescenţă în care florile par a
fi prinse la acelaşi nivel pe o axă.
Glumă (fr. = glume). Bractee situată la baza fiecărui spiculeţ al unei plante graminee.

I
ICPA. Institutul de Cercetări Pedologice şi Agrochimice.

L
Lanceolat-ă (fr. = lancéolé). Forma unei frunze asemănătoare unui vârf de lance.
Limb (fr. = limbe; germ. = Limbus). Partea lată a frunzei, legată de ramură sau de
tulpină prin codiţă.
N
Nod (lat. = nodus-i). Proeminenţă pe tulpina unei plante, punct de unde încep să
crească frunzele.

O
OSPA. Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice.
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P
Paleea (lat. = palea-ae; germ. = Pale). Înveliş floral al gramineelor, format din două
frunzişoare, care se află pe axa spiculeţului, la baza fiecărei flori.
Panicul (lat. = panicula-ae; fr. = panicule). Tip de inflorescenţă în formă de racem
sau ciorchine compus, ale cărui ramuri secundare sunt şi ele ramificate şi poartă
spiculeţe.
Parcela de exploatare. Suprafaţa din cadrul unei păşuni, delimitată prin limite
naturale sau artificiale (garduri fixe, garduri electrice, etc.), cu producţii de iarbă
aproximativ egale, utilizate pentru păşunatul raţional în rotaţie
Parcela descriptivă. Este unitatea constitutivă de bază din cadrul unui trup de
pajişte, delimitată în cadrul parcelarului în funcţie de condiţiile staţionale şi a
vegetaţiei, cu caracter permanent, indiferent de modul de folosinţă a terenului în
cadrul trupului respectiv.
Peduncul (lat. = pedunculus-i; fr. = pédoncule). Codiţa unei flori sau unui fruct
Penat (lat. = pennatus-i; fr. = penné). Frunze care au nervurile secundare sau foliolele
aşezate de o parte şi de alta a nervurii principale sau a peţiolului.
Peţiol (fr. = pétiole; lat. = petiolusi). Codiţă care susţine limbul frunzei.
Plantă (fr. = plante; lat. = planta-ae). Nume dat organismelor vegetale, caracterizate,
în general, printr-o organizaţie mai simplă şi care îşi extrag hrana prin rădăcini.
Prefoliaţia – prefoliații (fr. préfoliation). Mod de dispunere a frunzelor în mugur.

R
Rahis (fr. = rachis). Ax central în lungul căruia se inseră foliole, flori.

S
Spic (lat. = spicum-i). Inflorescenţă caracteristică plantelor graminee, alcătuită din
mai multe flori mici cu peduncul scurt, dispuse pe o axă centrală, lungă.
Spiciform (fr. = spiciforme). Care are formă de spic.
Subarbust. Arbust cu înălţimea până la un metru.
Subparcelele. Subdiviziune a parcelei descriptive unde se aplică tehnologii
diferenţiate de îmbunătăţire.

T
Toxic-ă (fr. = toxique). Care poate intoxica, otrăvi; otrăvitor.
Tulpină (bg., scr. = tulpina). Parte a unor plante erbacee din care pornesc ramurile
sau frunzele.
Trupul de pajişte. Reprezintă o suprafaţă continuă înconjurată de terenuri aparţinând
altor categorii de folosinţă a terenurilor, indiferent de întinderea şi apartenenţa ei.
Târli. Acţiunea de fertilizare a unei pajişti, prin aşezarea târlei pe o porţiune de
pajişte.
Tip de pajişte. Reprezintă unitatea sistematică de bază în clasificarea tipologică a
pajiştilor; denumirea este dată de specia dominantă.

U
Urechiuşă (lat. = oricula-ae). Prelungiri ale bazei limbului, frunzei, cu rolul de a
închide teaca pe care o ţine astfel strânsă de tulpină.
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