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IARBA 

  
 

 
 “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 culoare 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”   
 

 

        J.J. INGALLS (1872) 
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1. AMELIORAREA GRAMINEELOR ŞI LEGUMINOASELOR PERENE 
DE PAJIŞTI 

 Lucrările de ameliorare la gramineele şi leguminoasele perene de pajişti 
din ţara noastră au fost începute în perioada interbelică (1921)de către Dr. 
Wilhelm STEPHANI (1884-1948), inginer agronom şi agricultor la Ferma 
model de selecţionare a seminţelor de plante de nutreţ de la Bod, jud. Braşov, 
de unde provin păiuşul de livezi (Festuca pratensis) Local de Braşov şi trifoiul 
roşu (Trifolium pratense) de Transilvania şi altele. 
 După anii 1950 la Staţiunile ICAR Mărculeşti, Moara Domnească, 
Măgurele, Suceava şi Lovrin, au continuat cercetările privind ameliorarea 
gramineelor şi  leguminoaselor care s-au intensificat în instituţiile de profil ca 
Staţiunea Centrală de Cercetări pentru Cultura Pajiştilor Măgurele – Braşov, 
înfiinţată în 1970 actual ICD Pajişti Braşov cu cele patru staţiuni de profil, Jucu 
– CJ, Piteşti – AG, Timişoara şi Vaslui şi Laboratorul de ameliorarea şi 
producerea de sămânţă la plantele furajere din ICCPT – Fundulea actual 
INCDA – Fundulea şi reţeaua de staţiuni din subordine. 
 Soiurile româneşti de graminee şi leguminoase perene, având ca 
principale resurse genetice ecotipuri din flora spontană, s-au dovedit a fi 
rezistente la ger, secetă, boli şi dăunători, cu o producţie ridicată de substanţă 
uscată şi seminţe. 
 Având diferite precocităţi, soiurile se pretează la alcătuirea unor conveiere 
de pajişti pentru eşalonarea producţiei pentru păşunat sau cosit. 
 În competiţie cu soiurile străine, soiurile româneşti şi-au dovedit din plin 
superioritatea pe toate planurile, producţie mai ridicată, calitate furajeră foarte 
bună, rezistenţă la stres termic şi hidric, boli şi dăunători. În prezent sunt 
dificultăţi cu producerea seminţelor din aceste soiuri, problemă care necesită a fi 
rezolvată pe viitor, odată cu extinderea pajiştilor semănate şi înfiinţarea unor 
ferme specializate în producerea seminţelor de graminee şi leguminoase perene 
de pajişti. 

Pentru alcătuirea amestecurilor de graminee şi leguminoase perene au fost 
elaborate mai multe instrucţiuni şi ghiduri din care vă recomandăm pe cel mai 
recent apărut în anul 2010 cu titlul „Ghid de producere ecologică a furajelor de 
pajişti montane” în editura Universităţii Transilvania din Braşov. 

În broşura de faţă sunt prezentate 27 creaţii româneşti de soiuri de 
graminee perene şi 10 soiuri de leguminoase perene  cu originea lor, 
caracteristici biologice şi fiziologice, rezistenţă la boli, dăunători, secetă, ger, 
potenţial de producţie, calitate furajeră, mod de folosire şi altele.  

După  multiplicarea seminţelor din aceste soiuri valoroase şi 
comercializarea lor, fermierii şi gospodarii care produc furaje pentru animale 
vor putea alcătui amestecuri adecvate de graminee şi leguminoase perene pentru 
înfiinţarea pajiştilor semănate, reînsămânţare sau supraînsămânţare în funcţie de  
condiţiile staţionale, modul de folosire şi nivel de intensivizare a producţiei. 
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2. SOIURI DE GRAMINEE PERENE  
 
2.1. Soiuri de golomăţ     

(Dactylis glomerata)   INTENSIV 
♦ omologat în anul 1988, INTENSIV  este un soi sintetic creat la   Institutul    de 
Cercetare - Dezvoltare  pentru Pajişti – Braşov. 
    Autori: I. BREAZU, M. NEAGU 

ORIGINE 
♠ este constituit din 4 clone selecţionate din populaţii locale şi străine 

 
CARACTERISTICI 

♠ este un soi de talie înaltă,  cu o bună capacitate de lăstărire 
♠ prezintă o creştere rapidă primăvara şi o capacitate ridicată  de   regenerare 
după recoltare 
♠ foarte  rezistent la principalele  boli foliare (Puccinia sp., Erysiphe sp., 
Scolecotrichum graminis) şi la secetă 
♠ rezistent la îngheţurile târzii 

 
MOD DE FOLOSIRE 

♠ 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 INTENSIV este :  
          55  t/ha masă verde 
                                                         12  t/ha substanţă uscată 
        800 kg/ha sămânţă 
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GOLOMĂŢ  (Dactylis glomerata) REGENT 
 
♠  omologat în anul 1999, REGENT  este un soi sintetic creat la  Institutul de 
Cercetare – Dezvoltare  pentru Pajişti – Braşov. 
  Autor: Mira BĂLAN, I.BREAZU 

 
ORIGINE 

♠ 4 forme parentale selecţionate din populaţii şi soiuri autohtone şi  străine 
 

CARACTERISTICI 
♠ este un soi semitardiv, mai precoce cu 2-3 zile decât soiurile INTENSIV şi   
POIANA 
♠ are un ritm de instalare rapid, o repartiţie uniformă a producţiei pe  coase şi o 
bună capacitate de  regenerare 
♠ prezintă o bună rezistenţă la secetă şi la bolile foliare 
♠ conţinutul în proteină brută se situează la nivelul soiului POIANA şi depăşeşte 
soiul INTENSIV cu 1% 
  

MOD DE FOLOSIRE 
♠ are o plasticitate ecologică ridicată 
♠ poate fi cultivat în amestecuri simple sau complexe cu alte specii de graminee 
şi leguminoase perene  de pajişti 
♠ potenţialul de producţie al soiului REGENT este :  
          50-55  t/ha masă verde 
                                                         11-12  t/ha substanţă uscată 
             700    kg/ha sămânţă 
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GOLOMĂŢ  (Dactylis glomerata)   OVIDIU                  
  
♦ omologat în anul 1993, OVIDIU, este creat la I.N.C.D.A. Fundulea. 
   Autori: Maria SCHITEA şi P. VARGA  
 

ORIGINE 
♦ soi sintetic constituit din clone selecţionate din populaţii şi soiuri autohtone  şi 
străine 

 
CARACTERISTICI 

♦ este un soi semiprecoce, cu o durată de folosinţă de 3 – 5 ani 
♦ este rezistent la boli şi iernare 
♦ are o bună competitivitate în amestecuri cu lucernă şi trifoi roşu 
♦ are un furaj cu o valoare nutritivă foarte bună (67 % coeficient de 
digestibilitate, 1293 kcal energie netă, 0,92 unităţi nutritive) 
 

MOD DE FOLOSIRE 
♦ soiul asigură producţii ridicate de fân, masă verde sau siloz 
♦ în amestecuri cu soiurile de lucernă sau  trifoi roşu, conduce la realizarea unei 
producţii superioare,  atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ 
♦ potenţialul de producţie  al soiului este : 
                                                            - 74,0 – 75,0 t/ha masă verde 
                                                            - 15 - 16 t/ha S.U.  
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GOLOMĂŢ  (Dactylis glomerata)      DANIEL          
  
♦ omologat în anul 1998, DANIEL, este creat la I.N.C.D.A.  Fundulea. 
    Autori: Maria SCHITEA şi P. VARGA 
 

ORIGINE 
♦ soi sintetic constituit din clone selecţionate din populaţii şi soiuri  autohtone şi 
străine 

CARACTERISTICI 
♦ este un soi semiprecoce 
♦ are o foarte bună capacitate de regenerare şi însuşirea de perenitate  foarte bine 
evidenţiată 
♦ este rezistent la boli şi iernare 
♦ are o bună competitivitate în amestecuri  
♦ are un furaj cu o valoare nutritivă foarte bună (67 % coeficient de 
digestibilitate, 1237  kcal energie  netă, 0,88 unităţi nutritive)  
                                            

MOD DE FOLOSIRE 
♦ este recomandat în toate zonele de cultură ale golomăţului, în sistem   irigat, în  
amestecuri intensive cu lucernă şi trifoi roşu, în amestecuri  complexe pentru 
izlazuri, precum şi în zona colinară umedă 
♦ este destinat furajării animalelor ca masă verde sau conservat 
♦ are potenţial ridicat de producţie:  
                  -  la furaj, 75,0 t/ha masă verde 
                  - 16,6 t/ha S.U., spor de 7,1 % , în cultură pură 
                  - 17 – 20 t/ha S.U. în amestec şi un spor de 10–20 % faţă de cultura 
pură 
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GOLOMĂŢ  (Dactylis glomerata)   CLAUDIU 
  
♦ omologat în anul 1999, CLAUDIU, este creat la I.N.C.D.A.  Fundulea. 
   Autori: Maria SCHITEA şi P. VARGA 
 

ORIGINE 
♦ soi sintetic constituit din clone selecţionate din populaţii şi soiuri   autohtone şi 
străine 
 

CARACTERISTICI 
♦ este un soi semiprecoce 
♦ are o bună capacitate de regenerare şi o bună perenitate  
♦ este rezistent la boli şi iernare 
♦ are o bună competitivitate în amestecuri  
♦ are un furaj cu o valoare nutritivă foarte bună (68 % coeficient de 
digestibilitate, 1283 kcal energie  netă, 0,91 unităţi nutritive)  
                                            

MOD DE FOLOSIRE 
♦ este recomandat în toate zonele de cultură ale golomăţului, în  amestecuri 
complexe pentru izlazuri 
♦ este destinat furajării animalelor ca masă verde sau conservat 
♦ are potenţial ridicat de producţie:  
 - la furaj, 15 - 17 t/ha S.U.  în cultură pură 
 - 17 – 20 t/ha S.U., în amestec cu lucerna 
 -  spor de 6 – 9 % faţă de soiul OVIDIU 
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GOLOMĂŢ  (Dactylis glomerata)   TRAIAN 
  
♦ omologat în anul 1999, TRAIAN, este creat la I.N.C.D.A.  Fundulea. 
   Autori: Maria SCHITEA şi P. VARGA 
 

ORIGINE 
♦ soi sintetic constituit din clone selecţionate din populaţii şi soiuri  autohtone şi 
străine 

 
CARACTERISTICI 

♦ este un soi semiprecoce 
♦ are o bună capacitate de regenerare după coasă 
♦ este rezistent la boli foliare şi iernare 
♦ are o bună competitivitate în amestecuri  
♦ are un furaj cu o valoare nutritivă foarte bună (71 % coeficient de 
digestibilitate, 1296 kcal energie netă, 0,97 unităţi nutritive) 
                                            

MOD DE FOLOSIRE 
♦ soiul realizează producţii de furaj ce depăşesc soiul OLIMP cu 4 – 8 %  
♦ este recomandat în amestecuri intensive cu lucernă şi trifoi roşu  
♦ potenţialul de producţie  al soiului este : 
                                                           - 75,0 t/ha masă verde 
                                                           - 15 - 16 t/ha S.U. 
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GOLOMĂŢ  (Dactylis glomerata)     ADRIAN              

 
♦ omologat în anul 2002, ADRIAN, este creat la I.N.C.D.A.  Fundulea. 
   Autori: Maria SCHITEA şi Th. MARTURA  
 

ORIGINE 
♦ soi sintetic constituit din clone selecţionate din populaţii şi soiuri autohtone şi 
străine 

CARACTERISTICI 
♦ este un soi semiprecoce, cu o durată de folosinţă de 3 – 5 ani 
♦ are o bună capacitate de regenerare după coasă 
♦ este rezistent la boli şi iernare 
♦ are o bună competitivitate în amestecuri cu lucernă şi trifoi roşu 
♦ are un furaj cu o valoare nutritivă foarte bună (72 % coeficient de 
digestibilitate, 1398 kcal energie  netă, 0,99 unităţi nutritive) 

 
MOD DE FOLOSIRE 

♦ soiul asigură producţii ridicate de fân, masă verde sau siloz 
♦ este recomandat a se introduce şi extinde în cultură în amestecuri intensive în 
sistem irigat în zonele de câmpie şi în zona colinară umedă pentru a fi exploatat 
în regim de fâneaţă 
♠ potenţialul de producţie al soiului ADRIAN este: 
                                 -  16 – 17 t/ha S.U., cu un spor de 5,9 % faţă  de soiul 
OVIDIU 
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2.2. Soiuri de raigras peren 
(Lolium perenne)    MARTA 

 
♦ omologat în anul 1981, MARTA este un soi sintetic realizat  la Institutul de 
Cercetare şi Producţie pentru Cultura Pajiştilor – Braşov. 
    Autori: M. KRAUSS 
 

ORIGINE 
♠ constituit din clone selecţionate din 3 soiuri locale şi 6 soiuri   străine 

 
CARACTERISTICI 

♠ este un soi tardiv ( înspică la mijlocul lunii iunie) 
♠ excelentă calitate a furajului 
♠ bună rezistenţă la iernare, secetă şi rugină 
 

 
MOD DE FOLOSIRE 

♠ este recomandat pentru păşune, în amestec simplu sau complex cu  soiuri de 
graminee şi leguminoase  perene de pajişti 
♠ este adoptat în toate zonele din ţară cu terenuri fertile şi umiditate  suficientă 
♠ poate fi utilizat pentru  înfiinţarea de parcuri  şi terenuri de sport  
♠ potenţialul de producţie al soiului MARTA este :  
    37 – 39  t/ha masă verde 
    9,3 - 9,8  t/ha substanţă uscată 
    450 - 500 kg/ha sămânţă 
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RAIGRAS PEREN (Lolium perenne)    MARA         
 

♦ omologat în anul 1989, MARA  este un soi sintetic creat la Institutul de 
Cercetare şi Producţie pentru Cultura Pajiştilor – Braşov. 
Autori: M. NEAGU, M. KRAUSS, A. KOVACS, Angelica GRUSEA 
 

ORIGINE 
♠ constituit din clone selecţionate din populaţii româneşti şi soiuri  străine 

 
CARACTERISTICI 

♠ este un soi tardiv (ce înspică cu 2-3 zile mai devreme decât soiul  MARTA) 
♠ bună rezistenţă la iernare, secetă şi boli 
♠ bună capacitate de regenerare 
♠ excelentă calitate a furajului 
♠ culoarea frunzelor verde deschis  

MOD DE FOLOSIRE 
♠ 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 MARA este :  
    48,7 t/ha masă verde 
    9,8  t/ha substanţă uscată 
    650 kg/ha sămânţă 
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RAIGRAS PEREN (Lolium perenne)  MĂGURA 
 

♦ omologat în anul 1999, MĂGURA  este un soi sintetic creat la  Institutul de 
Cercetare - Dezvoltare  pentru Pajişti – Braşov. 
    Autori: Marcela DOLOGA, Gh. NEAGU 

 
ORIGINE 

♠ 6 forme parentale  selecţionate din populaţii  şi soiuri autohtone şi străine 
 

CARACTERISTICI 
♠ este un soi semitimpuriu, mai precoce decât soiurile  MARTA şi  MARA 
♠ pornirea în vegetaţie este mai rapidă decât la soiurile existente 
♠ prezintă o bună rezistenţă la bolile foliare, rezistenţă bună la  iernat şi   secetă 
♠ în amestecuri cu ghizdei şi trifoi are o capacitate sporită de  competitivitate 
♠ palatabilitate ridicată  

 
MOD DE FOLOSIRE 

♠ poate fi utilizat în amestecuri simple şi complexe de pajişti pentru fâneaţă dar 
mai ales pentru păşunat manifestând o bună rezistenţă la  acest mod de folosire 
♠ se comportă foarte bine în zonele cu precipitaţii de peste 650 mm/an 
♠ potenţialul de producţie al soiului MĂGURA este :  
 -  40-45  t/ha masă verde 
                                                -  11-12  t/ha substanţă uscată 
 -  800 kg/ha sămânţă 
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RAIGRAS PEREN (Lolium perenne)     TIMIŞ  81                 
 

♦ omologat în anul 2011, TIMIŞ 81  este un soi sintetic realizat Staţiunea de 
Cercetare Dezvoltare  pentru Pajişti Timişoara. 
Autori: N.DRAGOMIR,Corina CRISTEA,D. RECHIŢEAN, Carmen 
DRAGOMIR  
 

ORIGINE 
♠ soi sintetic, obţinut din 8 clone selecţionate provenite din germoplasmă  
autohtonă 

 
CARACTERISTICI 

♠ noul soi TIMIŞ 81 este semitardiv şi se caracterizează printr-un grad ridicat de 
uniformitate a înfloritului, respectiv al fructificării, ceea  ce duce la obţinerea 
unei producţii ridicate de sămânţă 
♠ se caracterizează printr-o rezistenţă bună la iernare, boli şi la  păşunat 
♠  tehnologia de cultură este specifică gramineelor furajere perene 
♠  soiul este distinct faţă de oricare alt soi, este suficient de uniform şi este 
stabil. Este diploid, cu portul mijlociu în perioada de creştere vegetativă, cu 
următoarele caracteristici în stadiul vegetativ:frunza lungă, cu lăţimea şi 
intensitatea culorii verzi mijlocie. Portul în stadiul vegetativ, după vernalizare 
este semierect.  

 
MOD DE FOLOSIRE 

♠ se poate cultiva pentru masă verde, fân şi seminţe, în cultură pură sau   în  
amestecuri pentru înfiinţarea de pajişti şi pentru gazonări. 
♠ zona de cultură este zona de câmpie irigată şi colinară 
♠ potenţialul de producţie al soiului Timiş 81 este :  
                     - 10-12   t/ha substanţă uscată 

                                                -  700-800 kg/ha sămânţă 
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2.3. Soiuri de păiuş de livezi  
   (Festuca pratensis)       TRANSILVAN       

 
     ♠ omologat în anul 1988, TRANSILVAN este un soi sintetic creat la  
Institutul de Cercetare şi Producţie pentru Cultura Pajiştilor –  Braşov. 
        Autor : I. BREAZU 

ORIGINE 
     ♠ constituit din 12 clone selecţionate din materiale autohtone şi străine 
 

CARACTERISTICI 
      ♠ este un soi semitardiv, înspicând în jurul datei de 20 mai 
      ♠ calitate bună a furajului 
      ♠ rezistenţă bună la iernare, secetă şi boli 
      ♠ mediu rezistent la cădere 
 
 

MOD DE FOLOSIRE 
      ♠  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 
      ♠ soiul poate fi cultiva t în zona dealurilor umede (cu precipitaţii de peste 
600   mm/an) sau condiţii  de irigare 
      ♠ potenţialul de producţie al soiului TRANSILVAN este: 
     - 50-55 t/ha masă verde 
     - 12,5-13,5 t/ha fân 
     - 800-1000 kg/ha sămânţă1 
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PĂIUŞ  DE  LIVEZI (Festuca pratensis)    TÂMPA          
 
♣ omologat în anul 1989, TÂMPA, este un soi sintetic creat la Institutul de 
Cercetare şi Producţie pentru Cultura Pajiştilor – Braşov. 
    Autori: I. BREAZU 

ORIGINE 
♣ 12 clone selecţionate din populaţii şi soiuri autohtone şi străine 
 

CARACTERISTICI 
♣ este un soi tardiv, înspicând cu 5-7 zile mai târziu decât soiul TRANSILVAN    
(în  jurul datei  de 25 mai) 
♣ calitate foarte bună a furajului corelată cu o bună rezistenţă la boli 
♣ foarte bună rezistenţă la iernare 
♣ mediu rezistent la cădere şi secetă 
 

MOD DE FOLOSIRE 
♣ soiul asigură o producţie ridicată în ambele moduri de folosire, cosit şi  
păşunat 
♣ poate fi cultivat în cultură pură sau amestec cu alte soiuri de graminee şi  
leguminoase perene din aceeaşi   clasă de precocitate 
♣ soiul poate fi cultivat în zona dealurilor umede sau în condiţii de irigare 
♣ potenţialul de producţie al soiului TÂMPA este:     
       - 45-50 t/ha masă verde 

          - 10 t/ha substanţă uscată   
          - 800 kg/ha sămânţă 
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PĂIUŞ  DE LIVEZI   (Festuca pratensis)      POSTĂVAR          
 

 
♦ omologat în anul 1996, POSTĂVAR  este un soi sintetic creat la Institutul de 
Cercetare şi Producţie  pentru Cultura Pajiştilor – Braşov. 
    Autori: I. BREAZU 
 

ORIGINE 
♠ clone selecţionate din populaţii şi soiuri  autohtone şi  străine 

 
CARACTERISTICI 

♠ face parte din grupa soiurilor semitardive-tardive, fiind mai tardiv cu 2-3 zile 
decât soiul TÂMPA 
♠ are o bună pornire în vegetaţie şi regenerare după folosire 
♠ eşalonarea producţiei de masă verde pe întreaga perioadă de vegetaţie este 
echilibrată 
♠ calitatea furajului este foarte bună 
♠ soiul este rezistent la boli şi iernat 

 
MOD DE FOLOSIRE 

♠ soiul POSTĂVAR este recomandat pentru  alcătuirea de amestecuri simple 
sau complexe de pajişti, în zone cu precipitaţii mai mari de 600 mm/an 
♠ poate fi utilizat ca fâneaţă dar dă rezultate foarte bune şi ca păşune  
♠ potenţialul de producţie al soiului POSTĂVAR  este :  
     45 - 50  t/ha masă verde 
     10 - 11  t/ha substanţă uscată 
     700   kg/ha sămânţă 
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2.4 Soiuri de păiuş înalt 
 (Festuca arundinacea)      BRIO                      

 
♦ omologat în anul 1992, BRIO  este un soi sintetic creat la Institutul de 
Cercetare - Dezvoltare  pentru Pajişti – Braşov. 
    Autori: I. BREAZU, A. KOVACS 

ORIGINE 
♠ constituit din 8 clone  selecţionate din ecotipuri  autohtone  

 
CARACTERISTICI 

♠ este un soi tardiv, înspică în jurul datei de 30 mai 
♠ calitate deosebită a furajului, corelată cu o mai bună palatabilitate vară şi 
toamna 
♠ foarte bună rezistenţă la boli (Puccinia sp. şi Erysiphe sp.) 
♠ rezistenţă bună la cădere  

MOD DE FOLOSIRE 
♠ soiul poate fi cultivat  în cultură pură sau în amestec cu alte soiuri de  
graminee şi leguminoase  
   perene de pajişti din aceeaşi clasă de  precocitate 
♠ poate fi cultivat în zonele umede sau în condiţii de irigare  
♠ potenţialul de producţie al soiului BRIO este :  
   - 60 - 65  t/ha masă verde 
                                                      - 15 - 16  t/ha substanţă uscată 
      - 900 - 1000 kg/ha sămânţă 
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PĂIUŞ  ÎNALT   (Festuca arundinacea)      ADELA 
 

♠ omologat în anul 2001, ADELA  este un soi sintetic creat la Institutul de  
Cercetare - Dezvoltare  pentru  Pajişti – Braşov. 
    Autori: I. BREAZU 

ORIGINE 
♠ 8 forme parentale selecţionate din populaţii şi soiuri autohtone şi străine  

 
CARACTERISTICI 

♠ este un soi semitimpuriu, mai precoce cu cca. 10 zile decât soiul BRIO 
♠ este un soi 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 
 MOD DE FOLOSIRE 
♠ 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) 
♠ este pretabil şi în compoziţia amestecurilor pentru gazon 
♠ potenţialul de producţie al soiului ADELA este :  
 -  55 - 60  t/ha masă verde 
                                                - 12 - 13  t/ha substanţă uscată 
 -  900  kg/ha sămânţă 
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2.5. Soiuri de păiuş roşu 
(Festuca rubra)      FERUMA                              

 
♠  omologat în 1983, FERUMA  este un soi sintetic creat la Institutul de 
Cercetare şi Producţie pentru Cultura Pajiştilor – Braşov. 
    Autori: M. KRAUSS, I. BREAZU 

ORIGINE 
♠  3 clone selecţionate din materiale autohtone şi străine 
 

CARACTERISTICI 
♠ este un soi semitimpuriu, înspicând în jurul datei de 15 mai 
♠ rezistent la boli (Puccinia sp. şi Erysiphe sp.) 
♠ bună rezistenţă la iernare şi medie la secetă şi cădere 
♠ porneşte primăvara devreme în vegetaţie şi regenerează bine după   folosire 

 
MOD DE FOLOSIRE 

♠ acest soi poate participa în amestecurile complexe de pajişti destinate  folosirii 
cu ovine şi bovine 
♠ soiul poate fi cultivat în zonele cu precipitaţii mai mari de 700 mm/an  şi 
altitudine de peste 400 m 
♠ potenţialul de producţie al soiului FERUMA este de :  
         -  45 - 50  t/ha masă verde 
                                                         -  10 - 11  t/ha substanţă uscată 
         -  600 - 700 kg/ha sămânţă 
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PĂIUŞ ROŞU      (Festuca rubra)       CĂPRIOARA 
 

♠  Înregistrat in anul 2009 şi omologat în 2010, CĂPRIOARA  este un soi 
sintetic creat la Institutul de Cercetare - Dezvoltare  pentru Pajişti – Braşov. 
    Autori: I. BREAZU, Mironela BĂLAN 
 

CARACTERISTICI 
 

♠   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 

 
MOD DE FOLOSIRE  

 
♠ poate fi folosit în amestecuri  complexe de pajişti de lungă durată, 

utilizate prin păşunat sau cosit, dar şi pentru gazon 
 

VALOARE NUTRITIVĂ 

 

 

Coasa PB 
% 

NDF 
% 

ADF 
% 

ADL 
% Celuloza Hemi 

celuloza 
DMO 

% 

UFL 
g/kg 
SU 

P % K 
% 

Ca 
% 
 

Ca 
/ P 

I 11,28 66,08 36,13 3,32 32,74 30,95 67,51 0,41 0,30 2,09 0,50 1,7 
III 13,20 55,25 28,39 2,76 25,62 26,86 78,20 0,78 0,33 2,50 0,54 1,7 

CĂPRIOARA 
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PĂIUŞ ROŞU  (Festuca rubra)    CRISTINA 
 
♠  Înregistrat in anul 2009 şi omologat în 2010, CRISTINA  este un soi sintetic 
creat la Institutul de Cercetare - Dezvoltare  pentru Pajişti – Braşov. 
    Autori: I. BREAZU, Mironela BĂLAN 
 

CARACTERISTICI 
 

♠ 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  550-600 kg/ha sămânţă 

 
MOD DE FOLOSIRE  

 
♠ poate fi folosit în amestecuri  complexe de pajişti de lungă durată, 

utilizate prin păşunat sau cosit, dar şi pentru gazon 
 

VALOARE NUTRITIVĂ 

 

 

Coasa PB 
% 

NDF 
% 

ADF 
% 

ADL 
% Celuloza Hemi 

celuloza 
DMO 

% 

UFL 
g/kg 
SU 

P 
% 

K 
% 

Ca 
% 

Ca 
/ P 

I 11,80 66,02 36,45 4,24 32,21 29,58 68,00 0,49 0,27 1,90 0,40 1,5 
III 14,15 57,27 29,09 2,78 26,31 28,15 77,56 0,75 0,35 1,93 0,48 1,5 

CRISTINA 
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2.6. Soiuri de timoftică 
 (Phleum pratense)      TIROM                               

 
♠  omologat în anul 1979, TIROM   este un soi sintetic creat la   Institutul de 
Cercetare şi Producţie pentru Cultura Pajiştilor – Braşov. 
    Autori: M. KRAUSS, I. BREAZU 

ORIGINE 
♠ 9 clone  selecţionate din populaţia locală DE SUCEAVA 

 
CARACTERISTICI 

♠ soi tardiv, înspicând în prima decadă a lunii iunie 
♠ calitate ridicată a furajului, corelată cu o rezistenţă bună la boli (mai puţin 
Epychloe typhina) 
♠ rezistenţă bună la  iernare şi secetă 
♠ mediu rezistent la cădere 
 

MOD DE FOLOSIRE 
♠ acest soi poate fi folosit  în amestecurile complexe de pajişti, alături de  soiuri 
de graminee şi leguminoase perene de pajişti de aceeaşi clasă de precocitate 
♠ soiul poate fi cultivat în zone de silvostepă până în etajul molidului sau  în 
condiţii de irigare în toate  zonele 
♠ potenţialul productiv al soiului TIROM este :  
  -  55-60  t/ha masă verde 
                                                  -  14-15  t/ha substanţă uscată 
  -  600-600 kg/ha sămânţă 
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TIMOFTICĂ   (Phleum pratense)   FAVORIT                               
 

♣ omologat în anul 1994, FAVORIT este un soi sintetic creat la Staţiunea de  
Cercetări Agricole Suceava. 
    Autori: D. POPOVICI, C. CIUBOTARIU, Doina TONIGAR 

 
ORIGINE 

♣ constituit din 8 clone selecţionate din populaţii locale şi material străin 
 

 
CARACTERISTICI 

♣ este un soi tardiv, înspică după 10 iunie   
♣ bună rezistenţă la boli (Puccinia sp., Erysiphe sp., Epychloe typhina) 
♣ bună rezistenţă la musca timofticii (Amaurosoma flavipes) 
♣ ritm rapid de creştere  în primăvară şi o regenerare foarte bună după  ciclurile 
de păşunat 
♣ procent ridicat de frunze care asigură o calitate foarte bună a furajului 
♣ capacitate mare de înfrăţire ceea ce asigură o desime şi elasticitate a  ţelinei şi 
îi conferă o bună rezistenţă la păşunat 

MOD DE FOLOSIRE 
♣ destinat în special exploatării prin păşunat în asociere cu soiuri tardive de alte 
specii pentru amestecurile din ultima verigă a conveierului de   păşunat 
♣ potenţialul de producţie al soiului FAVORIT  este:    
        - 36,3  t/ha masă verde 
                                                              - 8,4  t/ha substanţă uscată 
                                                              - 462  kg/ha sămânţă 
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2.7. Soiuri de obsigă nearistată 
(Bromus  inermis)    DOINA 

 
♣ omologat în anul 1995, DOINA, este un soi sintetic creat la Staţiunea de 
Cercetare - Dezvoltare  pentru Pajişti – Vaslui 
    Autori: Doina  SILISTRU 
 

ORIGINE 
♣ forme parentale selecţionate din populaţii şi soiuri autohtone şi străine 

 
CARACTERISTICI 

♣ este un soi semitardiv, înspică între 20-30 mai   
♣ capacitate bună de regenerare după coasă  
♣ este foarte rezistent la iernare, la cădere şi la boli foliare  

 
MOD DE FOLOSIRE 

♣ 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 DOINA este:     
          - 40-45 t/ha masă verde 
                                                              - 10-11 t/ha substanţă uscată 
                                                              - 1000 kg/ha sămânţă 
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OBSIGĂ NEARISTATĂ   (Bromus inermis)    OLGA                        
 
♣ omologat în anul 1999, OLGA, este un soi sintetic creat la Staţiunea de 
Cercetare - Dezvoltare  pentru Pajişti – Vaslui 
   Autori: Doina  SILISTRU 

ORIGINE 
♣ forme parentale selecţionate din populaţii şi soiuri autohtone şi străine 

 
CARACTERISTICI 

♣ este un soi tardiv, înspică cu 7 zile mai târziu decât soiul DOINA   
♣ pornirea în vegetaţie este mai rapidă decât soiul DOINA,vigoarea de creştere  
în primăvară fiind foarte bună 
♣ capacitate bună de regenerare după coasă şi perenitate pronunţată 
♣ este foarte rezistent la iernare, la cădere şi la boli foliare şi o rezistenţă mai  
bună la secetă faţă de  soiul DOINA 
♣ prezintă o capacitate deosebită de refacere când după o perioadă lungă de 
secetă apar condiţii favorabile, respectiv precipitaţii 

 
MOD DE FOLOSIRE 

♣ 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 OLGA este:     
       - 42-50 t/ha masă verde 

          - 11-12 t/ha substanţă uscată   
          - 900 kg/ha sămânţă 
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OBSIGA NEARISTATA   (Bromus inermis)      MIHAELA          
 
♣ omologat în anul 2004 şi brevetat în anul 2009, MIHAELA  este un soi  
sintetic creat la Staţiunea de  Cercetare – Dezvoltare pentru Pajişti – Vaslui 
    Autori: Doina SILISTRU 

ORIGINE 
♣ forme parentale selecţionate din populaţii şi soiuri autohtone şi străine 
 

CARACTERISTICI 
♣ soi semiprecoce, înspică în jurul datei de 15 mai.  
♣ are o bună pornire în vegetaţie, regenerare rapidă după perioade lungi de 
secetă, rezistenţă bună la cădere, ger şi boli. 
♣ tulpina este erectă, de culoare verde, talia plantelor oscilând între      100 - 175 
cm 

 
MOD DE FOLOSIRE 

♣ producerea de furaj prin înfiinţarea de pajişti temporare şi ameliorarea celor 
permanente; 
♣ înierbarea terenurilor în pantă în vederea prevenirii şi combaterii eroziunii 
solului 
♣ recomandat in special pentru zonele de stepa si silvostepa,subzona de 
vegetaţie a stejarului,dar poate fi extins in cultura pana in regiunile de munte 
 - 25-50 t/ha masă verde 
 - 550-800 kg/ha sămânţă 
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OBSIGĂ NEARISTATĂ   (Bromus inermis)   IULIA SAFIR             
 
 

♣ omologat în anul 2010, IULIA SAFIR  este un soi sintetic creat la Staţiunea 
de  Cercetare – Dezvoltare pentru Pajişti – Vaslui 
    Autori: Doina  SILISTRU 
 

ORIGINE 
♣ soi sintetic format din 7 clone aparţinând la 5 ecotipuri autohtone şi  2 străine  

 
CARACTERISTICI 

♣  tufa plantei în faza de înfrăţire erectă; 
♣  talia plantelor la înspicat este medie, de culoare verde mediu; 
♣  inflorescenţa este un panicul de lungime medie, lax cu o densitate  medie spre  
deasă; 
♣  vigoarea de creştere în primăvară este bună spre foarte bună;  
♣  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; 
♣   calitate bună (14,03 % PB). 
 

MOD DE FOLOSIRE 
♣ 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; 
♣ 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 IULIA SAFIR este:    
                                                 - 25 - 40 t/ha masă verde   

   - 700 - 800 kg/ha. Sămânţă 
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2.8. Soiuri de firuţă 
   (Poa pratensis )          FIMA                                         

 
♠  omologat în anul 1999, FIMA   este un soi sintetic creat la Institutul de 
Cercetare - Dezvoltare  pentru Pajişti – Braşov. 
Autor: I.BREAZU, Gh.NEAGU 
     

ORIGINE 
♠ forme parentale  selecţionate din populaţii şi soiuri autohtone şi străine 

 
CARACTERISTICI 

♠ este un soi timpuriu, înspică la începutul  lunii mai 
♠ prezintă o rezistenţă bună la iernat şi secetă, rezistenţă medie la  boli foliare 
♠ calitate foarte bună a furajului 
♠ capacitate foarte bună de regenerare 
  

MOD DE FOLOSIRE 
♠ poate fi utilizat   în amestecuri complexe de pajiştile permanente şi temporare 
şi pentru gazon 
♠ potenţialul  de producţie al soiului FIMA este :  
 -  40-45  t/ha masă verde 
                                                 -  9-10   t/ha substanţă uscată 
 -  450-500 kg/ha sămânţă 
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2.9. Soiuri de ierbăluţă 

(Phalaris arundinacea)    PREMIER             
 

♠ omologat în anul 2004, PREMIER  este un soi sintetic creat la Institutul  de  
Cercetare - Dezvoltare  pentru Pajişti – Braşov. 
    Autori: T. MARUŞCA, Gh. MOTCĂ, Al. MOISUC 

 
ORIGINE 

♠  5 clone  selecţionate din populaţii şi soiuri autohtone  
 

CARACTERISTICI 
♠ este un soi timpuriu, înfloreşte  în  jurul datei de 20 mai. 
♠ calitate medie a furajului 
♠ rezistent la  iernare, secetă şi inundaţii 
♠ rezistent la boli 
 

MOD DE FOLOSIRE 
♠ destinat cultivării pentru furaj, biomasă şi reconstrucţie ecologică 
♠ se cultivă în cultură pură sau amestec cu alte soiuri de  graminee şi 
leguminoase perene de pajişti din aceeaşi clasă de precocitate 
♠ poate fi cultivat în: luncile râurilor, Delta Dunării pe terenuri cu exces  
pronunţat de umiditate, zona de câmpie şi deal în condiţii de irigare, halde 
industriale, pârtii de schi şi alte terenuri degradate ce necesită a fi renaturate 
♠ potenţialul de producţie al soiului PREMIER  este :  
   -  65 - 80  t/ha masă verde 
                                                   - 16 - 20  t/ha substanţă uscată 
   -  700 - 800  kg/ha sămânţă 
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3. SOIURI DE LEGUMINOASE PERENE 
 

3.1. Soiuri de trifoi alb 
  (Trifolium repens)   MĂGURELE  1              

 
♠  omologat în anul 1982, MĂGURELE 1  este un soi sintetic creat la  Institutul 
de Cercetare şi Producţie pentru Cultura Pajiştilor – Braşov. 
        Autori: M. KRAUSS  

ORIGINE 
♠ constituit din 6 clone extrase dintr-o  populaţie locală şi 2 soiuri străine 
 

CARACTERISTICI 
♠ este un soi semitardiv 
♠ bună densitate a lăstarilor vegetativi şi abundenţa frunzelor determină o bună 
calitate a furajului 
♠ bună rezistenţă la secetă având ca urmare o bună regenerare după coase 
♠ bună rezistenţă la infecţiile cu Erysiphe sp. Puccinia sp., susceptibil la 
Epychloe typhina 
  

MOD DE FOLOSIRE 
♠ bine adaptat în toate zonele de cultură ale golomăţului, MĂGURELE 1 poate 
fi  exploatat în condiţii de fâneaţă şi păşune, în amestecuri binare sau complexe 
♠ potenţialul de producţie al soiului MĂGURELE 1  este :  
 - 50  t/ha masă verde 
                                                 - 11  t/ha substanţă uscată 
 - 700 kg/ha sămânţă 
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TRIFOI ALB  (Trifolium repens)   CARMEN           
      

♦ omologat în anul 1983, CARMEN  este un soi sintetic creat la Staţiunea de 
Cercetare şi Producţie pentru Cultura Pajiştilor – Timişoara. 
   Autori: N. DRAGOMIR, A. OROS 

 
ORIGINE 

♠  10 clone selecţionate din populaţii şi soiuri  autohtone şi străine 
 

CARACTERISTICI 
♠ soi  semitimpuriu, având  capacitate  mare de regenerare după folosire 
♠ este foarte rezistent la boli 
♠ rezistenţă medie la secetă şi cădere 
♠ potenţial de fructificare ridicat 

 
MOD DE FOLOSIRE 

♠ acest soi poate participa în amestecurile complexe de pajişti destinate  
păşunatului cu ovine sau bovine 
♠ soiul poate fi cultivat în zonele cu precipitaţii mai mari de 700 mm/an   şi 
altitudinea de peste 400 m. 
♠ potenţialul de producţie al soiului CARMEN   este :  
 -  50 - 55  t/ha masă verde 
                                                -  11 - 12  t/ha substanţă uscată 
 -   700 - 800 kg/ha sămânţă 
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TRIFOI ALB  (Trifolium repens)   MIORIŢA       

                  
♣ omologat în anul 1989, MIORIŢA, este un soi sintetic creat la Institutul de 
Cercetare şi Producţie pentru Cultura Pajiştilor – Braşov. 
    Autori: I. BREAZU, M. NEAGU 

ORIGINE 
♣ 8 clone selecţionate din populaţii şi soiuri autohtone şi străine 
 

CARACTERISTICI 
♣ aparţine tipului Hollandicum 
♣ se încadrează în clasa soiurilor semitimpurii  
♣ calitate foarte bună a furajului şi o mai mare rezistenţă la boli decât soiul 
MĂGURELE 1 
♣  bună rezistenţă la iernare, secetă şi cădere a inflorescenţelor. 
 

MOD DE FOLOSIRE 
♣ soiul MIORIŢA a fost creat pentru a fi cultivat în amestecurile cu soiuri de 
graminee perene destinate folosirii prin păşunat 
♣ soiul 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 MIORIŢA este:    
      - 40-45 t/ha masă verde 

-   9-10 t/ha fân   
- 300-350 kg/ha sămânţă 
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TRIFOI ALB  (Trifolium repens)     CARPATIN            
 
     ♠ omologat în anul 1996, CARPATIN este un soi sintetic creat la  Institutul 
de Cercetare – Dezvoltare  pentru  Pajişti –   Braşov. 
        Autor : I. BREAZU 
 

ORIGINE 
     ♠ 10 clone selecţionate din populaţii şi soiuri  autohtone şi străine 
 

CARACTERISTICI 
      ♠ aparţine tipului Silvestre (Nanum), fiind primul soi românesc din acest tip, 
are foliole mici şi  stoloni scurţi 
      ♠ diversitatea formelor parentale îi conferă plasticitate deosebită putând fi 
cultivat pe un areal foarte  larg 
      ♠ regenerează bine după folosire şi are o capacitate ridicată de fixare 
simbiotică a azotului atmosferic 
      ♠ palatabilitatea este cu 5-10% mai mare decât al soiului MIORIŢA  
      ♠ are o bună rezistenţă la boli, iernat şi căderea inflorescenţelor 

 
MOD DE FOLOSIRE 

      ♠  soiul CARPATIN poate fi cultivat în amestecuri complexe de pajişti la  
altitudini de 600-1000 m, cu precipitaţii mai mari de 600 mm/an 
      ♠ suportă foarte bine păşunatul 
      ♠ acceptă  fertilizare cu azot de 50-70 kg/ha 
      ♠ potenţialul de producţie al soiului Carpatin  este: 
     - 35-40 t/ha masă verde 
     - 8 - 9 t/ha fân 
     - 400-450 kg/ha sămânţă 
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TRIFOI ALB  (Trifolium repens)  DANITIM                      
 

♣ omologat în anul 2004 este un soi sintetic creat la Staţiunea de  Cercetare 
Dezvoltare  pentru Pajişti  Timişoara 
    Autori: N. DRAGOMIR, T. CRISTEA, Corina CRISTEA,  Carmen 
DRAGOMIR  

 
CARACTERISTICI 

 ♣ Soiul este foarte viguros, cu creştere rapidă şi talie relativ înaltă 
 ♣  Se caracterizează printr-o rezistenţă bună la secetă, la boli şi la iernat 
 ♣ Datorită competitivităţii ridicate pe care o are poate fi cultivat în  amestecuri 

complexe cu diferite graminee perene (Lolium perenne,Festuca pratensis), pentru 
înfiinţarea de pajişti temporare,suportând  aplicarea unor doze de îngrăşăminte de 
N100-150 

 
MOD DE FOLOSIRE 

♠ Se recomandă cultivarea soiului DANITIM pe soluri fertile cu textură  
mijlocie în zone mai umede (în  zonele mai secetoase este necesară  irigarea) 
♠ Ţinând seama de habitusul de creştere, soiul DANITIM se poate cultiva  în 
amestecuri intensive, pentru înfiinţarea de pajişti semănate,  deoarece suportă 
aplicarea, fracţionată a unor doze mai mari de  îngrăşăminte cu azot (N150). 
♣ Potenţialul de producţie al soiului este : 

- 10,5 t/ha substanţă uscată. 
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3.1. Soiuri de ghizdei 
(Lotus corniculatus)     LIVADA    

           
♦ omologat în anul 1984, LIVADA este un soi sintetic creat la   Staţiunea   de 
Cercetări Agricole Livada  (Satu Mare) 
    Autori: N. DRAGOMIR 

 
ORIGINE 

♠ clone selecţionate din populaţii locale româneşti 
 

CARACTERISTICI 
♠ producţie de furaj de bună calitate determinată de abundenţa frunzelor 
♠ foarte bună rezistenţă la cădere  
♠ foarte  bună rezistenţă la iernare şi secetă 
♠ bună rezistenţă la boli (Rizoctomia sp., Pythium sp., Uromyces sp.) 
 
MOD DE FOLOSIRE 
♠ 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  LIVADA este :  
 -  40 - 50  t/ha masă verde 
                                                -  9 - 10  t/ha substanţă uscată 
 -  400 - 500 kg/ha sămânţă 
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GHIZDEI   (Lotus corniculatus)       NICO                                     
 

♣ omologat în anul 1996, NICO este un soi sintetic creat la Staţiunea de   
Cercetare şi Producţie pentru  Cultura Pajiştilor Timişoara 
         Autori: N. DRAGOMIR 

ORIGINE 
♣ clone selecţionate din populaţii locale româneşti 
 

CARACTERISTICI 
♣ Noul soi NICO este mai tardiv cu 4-7 zile faţă de soiul LIVADA 
♣ Soiul este foarte viguros 
♣ Inflorescenţa este de tip umbelă, iar floarea prezintă o structură tipică   
papilionaceelor. 
♣ Se caracterizează printr-o rezistenţă ridicată la condiţiile climatice:  secetă, 
temperaturi mai scăzute 
♣ Datorită procentului mai ridicat de frunze şi indicii de calitate sunt superiori 
soiului LIVADA 

 
MOD DE FOLOSIRE 

♣ Soiul  NICO  este  destinat   pentru   folosirea   în   ameliorarea   pajiştilor    
permanente   (prin supraînsămânţare) sau la înfiinţarea pajiştilor   semănate; 
♣ Pentru înfiinţarea de pajişti 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. 
♣ Potenţialul de producţie al soiului este : 
 -  8,49  t/ha substanţă uscată 
       -  450    kg/ha sămânţă 
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GHIZDEI   (Lotus corniculatus)  OLTIM                       
 

♣  omologat în anul 2004 , OLTIM este un soi sintetic creat la Staţiunea de  
Cercetare Dezvoltare  pentru Pajişti Timişoara 
     Autori: N. DRAGOMIR, T. CRISTEA, Corina CRISTEA,  Carmen 
DRAGOMIR  
 

ORIGINE 
♣ soiul a fost creat prin selecţie conservativă 
 

CARACTERISTICI 
♣ noul soi OLTIM este foarte precoce spre precoce şi se caracterizează printr-un 
grad ridicat de  
    uniformitate a înfloritului, respectiv al fructificării, ceea ce duce la obţinerea 
unei producţii  
    ridicate de   sămânţă  
♣ soiul este foarte viguros 
♣ se caracterizează printr-o rezistenţă ridicată la secetă, iernare, boli şi  
dăunători 
♣ se caracterizează printr-o rezistenţă ridicată la condiţiile climatice: secetă, 
temperaturi mai scăzute 
♣ datorită procentului mai ridicat de frunze şi indicii de calitate sunt  superiori 
soiului LIVADA 
 

MOD DE FOLOSIRE 
♣  având în vedere amplitudinea ecologică pe care o are această specie se  
recomandă zonele în care  lucerna dă rezultate mai slabe, respectiv pe  solurile 
mai acide, cu precipitaţii medii anuale mai mari de 600 mm şi cu umiditatea 
atmosferică mai mare de 40 % în perioada de maturitate  a păstăilor, la culturile 
semincere  
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GHIZDEI   (Lotus corniculatus)     DRAGOTIM            

 
♣ omologat în anul 2009, DRAGOTIM este un soi sintetic creat la Staţiunea de 
Cercetare Dezvoltare  pentru Pajişti Timişoara 
Autori: N. DRAGOMIR,Corina CRISTEA,Carmen DRAGOMIR, I. PEŢ, 
D.RECHIŢEAN  
 
ORIGINE 
♣ forme parentale selecţionate din populaţii şi soiuri autohtone şi  străine 
 
CARACTERISTICI 
 ♣ Soiul a fost creat prin selecţie conservativă 
 ♣ Rezistent la boli, la iernare şi la păşunat 
 

MOD DE FOLOSIRE 
 
♠  Se recomandă a se cultiva în zonele colinare şi de munte 
♣ Potenţialul de producţie al soiului este : 
                                               - 10-11 t/ha SU  
 - 400-500 kg/ha sămânţă      
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3.3. Soiuri de sparcetă 
(Onobrychis viciifolia)    ANAMARIA                       

 
♣ omologat în anul 2010, ANAMARIA  este un soi sintetic creat la Staţiunea de  
Cercetare – Dezvoltare pentru Pajişti – Vaslui 
    Autori: Doina  SILISTRU, E. AVRĂMESCU 

 
ORIGINE 

♣ soi omologat în anul 2006 si brevetat în anul 2009  
 

CARACTERISTICI 
♣  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, 19,53%; 
 

MOD DE FOLOSIRE 
♣ 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 ANAMARIA este:    
                                                           - 35 - 65 t/ha  t/ha masă verde   
                                                                   -  1000 - 1400 kg/ha  sămânţă 
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