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INTRODUCERE  

Pajiştile montane în suprafaţă de 2,8 milioane hectare reprezintă una din cele mai 
mari bogăţii naturale regenerabile ale ţării. În ultima vreme constatăm cu îngrijorare o 
abandonare parţială sau totală a patrimoniului pastoral cu consecinţe grave pentru 
viitorul apropiat sau mai îndepărtat al creşterii animalelor ierbivore pe plaiurile 
mioritice.  

Ghidul de faţă se doreşte un îndrumător pentru toţi cei care doresc să valorifice 
pajiştile montane începând cu noţiuni minime de cunoaştere a covorului ierbos, cu 
elemente de luarea deciziilor pentru îmbunătăţire şi sporirea producţiei furajere, după 
caz, cu mijloace radicale sau mai blânde specifice agriculturii convenţionale. 
 Trecerea la agricultura durabilă se face din mers după îmbunătăţirea covorului 
ierbos. Producerea ecologică a furajelor de pajişti poate începe după doi ani legali de 
conversie la acest sistem.  

Este total eronată şi perdantă ideea implementării directe a unei agriculturi 
ecologice pe pajiştile montane cu covor ierbos degradat cum sunt pajiştile de Nardus 
stricta (ţăpoşică) de exemplu, aşa cum susţin anumiţi ,,specialişti” din domeniu, fără 
a lua toate măsurile de îmbunătăţire a compoziţiei floristice a covorului ierbos prin 
una din metodele prezentate în acest ghid.  

Pentru prima oară în literatura noastră se realizează un ghid complet de  producere 
a furajelor din zona montană, cu valorificarea prin păşunat sau cosit, punând accent 
pe mecanizarea lucrărilor de întreţinere, îmbunătăţire, recoltare şi depozitare a 
furajelor de care depinde în mare măsură eficienţa acţiunilor şi calitatea producţiei.  

Deoarece agricultura reprezintă cel mai important constituient al ambianţei 
umane, datoria noastră este să adoptăm şi să extindem bunele practici agricole, să 
găsim căile şi tehnologiile de cultură a plantelor, care se armonizează cu cerinţele 
specifice unei agriculturi ecologice, în scopul conservării unui peisaj natural şi a unei 
ambianţe în care solul, apa, plantele şi animalele sălbatice, culturile agricole şi 
animalele domestice, inclusiv omul, să trăiască în armonie. 

În ghid sunt acumulate peste patru decenii de experienţă pratologică şi 
pratotehnică de la înfiinţarea Staţiunii Centrale de Cercetări pentru Cultura Pajiştilor,  
ce a precedat institutul de profil ce funcţionează la Braşov în subordinea ASAS 
Bucureşti.  

Autorii mulţumesc pe această cale tuturor celor, care într-un fel sau altul, au 
sprijinit apariţia acestei lucrări începând cu specialişti din MADR, unităţi de cercetare 
şi învăţământ superior.  

Lucrarea se adresează crescătorilor de animale din gospodării şi ferme situate în 
zona premontană şi montană, celor din învăţământul agricol şi altor categorii socio-
profesionale care practică o agricultură ecologică. 

Autorii 
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1. ROLUL PAJIŞTILOR ÎN AGRICULTURA ECOLOGICĂ 

Producţia organică (ecologică), radical dependentă de resursele naturale din cadrul 
fermei, necesită în mod esenţial o activitate integrativă cu puternice interacţiuni între 
diferitele componente ale acesteia şi cu un accent deosebit pe durabilitatea sistemului. 

Agricultura organică (ecologică) nu se referă numai la inputurile (intrările) 
folosite, ci şi la conceptul  ca ferma să fie privită ca un organism, în care toate părţile 
componente – mineralele din sol, materia organică, microorganismele, insectele, 
plantele, animalele şi oamenii – interacţionează pentru a crea un sistem coerent şi 
stabil.  

Caracteristicile cheie ale agriculturii organice include: 
- protecţia pe termen lung a fertilităţii solului prin menţinerea conţinutului de 

materie organică şi stimularea activităţii biologice ale acestuia şi executarea cu grijă a 
intervenţiilor mecanice asupra sa; 

- asigurarea nutrienţilor pentru plantele cultivate prin stimularea acţiunii 
microorganismelor din sol; 

- asigurarea cantităţii suficiente de azot fixat biologic prin folosirea 
leguminoaselor, cât şi printr-o reciclare efectivă a materiei organice care include 
resturile vegetale şi gunoiul de grajd; 

- combaterea buruienilor, a bolilor şi dăunătorilor prin rotaţia culturilor, 
prădători naturali (combaterea biologică), fertilizare organică şi utilizarea de soiuri 
rezistente; 

- creşterea extensivă a animalelor, acordând atenţie modului evolutiv de 
adaptare şi cerinţelor privind bunăstarea animalelor, în mod deosebit nutriţia, 
adăpostirea, sănătatea şi ameliorarea acestora; 

- o atenţie deosebită acordată impactului exploataţiei agricole asupra unei arii 
mai largi a mediului înconjurător.    

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. 

În acest sens, dezvoltarea durabilă a agriculturii constituie o parte a acestui proces, 
agricultura fiind o componenţă indispensabilă a acestuia. 

Creşterea animalelor, în special a bovinelor şi ovinelor, are un rol însemnat în 
imprimarea unui comportament antientropic prin care se realizează durabilitatea 
agriculturii.  

Necesarul de furaje pentru cel puţin 60% din efectivul de bovine şi 80% din 
efectivul de ovine este asigurat de pe pajişti, suprafeţe ce includ plante furajere 
perene (graminee şi leguminoase) care are o acţiune antientropică pronunţată asupra 
solului, fiind principala sursă de fitomasă. 

De asemenea, plantele furajere, în special leguminoasele perene, contribuie la 
fixarea în sol a unor cantităţi însemnate de azot, care apoi intră în circuitul productiv. 
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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 limitează sau se opreşte 
procesul de distrugere a structurii granulare a solurilor. 

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 maşinilor agricole grele. 

O contribuţie esenţială îşi aduc plantele furajere din pajişti pentru creşterea 
capacităţii de reţinere a apei şi a posibilităţii de a o ceda când plantele au nevoie de 
ea. 

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. 

În cadrul ecosistemelor agricole afectate de eroziune, contribuţia pajiştilor este 
esenţială în protejarea solului, combătând acele fenomene care conduc la accelerarea 
procesului de eroziune.  

1.1. PLANTELE FURAJERE DIN PAJIŞTI 

Înainte de a acţiona asupra pajiştilor trebuie să cunoaştem compoziţia floristică a 
covorului ierbos care ne dau indicaţii sigure asupra condiţiilor de sol, climă, regim 
hidric, mod de folosinţă, stare de întreţinere, nivel de productivitate şi multe altele. 

Gospodarul de pajişti este nevoit să cunoască principalele specii de plante 
furajere, care au fost împărţite în graminee, leguminoase şi alte familii botanice, 
tabelele 1.1. şi 1.2.   

La fiecare plantă este prezentată în primul rând denumirea ştiinţifică în limba 
latină, universal valabilă în toate ţările de pe glob, urmată de cea populară, care este 
foarte diferită de la o regiune la alta sau chiar de la o localitate învecinată la alta, 
astfel că nu putem pune mare bază pe denumirile populare la modul general, decât la 
câteva specii consacrate unanim recunoscute sau cultivate. 

De mare interes sunt datele privind răspândirea speciei, însuşirile morfologice şi 
biologice, productivitatea şi valoarea furajeră.  

Gramineele perene de pajişti (35 specii) au cel mai important rol în producerea 
biomasei vegetale din care cea deasupra solului (supraterană) - fitomasa utilă - se 
valorifică ca furaj în hrana animalelor prin păscut sau cosit şi cea din sol (subterană) - 
masa de rădăcini - ţelina cu rol suplimentar de restructurarea solului, ţesătură 
împotriva eroziunii solului şi a călcării cu animale şi altele. Gramineele sunt 
componenta estetică principală în cazul gazoanelor, peluzelor înierbate şi în general 
al peisajelor cu covor ierbos. 

Leguminoasele perene din pajişti (20 specii) au cel mai important rol în 
producerea unui furaj de o calitate furajeră ridicată, bogat în substanţe proteice, la 
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care se adaugă însuşirea extraordinară de a fixa azotul atmosferic, trâind în simbioză 
pe rădăcini cu o bacterie numită Rhizobium sp. De acest proces miraculos 
beneficiează agricultura ecologică. 

Alte familii cu plante furajere (15 specii) din pajişti, consumate de animale în 
stare verde sau sub formă conservată (fân), siloz, etc. au un rol important în 
asigurarea unor conţinuturi mai bogate în elemente minerale, mai ales microelemente, 
care pot produce diferite carenţe în organismul animal, dacă lipsesc sau nu sunt 
suficiente în furajul de pajişte. 

De caracteristicile biochimice ale speciilor din pajişti, în special a celor din alte 
familii botanice asigură calitatea unor produse animaliere de marcă cu gust, miros şi 
alte proprietăţi de fineţe, inconfundabile. 

Proporţia "ideală" între aceste grupe de specii într-o pajişte permanentă, naturală 
sau seminaturală este de 50 - 60 % graminee, 35 - 40 % leguminoase şi 5 - 10 % 
specii furajere din alte familii. 

1.2. PLANTE DĂUNĂTOARE DIN PAJIŞTI 

În covorul ierbos pe lângă speciile furajere coexistă un număr foarte mare de 
specii dăunătoare cu rol mai puţin sau mai bine cunoscut în procesele de pedogeneză 
şi solificare, viaţa intimă din sol, biodiversitate, productivitate, protecţia mediului şi 
altele. 

Speciile dăunătoare din pajiştile permanente se împart în două mari categorii şi 
anume: ierboase şi lemnoase. 

1.2.1. Specii ierboase 

După ce am prezentat principalele specii de plante de interes furajer care compun 
covorul ierbos, este necesar să cunoaştem în primul rând plantele toxice şi 
vătămătoare (tabelul 1.3.), cele care dăunează produselor animaliere ca laptele, lâna, 
carnea etc. (tabelul 1.4.), cât şi plantele cu grad redus de consumabilitate (plantele de 
balast) (tabelul 1.5.). 

Însumând aceste grupe de specii de plante ierboase: 70 furajere, 20 de balast, 10 
dăunătoare, 20 toxice şi vătămătoare, rezultă 120 specii mai răspândite în zona de 
câmpie, deal şi munte pe care ar trebui să le cunoască în mod curent cei care îndrumă 
gospodarii şi fermierii care deţin pajişti din diferite zone fizico-geografice.  

Aplicarea unor tehnologii corecte de îmbunătăţire şi folosire a pajiştilor se 
bazează pe cunoaşterea plantelor din covorul ierbos, învăţate la şcoală şi familie, 
altfel nu ne putem înscrie în civilizaţia pastorală europeană, aşa cum străbunii noştri 
erau neîntrecuţi în cunoaşterea plantelor şi utilizarea lor. 

Informaţiile prezentate în tabele reprezintă un minim de cunoştinţe despre 
graminee, leguminoase şi alte plante cu valoare furajeră. Dintre aceste 70 de specii 
furajere, un gospodar dintr-o zonă de munte este suficient să recunoască cel puţin 15-
20 de specii dominante valoroase pe care doreşte să le menţină sau să le extindă în 
covorul ierbos, la fel cum şi fermierul din cultura mare trebuie să cunoască 
denumirile şi caracteristicile a mai multor soiuri sau hibrizi pe care le cultivă în 
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Tabelul 1.3.

Plante toxice şi vătămătoare din pajiştile naturale 

Nr. 
Denumire ştiinţifică 

(populară) 
Răspândire 

Substanţa 
toxică 

Specii de 
animale 
ce pot fi 

intoxicate 

Acţiune toxică 

1 2 3 4 5 6 
71. Aconitum  toxicum 

(omag) 
Păşuni 
subalpine 

Alcaloidul 
aconitină 

Toate  
speciile 

Sistemul nervos 

72. Adonis vernalis 
(ruşcuţă) 

Păşuni de deal Glucozidul 
adonidina 

Toate  
speciile 

Diaree, sistem 
cardiovascular 

73. Caltha laeta 
(calcea calului) 

Păşuni umede  Toate  
speciile 

 

74. Chelidonium majus 
(rostopasca) 

Tufişuri, locuri 
umbroase 

Chelidonină Porci, 
capre 

Vărsături, colici, 
etc. 

75. Colchicum autumnale 
(brânduşa de toamnă) 

Pajişti de deal şi 
munte 

Alcaloidul 
colchicină 

Toate  
speciile 

Aparatul digestiv 
şi respirator 

76. Conium maculatum 
(cucută) 

Pajişti umede, 
tufişuri 

Conhidrină, 
coniină 

Toate  
speciile 

Sistem nervos şi 
digestiv 

77. Cicuta virosa 
(cucuta de apă) 

Locuri 
mlăştinoase 

Cucuroxină şi 
uleiuri eterice 

Toate  
speciile 

Salivaţie, diaree, 
frisoane, etc. 

78. Cynanchum 
vincetoxicum 
(iarba fiarelor) 

Tufişuri Glicozidul, 
vincetoxina 

Oi  Rinichii şi căile 
urinare 

79. Delphinium consolida 
(nemţişorul) 

Locuri părăsite Delfinina din 
seminţe 

Bovine şi 
ovine 

Sistemul nervos 

80. Equisetum palustre 
(coada calului) 

Pajişti cu exces 
de umiditate 

Alcaloidul 
equisetină 

Bovine şi 
cai 

Sistemul nervos, 
ficat, rinichi, etc. 

81. Euphorbia cyparissias 
(laptele câinelui) 

Pajişti uscate de 
deal 

Euforbină Toate 
speciile 

Sistemul nervos, 
aparatul digestiv 

82. Gratiola officinalis 
(vaninariţa) 

Fâneţe umede Glucozidul 
graţiolina 

Cai şi 
bovine 
 

Aparatul digestiv 

83. Hypericum 
perforatum 
(pojarniţă) 

Pajişti de deal Uleiuri eterice Toate 
animalele 

Aparatul digestiv 

84. Papaver rhoeas 
(macul roşu) 

Terenuri 
părăsite 

Narcotic 
puternic 

Bovine Amorţeală şi 
simptome de 
turbare 

85. Pteridium aquilinum 
(feriga) 

Pajişti de deal şi 
munte 

- Cai Cancer 

86. Ranunculus acer 
(piciorul cocoşului) 

Pajişti umede Uleiuri eterice Cai şi 
bovine 

Irită pielea 

87. Ranunculus sceleratus 
(boglari) 

Păşuni umede Uleiuri eterice Cai şi 
bovine 

Sistemul nervos, 
mucoasa 
digestivă 
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Tabelul1.3. continuare 

0 1 2 3 4 5 
      
88. Stellaria graminea 

(rocoţea) 
Fâneţe de deal 
şi munte 

- Cai Febră, 
tremurături, 
salivaţie, astenie 

89. Thalictrum 
aquilegifolium 
(rutişorul) 

Pajişti de deal şi 
munte 

Alcaloizi Porci Aparatul 
respirator şi 
sistemul nervos 

90. Veratrum album 
(ştirigoaie) 

Păşuni montane 
şi subalpine 

Protoveratrină
jervinină 

Cai, 
bovine şi 
uneori oi 

Sistemul nervos 
şi cardiovascular 

 
Tabelul 1.4.

Plantele care dăunează produselor animaliere 
Nr 
crt 

Denumirea ştiinţifică 
(populară) 

Răspândire Prin ce dăunează 

91. Alliaria officinalis (usturoiţa) Păşuni umbrite lângă 
păduri 

Imprimă laptelui gust de usturoi 

92. Allium ursinum (dragavei) Fâneţe umede de deal 
şi munte 

Schimbă gustul şi culoarea 
laptelui 

93. Arctium lappa (brusturul) Locuri părăsite Impurifică lâna 
94. Artemisia austriaca (peliniţa) Păşuni degradate de 

deal 
Imprimă laptelui gust amar 

95. Bidens tripartitus (dentiţă) Terenuri cu exces de 
umiditate 

Impurifică lâna 

96. Carduus acanthoides (spini) Pajişti umede Impurifică lâna 

97. Lepidium ruderale (urda 
vacii) 

Pajişti uscate de deal Depreciază calitatea cărnii 

98. Onopordon acanthium 
(scaiul măgăresc) 

Pajişti uscate de deal Impurifică lâna 

99. Thlaspi arvense (punguliţă) Terenuri părăsite Imprimă laptelui gust neplăcut 
100 Xanthium sp. (cornuţi) Terenuri părăsite Impurifică lâna 

 
terenul arabil. În ambele cazuri apare ca necesitate şi cunoaşterea speciilor de 
buruieni şi plante toxice pe care trebuie să le combată.   

Tabelul 1.5.
Plante neconsumate sau cu un grad redus de consumabilitate  

(plante de balast) 
Nr. 
crt. 

Denumirea ştiinţifică Denumirea populară Răspândire 

101. 
102. 
103. 
104. 
105. 

Ajuga genevensis 
Carlina sp. 
Capsella bursa pastoris 
Carex  sp. 
Centaurea sp. 

Vineriţa 
Turtă 
Traista ciobanului 
Rogozuri 
Mături 

Fâneţe de deal 
Păşuni de deal, uscate 
Pajişti de lunci şi deal 
Pajişti din toate zonele 
Pajişti de deal şi munte 
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106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
120. 

Chrysanthemum leuc. 
Echium vulgare 
Eryngium campestre 
Galega officinalis 
Heracleum spondyllium 
Juncus sp. 
Linaria  genistifolia  
Origanum vulgare 
Rumex sp. 
Salvia pratensis 
Stipa sp. 
Urtica dioica  
Verbena officinalis 
Verbascum phlomoides 
Veronica chamaedrys 

Margarete 
Iarba şarpelui 
Scaiul dracului 
Ciumărea 
Crucea pământului 
Pipirig 
Linariţă 
Şovârv 
Ştevie 
Jaleş 
Colilie 
Urzica mare 
Urzicuţe 
Lumănărica 
Şopârliţa  

Fâneţe degradate 
Pajişti de deal 
Păşuni de lunci şi deal 
Lunci inundabile 
Fâneţe de deal 
Păşuni umede 
Pajişti de deal, uscate 
Pajişti de deal şi munte 
Păşuni supratârlite 
Fâneţe de deal şi munte 
Pajişti foarte uscate 
Pajişti fertilizate excesiv 
Pajişti umede 
Pajişti uscate, degradate 
Pajişti de deal şi munte 

Pentru o identificare mai uşoară de către fermieri, în anexele 1-15 de la sfârşitul 
lucrării sunt prezentate planşe color cu principalele specii de plante prezente în 
covorul ierbos al pajiştilor montane. 

1.2.2. Specii lemnoase  

Pajiştile permanente abandonate sau neîngrijite sunt adeseori invadate de specii 
lemnoase, fiind o expresie a revenirii pe cale naturală  la vegetaţia de pădure din care 
au provenit după defrişare şi folosire cu animalele. 

Astfel, în zona şi etajul nemoral (cu frunze căzătoare ) al pădurilor de stejari, 
gorun şi fag (Querqus sp. şi Fagus silvativca) se instalează puieţi de arbori din aceste 
specii, mesteacăn (Betula pendula), paltinul de munte (Acer pseudoplatanus), ulmul 
(Ulmus glabra), scoruşul de munte (Sorbus aucuparia), plopul de munte (Populus 
tremula) şi salcia căprească (Salix caprea), cât şi mai multe specii de arbuşti ca: 
alunul (Corylus avellana), lemnul câinesc (Ligustrum vulgare), dârmozul (Viburnum 
lantana), caprifoiul (Lonicera xylosteum), porumbarul (Prunus spinosa), măceşiul 
(Rosa canina), păducelul (Crataegus sp.), zmeurul (Rubus idaeus), rugul (Rubus 
hirtus), afinul (Vaccinium myrtillus) şi multe altele. 

În etajul boreal (păduri cu frunze persistente - conifere) specia cea mai invadantă 
este molidul (Picea abies) şi puieţii altor arbori ca plopul de munte, salcia căprească, 
scoruşul de munte, mesteacănul, paltinul de munte, la care se adaugă arbuşti ca 
ienupărul (Juniperus communis), zmeurul, caprifoiul, socul roşu (Sambucus 
racemosa), afinul, merişorul (Vaccinium vitis idaea) şi altele. 

Speciile lemnoase din etajele nemoral şi boreal, fie că sunt puieţi de arbori sau 
arbuşti, sunt dăunătoare vegetaţiei ierboase a pajiştilor, pe care încearcă să o 
înlocuiască treptat, până ajunge din nou, după zeci şi sute de ani, în stadiul de pădure 
care a fost până la intervenţia omului. 

Combaterea vegetaţiei lemnoase, dăunătoare se face cu eforturi şi cheltuieli mari, 
care cresc exponenţial odată cu trecerea anilor. 
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În etajul boreal (subalpin sau al jneapănului)  pe lângă tufărişurile acestei specii 
(Pinus mugo), care sunt ocrotite de lege, se mai instalează ienupărul pitic (Juniperus 
nana), aninul de munte (Alnus viridis), afinul, merişorul, brădişorul (Bruckenthalia 
spiculifolia) şi smirdarul (Rhododendron myrtifolium), specie de asemenea ocrotită 
de lege. 

În etajul alpin, vegetaţia lemnoasă este foarte vag reprezentată, fiind formată de 
un arbust pitic (Loiseleuria procumbens), sălcii pitice (Salix herebacea, S. reticulata) 
şi la graniţa cu etajul subalpin, de ultimii reprezentanţi ai smirdarului şi  merişorului. 

Speciile lemnoase din etajele subalpin şi alpin sunt ocrotite prin lege, ele având 
rol esenţial în echilibrul hidrologic general, prin reţinerea zăpezii, acumularea unor 
cantităţi mari de apă şi cedarea treptată a ei tot timpul anului, protecţia antierozională 
a solului, stabilizarea rocilor, întregirea peisajului şi alte roluri de protecţie şi estetică 
montană. 

În trecut au fost săvărşite erori foarte mari, prin defrişarea jneapănului pentru 
extinderea păşunilor. În urma defrişărilor s-au declanşat eroziuni devastatoare, solul a 
fost erodat până la roca mamă după care au secat izvoarele. Neavând apă suficientă 
pentru adăparea animalelor, păşunile din apropiere au fost abandonate pe suprafeţe 
mari.  Astfel de greşeli să nu le mai repetăm, mai ales că reinstalarea jneapănului se 
face cu eforturi foarte mari şi uneori fără reuşită. De aceea este important să păstrăm 
jnepenişurile existente, să nu le defrişăm pentru a nu produce distrugerile ireparabile 
prezentate mai înainte.  

După cunoaşterea principalelor specii din flora pajiştilor se poate mai uşor 
înţelege care sunt tipurile de pajişti mai importante, răspândirea lor, solurile şi 
vegetaţia, finalizând cu valoarea lor pastorală exprimată prin potenţialul de producţie 
şi încărcarea posibilă în unităţi vită mare (UVM) la hectarul de pajişte. 

1.3. MULTIFUNCŢIONALITATEA PAJIŞTILOR 

Principalele funcţii îndeplinite de pajişti sunt:     
1. Asigură necesarul de furaje pentru cel puţin 60% din efectivul de bovine şi 80% 

din efectivul de ovine.  
2. Funcţia economică care se referă la toate activităţile conexe care rezultă din 

folosirea şi valorificarea pajiştilor precum prelucrarea produselor animaliere, 
colectarea florei medicinale, apicultura etc. 

3. Funcţia de habitat pentru animalele sălbatice şi de conservare a biodiversităţii 
speciilor de plante şi animale.  

Această funcţie importantă se poate rezuma prin următoarele: 
- în România există un număr de 783 de tipuri de habitate, din care aproape 60% 

se întâlnesc în pajiştile naturale; 
- 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; 
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- 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. 
4. Funcţia ecologică, de protecţie a solului împotriva fenomenului de eroziune şi 

de conservare a spaţiului natural. 
Pajiştea constituie o sursă importantă de protecţie a solului împotriva eroziunii.  

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. 

5. Funcţia peisagistică, dată de diversitatea speciilor de plante ce înnobilează şi 
înfrumuseţează mediul.  

Structura funcţională a pajiştilor din România este profund perturbată din cauza 
agresivităţii unor specii de plante invazive (feriga de câmp) care au înlocuit specile 
valoroase în proporţie ridicată.   

6. Pajiştea – sursă de fertilizare a terenurilor arabile 
 Cantitatea de elemente fertilizate provenite din valorificarea pajiştilor permanente 
prin producţia de fân*) este prezentată în tabelul 1.6. 

 
Tabelul 1.6.

Cantitatea de elemente fertilizate provenite  
din valorificarea pajiştilor permanente prin producţia de fân*) 

Elemente **) Kg s.a./ha 
Mii tone la 1,5 milioane 
hectare de pajişti ***) 

N 60 90.000 
P2O5 30 45.000 
K2O 70 105.000 
CaO 40 60.000 

*) – producţia medie de fân: 3t/ha 
**) – Elemente chimice din cantităţile de gunoi de grajd, rezultat din hrănirea 

animalelor cu fân de pajişte 
***) – Cantităţi de elemente nutritive ce pot asigura fertilizarea unei suprafeţe de 

cca 1 milion hectare (sub formă de gunoi de grajd) 
7. Pajiştea ca sursă de producere de azot fixat biologic (NFB).  
Balanţa estimativă de azot fixat biologic (NFB) în agroecosistemele de pajişti şi 

culturi de leguminoase din România este de: 30 kg/ha/an pentru pajiştile permanente; 
80 kg/ha pentru pajiştile temporare şi de 160 kg/ha/an pentru leguminoasele perene. 
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8. Pajiştea ca sursă de stocare a CO2. 
Cantitatea estimată de CO2 stocat (sechestrat) în agroecosistemele de pajişti este 

de 4,7 t/ha/an pentru pajiştile permanente şi de 4,2 t/ha/an pentru pajiştile temporare.  
9. Funcţia pajiştii de reţinere a apei. 
10. Pajiştea ca sursă de biomasă pentru producerea biocombustibililor.  
Biomasa produsă şi nevalorificată suficient de pe pajiştile naturale şi de pe 

suprafeţele abondonate, din cauza gospodăririi necorespunzătoare şi a scăderii 
vertiginoase a efectivelor de animale, poate constitui o sursă foarte importantă de 
producere a biocombustibililor.  

2. PRINCIPALELE TIPURI DE HABITATE DE PAJIŞTI MONTANE ŞI 
RĂSPÂNDIREA LOR  

2.1. ETAJUL SUBALPIN ŞI ALPIN 

2.1.1. 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. 

2.1.2. 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, foarte 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, 
care permit o încărcare de 0,1-0,4 UVM/ha. 

2.2. PAJIŞTI ZONALE PREMONTANE ŞI MONTANE 

2.2.1. 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. 
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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. 

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. 

2.2.2. 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. 
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 2.2.3. 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. 

2.3. PAJIŞTI ZONALE COLINARE ŞI DE CÂMPIE  

2.3.1. 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.  

 2.3.2. 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. 
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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. 

2.3.3. 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.). 

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. 

2.3.4. 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 0,3-0,4 
UVM/ha. 

2.4. PAJIŞTI AZONALE  

2.4.1. 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. 
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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. 

2.4.2. 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 alcalice. 

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. 

2.4.3. 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. 

   3. MĂSURI AMELIORATIVE GENERALE  

3.1.FACTORII LIMITATIVI AI PRODUCTIVITĂŢII PAJIŞTILOR PERMANENTE 

Productivitatea pajiştilor permanente este strâns legată atât de condiţiile de mediu 
în care se găsesc, cât şi de activităţile omului şi animalelor sale. 

Din datele MADR prezentate în „Programul naţional de reabilitare a pajiştilor 
2005-2008”, factorii limitativi pentru producţie sunt în ordine: aciditatea solului, 
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eroziunea, excesul de umiditate, salinitate şi alcalinitate, textura solului şi altele care 
ajung să influenţeze 60 % din suprafaţa pajiştilor permanente (Tabelul 3.1). 

Tabelul 3.1
Factori fizico - chimici limitativi ai solului pentru producţia pajiştilor

FACTORUL LIMITATIV mii ha % 
Aciditatea solului 1.280 26 
Eroziunea solului şi alunecări 890 18 
Exces de umiditate  290 6 
Salinitate şi alcalinitate 250 5 
Nisipuri, pietriş, roci la suprafaţă 240 5 
Fără restricţii majore 1.910 40 
TOTAL 4.860 100 

De altfel, este cunoscut faptul că pajiştile au ocupat de regulă suprafeţele unde nu 
s-a putut extinde culturile în arabil, 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. 

Ca o consecinţă a lipsei de întreţinere, încărcare optimă cu animale şi a duratei de 
păşunat peste limitele normale a pajiştilor, suprafeţe mari sunt invadate de vegetaţie 
ierboasă nevaloroasă cum este ţăpoşica, bărboasa, feriga, târsa, şteviile, ştirigoaia, 
urzicile, etc., cât şi de vegtaţie lemnoasă ca arbuşti (păducel, măceş, alun, mur etc.) şi 
puieţi de arbori (Tabelul 3.2). 

Tabelul 3.2.
Factori biotici şi antropogeni limitativi pentru producţia pajiştilor

FACTORUL LIMITATIV mii ha % din total pajişti
Invazie buruieni de pajişti 
din care: - ţăpoşică (Nardus stricta) 

- bărboasă (Botriochloa ischaemum) 
- ferigă(Pteridium aquilinum) 
- târsă (Deschampsia caespitosa) 
- nitrofile (Rumex, Veratrum, Urtica) 

1.280 26 
500 10 
250 5 
170 3 
90 2 

270 6 
Invazie vegetaţie lemnoasă 420 9 
Muşuroaie înţelenite 550 11 
TOTAL 2.250 46 

Lipsa totală de întreţinere a pajiştilor permanente este reflectată şi de prezenţa 
muşuroaielor înţelenite  care îngreunează mecanizarea lucrărilor şi folosirea acestora. 
Concret, în teritoriu se întâlnesc suprapuneri de factori de degradare fizico – chimici 
şi bio – antropici care limitează în final şi mai mult productivitatea pajiştilor 
permanente. 

La toate acestea, dacă adăugăm absenţa fertilizării organice sau minerale care să 
susţină speciile valoroase furajere şi să sporească producţia pajiştilor, nu trebuie să ne 
mai surprindă starea actuală a degradării covorului ierbos. 

Pajiştea trebuie să fie tratată ca oricare cultură în arabil, dacă dorim eficienţă 
economică de la acest mod de folosinţă agricolă. În trecutul nostru nu prea îndepărtat 
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şi în ţările dezvoltate, care sunt de mult  integrate în Civilizaţia pastorală, păşunea 
sau fâneaţa, într-un cuvânt pajiştea este întreţinută şi valorificată corespunzător 
pentru a obţine rezultatele economice scontate. 

3.2. ELIMINAREA EXCESULUI DE UMIDITATE  

3.2.1. 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 aflată la mică adâncime, 
aproape de suprafaţa solului. 

Plantele indicatoare pentru excesul de umiditate permanent 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. 

3.2.2. 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. 

3.2.3. 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. Excesul 
permanent se elimină cu ajutorul unor drenuri, figura 3.1., 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. 
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 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 arundinacee), 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 utilităţi pe pajişti . 

3.3. COMBATEREA EROZIUNII DE ADÂNCIME ŞI ALUNECĂRILOR  

3.3.1. 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 de 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 
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şi cu mult mai distrugătoare, afectând construcţii şi căi de acces, modificând în final 
relieful. 

3.3.2. 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. 

3.3.3. 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 adecvat 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 de artă mai ample, proiectate de specialişti autorizaţi în domeniu 
şi executate  de intreprinderi (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. 

Cleionajele simple, figura 3.2., 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 
cleionaj se pot planta primăvara devreme sade de salcie care vor consolida şi mai 
bine terenul. 

Cleionajele duble, figura 3.3., 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. 
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Lucrări mai ample de stăvilire a eroziunii de adâncime constau din praguri şi 

baraje confecţionate din lemn, piatră, plasă de sârmă cu paitră (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. 

Stăvilirea alunecărilor de teren pune probleme şi mai complicate care necesită la 
rândul lor proiecte şi execuţie de lucrări de strictă specialitate. 
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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. 

3.4. CORECTAREA REACŢIEI SOLULUI PAJIŞTILOR 

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, 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 puternică 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 pHH2O de 6,0 până la 7,2, 
respectiv de la slab acid  până la puţin peste neutru. 

3.4.1. 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 %).  

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 recaţie 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. 
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3.4.2. Corectarea acidităţii 

Solurile din pajiştile permanente care au un pHH2O mai mic de 5,2 şi un conţinut 
de peste 100 ppm aluminiu mobil, necesită a fi amendate cu materiale care conţin 
calciu. 

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 defecaţie 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 5oo 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. 

3.4.3. Corectarea alcalinităţii 

Ca o primă intervenţie pe sărături, care au un indice pHH2O peste 8 este necesar 
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 10-12 ani. 

3.4.4. 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. 

4. METODE DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A COVORULUI IERBOS EXISTENT  

4.1. ALEGEREA METODELOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE  

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 
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: 
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- zona fizico-geografică şi bioclimatică, substratul geologic în care se 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 a 
covorului natural rărit prin supraînsămânţare cu specii semănate din afară 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 păşunile naturale din 
munţii înalţi din etajele alpin şi subalpin, în regiuni secetoase, pe sărături, nisipuri, 
pietrişuri, etc., cu producţii de 2-8 tone masă verde 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; 

- semiintensive pe păşunile şi fâneţele seminaturale, supraînsămânţate sau 
reînsămânţate din zona de pădure, 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 masă verde la hectar; 

- intensive pe pajiştile semănate 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 masă verde 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.  

4.2.  CURĂŢIREA DE MUŞUROAIE ŞI DE VEGETAŢIA NEVALOROASĂ 

Din cauza exploatării necorespunzătoare, pajiştile în general şi în special pajiştile 
permanente, în marea lor majoritate, au suprafaţa denivelată datorită muşuroaielor de 
origine animală sau vegetală, eroziunii şi alunecărilor de teren, acoperirii cu pietre, 
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cioate şi resturi vegetale ierboase şi lemnoase nevaloroase, de dejecţii rămase după 
păşunat etc.  

 Muşuroaiele înţelenite de origine animală şi vegetală sunt principala cauză a 
denivelărilor pe pajiştile naturale. Cele de origine animală, figura 4.1., 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, figura 4.2., care se datoresc efectului combinat de îngheţ-
dezgheţ, păşunatului neraţional cu ovinele şi invaziei cu ţăpoşică. 

 
Prin lucrările de curăţire a pajiştilor de muşuroaie de orice provenienţă, de 

vegetaţia ierboasă şi lemnoasă nevaloroasă şi de pietre; de nivelare a nanoreliefului; 
de împrăştiere a dejecţiilor (rămase în urma păşunatului sau după fertilizarea 
organică); de aerare a covorului vegetal  se urmăreşte mărirea suprafeţei destinate 
plantelor valoroase şi realizarea cerinţelor optime creşterii şi dezvoltării acestora, 
precum şi crearea condiţiilor optime pentru mecanizarea lucrărilor ulterioare de 
îmbunătăţire sau exploatare a pajiştilor.  
 În funcţie de condiţiile pedoclimatice şi de exploatare se pot întâlni diferite situaţii 
privind acoperirea pajiştii cu muşuroaie, cu pietre, cu vegetaţie nevaloroasă, cu 
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dejecţii etc. După gradul de acoperire cu muşuroaie, cu vegetaţie ierboasă şi 
lemnoasă nevaloroasă, cu dejecţii etc. şi de dimensiunile acestora se aleg diferite 
variante tehnologice de mecanizare a lucrărilor de curăţire. 
 În cazul în care pajiştea este invadată de muşuroaie, de dejecţii şi 
microdenivelări, figura 4.1., pentru curăţat se folosesc rindele de pajişti acţionate cu 
diferite tractoare, în funcţie de panta terenului. În lipsa rindelelor de pajişti se pot 
folosi grape cu colţi ficşi sau cu colţi reglabili. 

Lăţimea de lucru a acestora se alege în funcţie de sursele de energie folosite 
pentru acţionare. Pentru creşterea eficienţei (mărirea agresivităţii) organelor active 
ale rindelelor de pajişti precum şi a grapelor cu colţi ficşi sau cu colţi reglabili se face 
lestarea cadrului acestora cu diferite greutăţi adiţionale (stâlpi de beton, trunchiuri de 
copaci, pietre etc.). Pentru obţinerea unei lucrări corespunzătoare,  în cazul unor 
grade ridicate de acoperire cu muşuroaie, cu dejecţii şi microdenivelări se recomandă 
efectuarea a două treceri perpendiculare. Odată cu curăţirea se face şi aerarea 
covorului ierbos precum şi eliminarea resturilor vegetale uscate (muşchi, plante 
neconsumate sau rămase neadunate după recoltare etc.). Pe pantă mai mare de 
90(16%) se lucrează pe curba de nivel. Lucrarea se recomandă să se facă în primăvară 
devreme, imediat după dezgheţ, înainte de pornirea în vegetaţie. Datorită acţiunii sale 
benefice, aerarea covorului ierbos se recomandă să se facă pe toate suprafeţele de 
pajişti permanente sau temporare aflate în exploatare. 

În situaţia în care pajiştea este invadată de muşuroaie mari şi cu grad ridicat de 
acoperire,  figura 4.2., pentru curăţire se folosesc grapele cu discuri grele GDG-2,7 şi 
GDG-4,2 acţionate cu tractoare pe roţi sau pe şenile de 58...132kW(80...180 CP). 
Pentru obţinerea unui grad de mărunţire corespunzător la utilizarea grapelor cu 
discuri grele se execută două treceri, pe cât posibil perpendiculare. După distrugerea 
muşuroaielor aceste pajişti  urmează obligatoriu să fie îmbunătăţite prin 
supraînsămânţare sau reînsămânţare, în funcţie de gradul de acoperire cu muşuroaie. 
Pe pajiştile situate pe pante peste 60(10,5%) lucrul se execută obligatoriu pe curba de 
nivel. Pe versanţii lungi, unde eroziunea solului este favorizată, lucrarea se execută în 
benzi alternative, paralele cu curbele de nivel. Benzile nelucrate urmează să fie 
prelucrate în anul următor, când prima serie de benzi sunt deja înţelenite. Lăţimea 
benzilor variază în funcţie de pantă după cum urmează: între 30 şi 40 m pe pante de 
60...90(10,5...16%); între 20 şi 30 m pe pante de 90...140(16...25%); între 12 şi 20 m pe 
pante de 140...180(25...32%); între 7 şi 12 m pe pante de 180...220(32...40%). 

În cazul cel mai defavorabil şi anume al aceluia în care pajiştea este invadată de 
muşuroaie şi de vegetaţie nevaloroasă cu diametrul în zona de tăiere sub 4 cm, 
figura 4.3., se pot folosi  pentru curăţire  echipamente rotative de curăţat pajişti. În 
funcţie de poziţia axului rotorului se deosebesc două variante constructive de 
echipamente rotative de curăţat pajişti şi anume: echipamente de curăţat cu rotoare cu 
axa verticală, respectiv echipamente cu rotoare cu axa orizontală. 

Din categoria echipamentelor de curăţat pajişti cu rotoare cu axa verticală cele 
mai cunoscute sunt cel de tip MCP-2 şi MCP-2,5 acţionate cu tractoare de 65...100CP 
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pe roţi sau şenile. Din categoria echipamentelor de curăţat cu rotoare cu axa 
orizontală  se folosesc fie echipamente cu rotor cu cuţite articulate, fie echipamente 
cu rotoare cu cuţite fixe. Pe pante mai mari de 90(16%) lucrarea se execută 
obligatoriu pe curba de nivel. Golurile rămase în urma curăţirii muşuroaielor se 
recomandă să fie supraînsămânţate pentru evitarea apariţiei fenomenelor de eroziune 
a solului. Prescripţiile tehnologice impuse de panta terenului prezentate în paragraful 
anterior sunt valabile şi în acest caz.  
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4.3. MAŞINI ŞI ECHIPAMENTE DE CURĂŢIRE  

4.3.1. Rindeaua pentru pajişti  

Este destinată pentru fracţionarea şi împrăştierea pe sol a muşuroaielor, a 
dejecţiilor, a microdenivelărilor şi aerarea covorului ierbos al pajiştii. Rindeaua de 
pajişti, figura 4.4., este un utilaj purtat acţionat cu tractoarele de 45-65 CP (U-445, 
U445 DT, U-650 M etc.) şi format dintr-un cadru asemănător cu cel de cultivator pe 
care sunt fixate cu lanţuri trei secţii de lucru.  

Fiecare secţie de lucru este prevăzută cu două rânduri de cuţite verticale de tip 
daltă şi cu două rânduri de cuţite orizontale înclinate. Cuţitele de tip daltă, reglabile 
ca poziţie pe verticală, execută fragmentarea muşuroaielor, a microreliefului şi 
dejecţiilor în plan vertical-longitudinal. Cele două rânduri de cuţite orizontale, 
montate în spatele cuţitelor daltă, în  două planuri diferite şi cu înclinări opuse, 
execută tăierea pe orizontală şi împrăştierea uniformă pe sol a fragmentelor rezultate. 
Lăţimea de lucru a unei secţii 1,25 m; lăţimea de lucru totală 3,75 m; panta maximă 
de lucru de 90 la lucru cu tractoarele pe roţi cu simplă tracţiune, 120 la lucru cu 
tractoarele pe roţi cu dublă tracţiune; 180 la lucru cu tractoarele pe şenile; capacitatea 
de lucru 8-12 ha/sch.; consumul specific de carburanţi 4,2- 5 l/ha. 

Principalele reglaje şi întreţineri ale rindelei de pajişti sunt: reglarea 
paralelismului longitudinal şi transversal al cadrului maşinii faţă de teren. Reglajul se 
face cu ajutorul elementelor de reglaj ale mecanismului de suspendare în trei puncte 
al tractorului de acţionare; reglarea poziţiei pe verticală a cuţitelor de tip daltă. 
Cuţitele din rândul din faţă se recomadă să fie reglate la o înălţime de cca 5-6 cm faţă 
de sol, iar cuţitele din rândul din spate se recomandă să fie astfel reglate încât să 
atingă uşor solul pajiştii de curăţat; ascuţirea tăişului cuţitelor de tip daltă prin baterea 
lor la cald la o forjă (fierărie). Tăişul cuţitelor nu trebuie să ajungă la o grosime mai 
mare de 2,5 mm. Pentru creşterea eficienţei (mărirea agresivităţii) organelor active şi 
pentru obţinerea unui lucru corespunzător se recomandă lestarea cadrului rindelei de 
pajişti cu greutăţi suplimentare (profile metalice diferite, stâlpi de beton, trunchiuri de 
copaci, pietre etc.), respectiv efectuarea a două treceri de lucru perpendiculare în 
cazul în care pajiştea prezintă un grad ridicat de acoperire cu muşuroaie, cu dejecţii şi 
microdenivelări.  

4.3.2. Maşinile  de curăţat pajişti MCP 2 şi MCP 2,5  

Sunt maşini rotative destinate tăierii, mărunţirii şi împrăştierii pe sol a 
muşuroaielor şi vegetaţiei nevaloroase de pe pajişti. Acestea, figura 4.5., sunt 
antrenate de la priza de putere independentă de 540 rot/min şi lucrează în agregat cu 
tractoarele de 65-100 CP. Muşuroaiele şi vegetaţia nevaloroasă sunt tăiate inerţial şi 
mărunţite de 4 cuţite articulate pe rotor. Tăierea se face fără rezemare datorită vitezei 
periferice ridicate a cuţitelor. Cuţitele folosite au forma de ,,Z,, alungit sau de ,,J,,. Pe 
rotor se alternează cuţitele în formă de ,,Z,, alungit cu cele în formă de ,,J,,. Cuţitele 
cu forma  de ,,Z,, alungit taie muşuroaiele şi vegetaţia nevaloroasă iar cele în formă  
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de ,,J,, le mărunţeşte şi împrăştie fragmentele pe sol. Pentru obţinerea gradului de 
mărunţire dorit, s-a montat în spate, pe carcasa maşinii, un grătar, care permite 
trecerea şi împrăştierea pe sol doar a fragmentelor care au dimensiunile de mărunţite 
corespunzătoare (mai mici de 10 cm). Lăţimea de lucru este de 2 m la maşina MCP 2, 
respectiv de 2,5 m la maşina MCP 2,5, panta maximă de lucru la acţionarea cu 
tractoarele pe roţi este de 90 (16%), iar capacitatea de lucru este de 2,5…3,5 ha/sch 
pentru maşina MCP 2, respectiv de 3…4,5 ha/sch pentru maşina MCP 2,5. Consumul 
specific de carburanţi este cuprins între 16 şi 25 l/ha. 

Principalele reglaje şi întreţineri ale maşinilor de curăţat pajişti MCP-2 şi 
MCP 2,5 sunt: reglarea paralelismului longitudinal şi transversal al echipamentului 
faţă de teren. Reglajul se face cu ajutorul elementelor de reglaj ale mecanismului de 
suspendare în trei puncte al tractorului de acţionare; reglarea înălţimii de lucru (de 
tăiere a vegetaţiei şi muşuroaielor) se face cu ajutorul roţilor de copiere din spatele 
echipamentului. Înălţimea pe verticală a acestor roţi se modifică din găurile de reglaj 
ale poziţiei suportului acetora. După alegerea  poziţiei corespunzătoare a roţilor de 
copiere se verifică şi se reglează din nou, dacă este necesar, paralelismul longitudinal 
al echipamentului faţă de teren; în timpul lucrului se verifică dacă cuplajul de 
siguranţă la suprasarcină, montat pe arborele cardanic de transmitere a mişcării între 
tractor şi echipament şi destinat protejării atât a transmisiei prizei de putere a 
tractorului cât şi a transmisiei echipamentului, funcţionează la întâlnirea eventualelor 
suprasarcini. Dacă cuplajul nu funcţionează se procedează la demontarea arborelui 
cardanic şi transportarea acestuia la un atelier specializat pentru verificare şi reglare; 
schimbarea cuţitelor se face când acestea au atins un grad ridicat de uzură. Foarte 
important este ca la schimbare cuţitele de acelaşi tip (în formă de Z alungit sau în 
formă de J), care se montează pe rotor pe acelaşi diametru (în opoziţie), să aibă 
aceeaşi greutate. Dacă se rupe un cuţit este necesar ca să se facă schimbarea nu numai 
a cuţitului rupt ci şi a cuţitului aflat în opoziţie, având în vedere ca cele două cuţite să 
aibă greutăţi egale; la ruperea accidentală a unui cuţit, se decuplează imediat priza de 
putere a tractorului şi se frânează transmisia la rotorul echipamentului. Funcţionarea 
în continuare a echipamentului poate produce defecţiuni importante, atât la 
echipament cât şi la sursa energetică, datorate dezechilibrării grave în funcţionare a 
rotorului; după fiecare trei zile de funcţionare, se verifică nivelul lubrifiantului din 
grupul conic de transmitere a mişcării la rotorul cu cuţite; de două ori pe zi se verifică 
dacă grupul conic se încălzeşte, dacă apar scurgeri de lubrifianţi pe la îmbinările 
acestuia. Verificarea se face cu motorul oprit şi cu echipamentul coborât în poziţie de 
lucru. Datorită faptului că echipamentul prezintă în timpul lucrului un grad ridicat de 
periculozitate este interzis cu desăvârşire accesul persoanelor sau animalelor sub o 
rază de 100 m. Tractorul de acţionare trebuie să fie dotat obligatoriu cu cabină de 
protecţie. Coborârea de pe tractor a operatorului este permisă numai după 
întreruperea transmisiei mişcării la rotorul cu cuţite şi după oprirea completă a 
mişcării de rotaţie al acestuia.  
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 4.4. COMBATEREA VEGETAŢIEI LEMNOASE ŞI IERBOASE NEVALOROASE 
DIN PAJIŞTI  

4.4.1. Vegetaţia lemnoasă 

Pajiştile naturale din zona de pădure 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 (proiecte) silvopastorale, în care se prevăd toate detaliile privind 
organizarea, execuţia lucrării şi valorificarea materialului lemnos, conform 
normativelor. 

Pe pajiştile situate pe terenuri cu panta cuprinsă între 100 şi 300 (18-58%) 
defrişarea se efectuează în benzi cu lăţimi de la 120 m pe pantele mai mici până la 40 
m pe pante mari, paralele cu direcţia generală a curbelor de nivel. Concret pentru 
fiecare grad înclinaţie peste 100, lăţimea benzilor de pajişte naturale scade de la 120 
m cu câte 4 m, până la 300 după care nu se mai recomandă defrişarea pentru evitarea 
eroziunii solului. 

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). 

Benzile de păşuni naturale situate pe terenurile în pantă de 100-300 înclinaţie, este 
bine să alterneze cu benzi antierozionale nedefrişate late de 5-25 m. Lăţimea benzii 
nedefrişate este de 5 m pentru panta de 100 şi creşte cu 1m pentru fiecare grad de 
mărire a pantei. De asemenea se lasă benzi nedefrişate în apropierea ogaşelor şi 
ravenelor şi pe versanţii predispuşi alunecărilor de terenuri, cât şi unele pâlcuri care 
să servească ca umbrare pe păşuni în locurile de odihnă şi adăpat al animalelor. 

 Îndepărtarea vegetaţiei lemnoase se efectuează cu ajutorul mijloacelor mecanice 
sau chimice, precum şi prin lucrări manuale. 

Defrişarea pe cale mecanică se poate efectua pe terenuri în pantă până la 270, cu 
tractoare pe şenile echipate cu diferite unelte de tăiat şi adunat vegetaţie lemnoasă 
până la un anumit diametru, peste care se intervine numai cu fierăstrăul mecanic. 

 Materialul lemnos rezultat de la defrişare se sortează şi se depozitează în grămezi 
ordonate pe direcţie generală a curbelor de nivel, fiind ulterior folosit pentru 
împrejmuiri pe păşuni, consolidarea terenurilor erodate, lemn de foc. Crengile şi 
mărăcinişurile se adună în grămezi (martoane) la care după uscare se dă foc, cenuşa 
rezultată se împrăştie uniform pe pajişte şi locurile arse se supraînsămânţează. 

 Distrugerea pe cale chimică se face cu ajutorul arboricidelor, în special pentru 
combaterea vegetaţiei lemnoase în stadiu tânăr ca măsură complementară după 
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lucrările mecanice de defrişare. Se utilizează arboricide sistemice ca 2,4 D; 2,4, 5T; 
2,4D + Dicamba sau totale ca glifosat, triclorpyr,  ca substanţe active, care se cunosc 
sub diferite denumiri comerciale utilizate şi în combaterea buruienilor de cultură, dar 
în doze mai mari şi tratamente repetate de mai multe ori pe an sau mai mulţi ani 
consecutivi (1-3) până la epuizarea rezervelor din drajoni şi rădăcinile arborilor 
defrişaţi. Specii lemnoase mai sensibile la combaterea chimică sunt arinul, 
mesteacănul, alunul şi rugii. Rezistenţă mai mare la tratamentele chimice o au 
carpenul, stejarul, păducelul şi porumbarul. 

 Perioada optimă de aplicare a arboricidelor este în luna iulie când suprafaţa foliară 
atinge maximum de dezvoltare.  

După tratament păşunatul se întrerupe timp de peste 3 săptămâni. 
Defrişarea cu mijloace manuale este mai bine cunoscută şi deci folosită în 

teritoriu. O atenţie aparte trebuie să se acorde scoaterii rădăcinilor din care se poate 
reinstala vegetaţia lemnoasă, mai ales la speciile cu drajonare puternică. 

 După distrugerea vegetaţiei lemnoase, utilizând una din metodele descrise până 
acum, terenul respectiv se curăţă de resturile lemnoase, se nivelează, se aplică 
amendamente, dacă solul este acid, se fertilizează cu îngrăşăminte chimice, se 
mobilizează superficial şi se seamănă cu un amestec adecvat de graminee şi 
leguminoase perene. 

4.4.2.  Combaterea buruienilor din pajişti  

 4.4.2.1. Răspândire şi  efect dăunător 

În alcătuirea covorului ierbos al pajiştilor, alături de gramineele şi leguminoasele 
furajere perene, participă şi speciile din grupa alte familii botanice, 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 
pajiştei, 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 
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provoca tulburări animalelor, în condiţiile folosirii suprafeţelor respective prin 
păşunat.  

Buruienile, figura 4.6., 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 interspecii 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 decât monocotiledonatele, acestea 
permiţându-le o absorţie mai uşoară a calciului şi magneziului. În plus, înrădăcinarea 
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profundă, în cazul buruienilor cu sistem radicular pivotant, asigură explorarea 
stratelor 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, fenomenul fiind denumit „alelopatie”. Acelaşi comportament a fost pus 
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 :  
 Veratum 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, cît şi oile consumă planta fără 
repercursiuni 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 sceleratus (boglari) este cea mai toxică din toate speciile de 

Ranunculus.  El 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; 
 Equisetum sp. (coada calului) conţine alcaloizi toxici mai ales palustrină şi acid 

aconitic, care nu se dezactivează 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.  

4.4.2.2.  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 aceluiaşi 
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.  



 
 GHID DE PRODUCERE ECOLOGICĂ A FURAJELOR DE PAJIŞTI MONTANE 

 

                                                      44

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 pajiştei. 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%. 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 - 2,4-D 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. 
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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 umididate, 
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, figura 4.7. 

4.4.2.3. Combaterea speciei Pteridium aquilinum (feriga mare)  din pajişti   

Istoric, răspândire şi biologie 
Una dintre cele mai periculoase buruieni care a invadat în ultimele două decenii 

pajiştile de deal şi montane, figura 4.8., 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. În Europa prezenţa sa este menţionată în Anglia încă din 
neolitic şi în Finlanda în urmă cu 1.500 ani. În ţara noastră se precizează faptul că 
Pteridofitele ca şi încrengătură a regnului vegetal din care face parte şi feriga au avut 
cea mai mare dezvoltare în era primară, la mijlocul şi la sfârşitul ei, realizând o 
vagetaţie luxuriantă a cărei resturi au dat naştere unor bogate zăcăminte de cărbuni de 
calitate superioară cum este antracitul şi huila, care se exploatează în prezent la 
Petroşani, Petrila şi alte locaţii din Valea Jiului. 

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. 
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 ierbacee perenă, cu rizomi groşi, 
ramificaţi lung, cu un număr mare de muguri din care se formează frunzele, care 
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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 iulie-
septembrie. 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 unei thiamine 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. De asemenea cercetări recente au pus în evidenţă acţiunea cancerigenă asupra 
animalelor şi omului.   
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Metode de combatere 
Dintre metodele de combatere le amintim pe cele 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 de cât 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 pHH2O ( 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. Astfel, feriga se găseşte adesea în asociaţie cu 
Calluna vulgaris. După un foc uşor sau moderat, Calluna vulgaris aflată în stadiu 
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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 biologică  face apel la o insectă din Africa de Sud  şi anume 
Parthenodes angularis răspândită pe ferigile care este o molie ale cărei larve trăiesc 
în rahis, atacul lor determinând uscarea frunzei de ferigă. Feriga este o plantă foarte 
viguroasă, astfel că este puţin probabil că o singură specie de Parthenodes să o 
combată cu succes. Totuşi studiile începute în Anglia cu alte 4 specii de insecte 
Eupteryx maigudoi  ( Africa de Sud ),  Conservula cinisigna  ( Africa de Sud ) şi alte 
două neidentificate ( din Tasmania şi Africa de Sud ) sunt încurajatoare şi în asociere 
cu ciuperci poate constitui o soluţie permanentă de combatere a ferigilor la un preţ 
scăzut. În Noua Zeelandă au fost identificate ciuperci care parazitează în special 
frunzele de ferigă, iar unele chiar şi rizomii : Asochyta pteridis, Crytomicina pteridis, 
Rhophographus pteridis şi Fusarium sp.     

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, cu excepţia ARSENALULUI, 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. 

4.5. AMENDAREA ŞI FERTILIZAREA PAJIŞTILOR  

4.5.1. Necesitatea amendării şi fertilizării pajiştilor  

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 arabil. De aceea, după mai 
mulţi ani de recoltă dacă nu fertilizăm, pe o pajişte se împuţinează elementele 
nutritive din sol, se schimbă radical vegetaţia în sensul dispariţiei plantelor bune 
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furajere, mai pretenţioase la aprovizionarea solului cu NPK, fenomen care 
favorizează apariţia treptată, până la dominare, a unor specii de buruieni 
nepretenţioase care le înlocuiesc. 

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.  

Din totalul păşunilor montane, peste 700 mii hectare sunt situate pe soluri 
puternic, până la moderat acide, cu pH(H2O) de la 4,0-5,4 care necesită amendare 
calcică pentru corectarea acidităţii. Solurile acestor păşuni sunt foarte slab până la 
slab aprovizionate cu fosfor, un element fertilizant esenţial pentru creşterea şi 
dezvoltarea plantelor. Corectarea acidităţii prin amendare calcică şi  fertilizarea cu 
fosfor sunt două acţiuni de bază pe păşunile naturale, prin care se crează condiţii 
optime pentru instalarea şi extinderea leguminoaselor perene, în special al trifoiului 
alb (Trifolium repens), care la rândul lui sintetitează azotul din atmosferă. Cu fiecare 
procent de trifoi alb, solul se îmbogăţeşte gratuit şi ecologic cu 3-3,5 kg N/ha, 
respectiv 30% trifoi alb asigură cca. 100 kg N/ha/an, echivalentul a 300 kg azotat de 
amoniu, care costă în prezent cca 310 lei la care se adaugă cheltuieli de transport şi 
aplicarea de cca. 40 lei, rezultă în total 350 lei / ha / an (aproximativ 80 Euro/ha).  

4.5.2.  Amendarea pajiştilor  

Particularităţile amendării pajiştilor  
Corectarea reacţiei extreme a solurilor din pajişti se face de cele mai multe ori la 

suprafaţa terenului, cu excepţia cazurilor când se înfiinţează o pajişte când 
amendamentele se pot încorpora în sol. Din aceste considerente aplicarea 
amendamentelor la suprafaţa terenului trebuie să fie cât mai uniformă şi materialul 
utilizat să aibă o granulaţie cât mai fină pentru a intra rapid în acţiune. 

Dată fiind orografia terenurilor ocupate de pajişti, amendamentele se aplică mai 
dificil cu mijloace manuale şi în cazul prafului de var (CaO) trebuiesc luate măsuri 
speciale de protecţie a muncii. 

Aplicarea amendamentelor pe pajişti asigură instalarea şi extinderea în covorul 
ierbos a leguminoaselor perene, care la rândul lor fixează azotul atmosferic. Astfel, 
prin amendare, pe lângă corectarea reacţiei solurilor, se face indirect şi o fertilizare 
biologică prin leguminoasele, care se instalează şi sunt stimulate pentru o perioadă 
lungă de timp.  

 Sortimentul de amendamente calcice  
 Calcarul (CaCO3) măcinat este cel mai răspândit amendament pentru solurile 
acide, cu o putere de neutralizare (PNA) de 90%. 
 Varul ars (CaO) şi varul stins au o putere mare de neutralizare de 150-185%, dar 
cu dificultăţi mai mari la aplicare datorită efectului caustic. 
 Carbonatul de calciu rezidual de la combinatele de îngrăşăminte chimice are o 
putere de neutralizare de 70-85% şi un conţinut suplimentar de 2-9% azot.
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 Carbonatul de calciu precipitat de la fabricarea produselor sodice are o  putere de 
neutralizare de 90%, dar trebuie folosit cu atenţie să nu depăşească 2% sodiu. 
 Spuma de defecaţie de la fabricile de zahăr are o putere de neutralizare de 75% cu 
urme de elemente ca N-0,5%,P-0,8% şi K-0,2% precum şi substanţe organice (2-
15%). 
Din punct de vedere al nevoii de amendare solurile acide au fost împărţite în 3 
urgenţe: 

I –   soluri cu pH în H2O sub 5 şi  V % < 50 
II –  soluri cu pH în H2O între 5,0-5,6 şi V% = 50-70 pe soluri luto-nisipoase  

şi V%=75 pentru soluri argiloase şi luto-argiloase 
III – soluri cu pH între 5,6-5,8 şi V% de 75 la 85. 

 Formula urgenţei de amendare (U CA) pentru pajiştile naturale este: 

  100085,00,4 
SB

Al
UCa  

 Valorile obţinute pe baza raportului între conţinutul de Al şi suma bazelor 
schimbabile (SB) oscilează între limitele “O” – urgenţă foarte mare de amendare şi 
“4” când amendarea nu e necesară, cel puţin pentru moment.  
 Doza de amendament calcaros (DAC) se stabilesc după formula: 

   
PNAVi

Vd
SBhatDAC

100
6,0)1()/(   

 În care: SB = suma bazelor schimbabile (me/100 g sol) 
             Vd    = gradul de saturaţie în baze dorite a se realiza 
             Vi    = gradul de saturaţie (%) iniţial, al solului neamendat 
         0,6    = coeficient neutralizare pentru pajişti  
         PNA =  puterea de neutralizare a amendamentului, exprimată în % CaCO3  

Dozele de amendament se calculează cu precizie după formule pentru 
neutralizarea a 50-70% din aciditatea hidrolitică sunt prezentate sub formă tabelară în 
tratatele de agrochimie. 
 Orientativ, pentru amendarea a 686 mii ha păşuni din ţara noastră au fost 
prezentate de TEACI (1980) următoarele doze de CaCO3: 

- 322 mii ha păşuni cu 3-4 t/ha 
- 179 mii ha păşuni cu 4-5 t/ha 
- 185 mii ha păşuni peste 5 t/ha 

respectiv o medie de 4,5 t/ha, pe care o putem lua în calcul pentru necesarul de 
amendamente în prezentul program. 

 Efectul amendării calcice durează 8-10 (12) ani în funcţie de doza iniţială, 
cantitatea de precipitaţii şi cantitatea de furaj obţinută, şi are un maxim de eficienţă 
după 4-5 ani de la aplicare la suprafaţă, pe păşunile naturale. 

4.5.3. Fertilizarea pajiştilor 

Particularităţile fertilizării pajiştilor  
Faţă de o cultură în arabil la fertilizarea pajiştilor trebuie să se ţină seama de mai 

multe particularităţi specifice, cum ar fi: 
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 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 – 50 grade, 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; 

 realizarea mai multor cicluri de recoltă sau îndepărtarea permanentă a ei prin 
păşunat într-un sezon de vegetaţie; 

 utilizarea prin cosit, păşunat 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; 

 administrarea, de regulă la suprafaţa terenului, a îngrăşămintelor organice şi 
chimice cu excepţia cazurilor de înfiinţare a pajiştilor semănate (temporare); 

 aplicarea fracţionată, pe cicluri de recoltă (cosit sau păşunat),  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 prin 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 producţii mari şi ieftine de furaje. 

 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, cu 
condiţia expresă ca utilizarea acestora să se facă în concordanţă cu fertilitatea solului, 
condiţiile ecologice şi cerinţele plantelor furajere pentru elemente nutritive, astfel ca 
efectul poluant asupra mediului înconjurător să fie minim sau total prevenit. 
Menţionăm că nivelul mediu de fertilizare în ţările UE este în jur de 170 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. 
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 Cunostiinţe 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 
cunoaştem: 
 compoziţia floristică a covorului ierbos, cel puţin a speciilor dominante din 

familia gramineelor, leguminoaselor şi grupa diverse; 
 caracteristicile agrochimice principale ale solului cum este pH-ul, gradul de 

saturaţie în baze (V%), conţinutul în humus, fosfor, potasiu, calciu, 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 pâna 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, cosire sau în regim mixt şi alte 
elemente. 

 Abia după ce avem clarificate aspectele menţionate mai sus ne putem decide 
asupra epocii când facem  fertilizarea şi dozele ce urmează a fi aplicate. 

 Ce pajişti se pot fertiliza fără probleme şi care  nu se pot fertiliza? 
 Se pot fertiliza fără probleme : 
 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, 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. 
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 şi 
altele. 
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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.  
 Nu se pot fertiliza: 
 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,Cardus 
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. 

 Sortimentul de îngrăşăminte cu fosfor 
 Fosforita este o rocă sedimentară care conţine fosfaţi superiori de calciu cu un 
conţinut variabil în funcţie de natura materialelor ce însoţeşte mineralul fosfatic şi 
anume: argiloase (25-30% P2O5), glauconitice (18-20% P2O5) şi silicioase (12-14% 
P2O5). Prin măcinare se obţine făina de fosforite cu un conţinut de 20-34% P2O5 care 
se utilizează ca sursă de fosfor directă pentru solurile puternic acide din zone bogate 
în precipitaţii, cum sunt păşunile din zona montană înaltă. 
 Superfosfatul simplu se obţine pe cale industrială prin acţiunea acidului sulfuric 
asupra rocii fosfatice (fosforite sau apatite) cu un conţinut de 32% fosfat monocalcic 
şi 17-19% P2O5 solubil în apă. 
 Superfosfatul concentrat (dublu şi triplu) se obţine prin acţiunea acidului 
fosforic asupra rocii fosfatice şi are un conţinut de 38-47% P2O5 solubil în apă. 
Aplicarea superfosfaţilor simpli şi concentraţi pe solurile acide se recomandă a se 
face numai după corectarea acidităţii prin amendare calcică. Se mai utilizează în 
cantităţi reduse la noi fosfaţii activi şi zgura lui Thomas. 
 Valorile de interpretare a conţinutului de fosfor mobil din sol după metodologia 
ICPA (1981) sunt următoarele: sub 8,0 ppm – foarte slabă; 8,1-18 ppm – slabă; 18,1-
36,0 ppm – mijlocie; 36,1-72 ppm – bună; 72,1-108,0 ppm – foarte bună; 108,1-144,0 
ppm – excesivă pentru plante.  
 Pe solurile cu reacţie acidă care au un conţinut de fosfor mai mic de 36,0 ppm 
(mijlociu aprovizionat) este posibil să apară carenţa de fosfor, cauză pentru care este 
necesară corectarea acidităţii înainte de aplicarea îngrăşămintelor fosfatice.
 Datorită levigării foarte lente şi al pierderilor neînsemnate de fosfor, 
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administrarea acestor îngrăşăminte se poate face o singură dată pentru mai mulţi ani, 
plantele de pajişte tolerează bine dozele mari dacă şi celelalte elemente de nutriţie (N, 
K) sunt asigurate la nivelul necesar.  
 Din aceste considerente se propune aplicarea unor doze “de rezervă” o dată pentru 
4-5 ani, cât durează efectul târlirii cu animale şi jumătate din perioada de efect al 
amendării. 

Astfel, la o amendare calcică (8-10 ani) cu 4,5 t/ha CaCO3, revin 2 aplicări de 
îngrăşăminte fosfatice la 4-5 ani în doză minimă de câte 80-120 kg/ha P2O5, în 
funcţie de conţinutul solului în acest element fertilizant. 

 4.5.3.1. Fertilizarea pajiştilor cu îngrăşăminte chimice  

 Datorită resurselor insuficiente de îngrăşăminte organice pentru îmbunăţăţirea 
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 distanţe mari de fermă,  în  condiţii 
naturale mai greu accesibile.  
 Folosirea îngrăşămintelor chimice pe pajişti a produs o adevărată revoluţie verde 
prin sporurile mari de producţie de iarbă şi  calitatea furajelor, reflectate şi în 
creşterea numărului de animale şi a producţiilor acestora pe 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).  

 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 dozele de îngrăşăminte 
chimice (tabelul 4.1.). 
 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. 

 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 primăvara şi a doua de  1/3 din total după primul ciclu de 
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recoltă 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 recoltă, în doze de câte 30 N până la 50 N kg/ha primăvara devreme şi după 
fiecare ciclu, exceptând ultimul. 

Tabelul 4.1.
Date orientative privind fertilizarea pajiştilor  

permanente cu îngrăşăminte chimice (kg/ ha / an s.a.)  
Tipul de pajişte N* P2O5 (P*) K2O (K*) 

1.Festuca valesiaca 
2.Festuca rupicola 
3.Agrostis capillaris 
- productive 
-  slabe 
4. Festuca rubra 
5. Nardus stricta 
6.Festuca airoides 

100 – 200 
100 – 200 

 
150 – 200 
100 – 150 

150 
200 
100 

50 – 60 (20 -25) 
50 – 60 (20 -25) 

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

75  (50) 
100  (45) 
50  (20) 

- 
50 – 60 (40 - 50) 

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

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

 * ) substanţă activă (s.a.) 

 Aplicarea fosforului şi potasiului  
Ingrăşămintele fosfatice şi potasice se aplică pe pajişti de regulă toamna, cu 

excepţia situaţiilor când folosim îngrăşăminte chimice complexe NPK cand PK se 
aplică concomitent cu N primăvara.Aplicarea unilaterală a N a dus la scăderea 
rezervei de P şi K din sol, de aceea aplicarea acestor elemente deficitare care produc 
carenţe în furaje, este în prezent obligatorie. 

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 P2O5 şi K2O necesare pentru întreg anul, după care în 
completare, imediat sau după ciclurile de recoltă se aplică numai îngrăşăminte cu azot 
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, organică) care susţin 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 numai un interval de doi ani de conversie se poate mai 
uşor face trecerea la agricultura organică pe care o preconizează. Numai în acest mod, 
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se vor putea îmbunătăţi suprafeţe mai mari de pajişti care de decenii sau chiar secole 
s-au degradat continuu, deoarece nu li s-au asigurat un minim de întreţinere, 
fertilizare şi folosire raţională. 

     4.5.3.2. Fertilizarea pajiştilor 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. 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 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. 
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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 
depozitează 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 MIG 2,2; MIG 5 şi MIG 6 de fabricaţie românească şi alte utilaje specifice. 

Tulbureala (gűlle, purin) este un îngrăşământ organic semilichid care se obţine 
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 20–40 m3/ha. 
Îngrăşămintele semilichide bogate în azot şi potasiu se aplică pe pajiştile permanente 
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 
m3/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 binare, fiind mai bogate în azot potasiu şi sărace în fosfor şi 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 cel puţin cu o cantitate 
dublă de apă, dacă se aplică în timpul vegetaţiei pentru a nu arde plantele. Astfel, 10 
t/ha urină se diluează în 20 – 30 t/ha apă, rezultând 30 – 40 t/ha care se poate aplica 
în special pe fâneţe. Urina şi mustul se transportă şi nediluate în remorci - cisterne 
(vidanje) şi după împrăştiere pe sol (10 – 15 t/ha) se încorporează prin arătura de bază 
înainte de înfiinţarea pajiştii semănate. 
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 4.5.3.3. Fertilizarea pajiştilor prin târlirea cu animale 

În urmă cu peste o jumătate de secol, târlirea era urmărită atent şi sever 
sancţionată dacă nu erau respectate regulile ei de bază, statornicite de secole de 
strămoşii noştri, crescători autentici de animale, aflaţi în bună şi durabilă armonie cu 
natura înconjurătoare. Staţionarea peste limită a animalelor în acelaşi loc, din lipsă de 
porţi de târlire şi uneori din neglijenţa unora de a le muta la momentul oportun, cum 
se practică aproape peste tot astăzi, duce la o concentrare excesivă a dejecţiilor lângă 
stâni, care devin adevărate focare de infecţie pentru animale şi oameni, la care 
adaugăm distrugerea covorului ierbos, poluarea apelor, eroziunea solului şi multe alte  
neajunsuri. 

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, ţăpoşică). 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 agresiuni 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 târli 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.  

La reuşita acţiunii trebuie să contribuie şi normele metodologice de aplicare a 
Legii pajiştilor şi fondului pastoral, în care să se prevadă expres durata limită de 
staţionare în târlă, cu animalele pe sol sub cerul liber, iar cei care o încalcă să fie 
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aspru sancţionaţi, până la excluderea de la păşunat, aşa cum se proceda în legislaţiile 
mai vechi. 

Abia după un ciclu de 5 – 10 ani de îmbunătăţire constantă a păşunilor montane 
mai greu accesibile, prin acest sistem de târlire nepoluant sau cu poluare foarte 
redusă, se poate trece la producerea unui lapte ecosanogen, de o calitate superioară, 
utilizabil în prepararea unor sortimente de brânzeturi sau ciocolata fină cu lapte, aşa 
cum este „Alpenmilch”. De ce nu  ar putea fi şi „Carpatenmilch”?  

Merită să încercăm, dacă dorim să fim performanţi la nivel european.  

4.5.3.4  Sistem integrat de amendare, fertilizare cu fosfor şi fertilizare organică 

Pentru corectarea acidităţii solurilor pe 600 mii hectare păşuni sunt necesare 2700 
mii tone carbonat de calciu în următorii 10 ani, respectiv 270 mii tone pe an, după 
care această operaţiune se continuă permanent. 

Fertilizarea cu fosfor pentru o durată de 2 x 5 ani necesită în total 660 mii tone 
superfosfat simplu sau echivalent cu alte îngrăşăminte fosfatice, mai ales făina de 
fosforite acceptată în agricultura ecologică, revenind o cantitate de 33 mii tone pe an 
superfosfat simplu cu 18% P2O5. 

Pe parcursul a 10 ani se vor face două aplicări de îngrăşăminte fosfatice pe aceeaşi 
suprafaţă de păşune, respectiv o dată la 5 ani. 

 Scheme de aplicare a amendamentelor calcice şi îngrăşămintelor fosfatice  
Aplicarea amendamentelor se poate face în două feluri: 
- în 10 ani şi în continuare, reprize anuale pe 60 mii hectare cu 270 mii tone 

carbonat de calciu sau echivalent alte amendamente (4,5 t/ha Ca CO3); sau,  
- în 5 ani reprize anuale  pe 120 mii hectare cu 540 mii tone carbonat de calciu, 

pauză 5 ani, după care alţi 5 ani consecutiv amendare şi aşa mai departe. 
Aplicarea îngrăşămintelor fosfatice se poate face anual în primii 5 ani, 

concomitent cu aplicarea amendamentelor, după care se continuă aplicarea fosforului 
fără amendare, alţi cinci ani, în doze de 550 kg/ha superfosfat simplu (100 kg/ha 
P2O5) şi aşa în continuare. 

Această schemă corespunde unui sistem integrat de fertilizare organică, fosfatare 
şi amendare a păşunilor montane degradate, dominate în special de ţăpoşică (Nardus 
stricta) pe soluri acide, după cum urmează: prin târlire cu animalele 4-6 nopţi 1 
oaie/m2 sau o vacă/6m2 se asigură un efect remanent pentru 5 ani; prin aplicare 
100kg/ha P2O5 se asigură un efect remanent, de asemenea, pentru 5 ani; prin 
amendare cu 4,5 t/ha CaCO3 se asigură un efect mai îndelungat, de 10-12 ani.  

În aplicarea acestui sistem armonic de îmbunătăţire prin fertilizare şi amendare a 
păşunilor montane, un rol decisiv îl pot avea crescătorii de animale privaţi pe 
propriile păşuni sau pe cele închiriate minim 10 ani, care să fie obligaţi să respecte 
târlirea normală cu animalele de pe păşuni şi să fie sprijiniţi să achiziţioneze gratuit 
sau la preţuri modice îngrăşămintele fosfatice  şi amendamentele calcaroase. 

Pentru dublarea suprafeţelor târlite pe păşunile cele mai degradate invadate de 
ţăpoşică, covorul ierbos se poate distruge chimic cu glifosat (Roundup 5 l/ha în 150 
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l/ha apă), după care la 2 săptămâni se aplică amendamentele şi îngrăşămintele 
fosfatice, se supraînsămânţează cu un amestec de graminee şi leguminoase perene, 25 
kg/ha (Festuca pratensis 6 kg, Dactylis glomerata 5 kg, Festuca rubra 4 kg, Phleum 
pratense 3 kg, Lolium perenne 3 kg, Lotus corniculatus 2 kg şi Trifolium repens 2 
kg), după care se târleşte 2-3 nopţi cu încărcarea de 1 oaie/m2 sau 1 vacă/6 m2, 
respectiv jumătate din durata de târlire normală. 

Prin acest sistem îmbunătăţit de târlire se poate spori eficienţa metodei cu 150-
165% şi o calitate superioară a furajelor obţinute pe păşuni. 

După ce s-au  epuizat toate posibilităţile de aplicare a amendamentelor şi 
îngrăşămintelor fosfatice pe suprafeţele târlite normal şi în sistem de târlire 
îmbunătăţit după erbicidare şi supraînsămânţare, pe restul suprafeţei rămase se face 
amendarea şi fosfatarea cu aplicarea unor doze moderate de îngrăşăminte chimice 
azotate de 90-120 kg/ha/an substanţă activă (s.a.) care să suplinească fertilizarea 
organică prin târlire. 

Producţia de masă verde a păşunilor astfel îmbunătăţite poate ajunge la 15-20 (25) 
t/ha, de 3-4 ori mai mult decât în prezent, la care se adaugă calitatea furajeră şi 
nutritivă foarte bună a ierbii, pretabilă la realizarea unor produse animaliere  
ecologice, cu un grad de conversie ridicat. 

Corectarea acidităţii prin amendare calcică şi aplicarea îngrăşămintelor fosfatice 
deficitare trebuiesc incluse într-un sistem coerent de întreţinere şi folosire raţională a 
păşunilor montane cu animalele ierbivore îndeosebi bovine şi ovine, altfel, eficienţa 
economică a întregii operaţiuni poate fi din cele mai scăzute. 

 4.5.4. Mecanizarea lucrărilor de fertilizare şi amendare a pajiştilor 

 Aplicarea îngrăşămintelor şi amendamentelor pe pajişti se face de regulă cu 
mijloace mecanizate acolo unde condiţiile o permit şi cu mijloace manuale şi hipo în 
condiţii dificile de acces şi/sau panta mare a terenului. Un caz aparte este aplicarea 
îngrăşămintelor chimice cu ajutorul aviaţiei utilitare (avion, elicopter) deosebit de 
eficiente în zone greu accesibile, cum este cea montană. 

Maşini şi echipamente de împrăştiat gunoi de grajd 
Aceste utilaje sunt destinate pentru transportul şi împrăştierea pe suprafaţa solului 

a gunoiului de grajd. Maşinile şi echipamentele de împrăştiat gunoi de grajd, figura 
4.9., sunt constituite din: benă de capacitate diferită în funcţie de tipul maşinii sau 
echipamentului, susţinută de 2 sau 4 roţi (având forma unei semiremorci) sau montată 
pe şasiul autopropulsat pentru pante; un transportor cu raclete montat pe fundul 
benei; organe de împrăştiere montate în partea posterioră; mecanismele de 
transmitere a mişcării la transportor şi organe de împrăştiere. 

Transportorul cu raclete este montat pe 2 sau 4 lanţuri şi are rolul de a transporta 
gunoiul din benă spre organele de împrăştiere. Organele de împrăştiere sunt realizate 
sub forma unor tobe cu palete sau degete unele sub forma unor melci cu elice 
continue sau crestate cu arbori dispuşi orizontal sau vertical.  



 
 GHID DE PRODUCERE ECOLOGICĂ A FURAJELOR DE PAJIŞTI MONTANE 

 

                                                      62

Mecanismele de transmisie a mişcării de la priza de putere a sursei de energie la 
organele de împrăştiere şi la transportorul cu raclete se face prin intermediul unor 
arbori cardanici, ai unor mecanisme cu clichet sau cu transmisie cu melc-roată 
melcată, a unor transmisii cu lanţ şi a unor grupuri conice etc. 

Principalele reglaje ale maşinilor şi echipamentelor de împrăştiat gunoi de grajd 
constau în: reglarea paralelismului maşinii cu solul prin intermediul barei de tracţiune 
sau ridicătorul hidraulic al tractorului; reglarea normei de îngrăşământ se face prin 
alegerea vitezei de deplasare a transportorului cu raclete şi corelarea acesteia cu 
viteza de lucru a agregatului, cu umiditatea şi gradul de fermentaţie a gunoiului de 
grajd.  

 

 
Pentru reglarea vitezei transportorului cu raclete sunt prevăzute, în cadrul 

transmisiei, pinioane de schimb care permit obţinerea a diferite rapoarte de 
transmisie. În ţara noastră se află în producţie maşinile de împrăştiat gunoi de 
grajd(MIG), MIG 2,2, MIG 5 şi MIG 6. Maşina MIG 2,2, fiind mai mică şi mai 
uşoară, poate lucra pe pante de până la 120, fiind acţionate în acest caz cu tractoare de 
45-65 CP cu dublă tracţiune sau cu şenile. Celelalte maşini necesită pentru acţionare 
tractoare de 65-70 CP, respectiv de 80-100 CP, iar panta maximă de lucru nu 
depăşeşte 70. 

Maşini pentru administrat îngrăşăminte chimice şi amendamente  
Dintre maşinile pentru administrat îngrăşăminte chimice (MIC) şi amendamente 

(MA), prezintă importanţă mai ales cele purtate de tip centrifugal MIC 300 şi MIC 
500, figura 4.10., precum şi cele tractate MA 3,5 cu acelaşi sistem de distribuţie. 
Aceste maşini permit administrarea prin centrifugare a îngrăşămintelor minerale şi a 
amendamentelor. Rezultate bune se obţin când se folosesc îngrăşăminte granulate şi 
amendamente bine mărunţite şi uscate.  
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Maşinile MIC 300 şi MIC 500, sunt formate dintr-un cadru cu punctele de fixare 
la mecanismul de suspendare al tractorului, buncărul de îngrăşăminte, distribuitorul 
de îngrăşăminte în formă de disc cu palete, transmisia mişcării de acţionare de la 
priza de putere la distribuitor şi la agitatorul de îngrăşăminte, sistemul de reglare a 
debitului. Dispozitivul de dozare este acţionat prin manetă, iar debitul este indicat de 
rigla gradată cu cursor. Principalele caracteristici tehnice ale maşnilor MIC 300 şi 
MIC 500 sunt: sursa de acţionare tractoare de 20-45 CP pe roţi pentru maşinile MIC 
300, respectiv de 45-65 CP pe roţi şi pe şenile pentru maşina MIC 500; capacitatea 
buncărului de îngrăşăminte de 270 dm3 la maşina MIC 300, respectiv de 450 dm3 la 
maşina MIC 500; cantitatea de material ce poate fi încărcată în buncăr de 300 kg la 
MIC 300, respectiv de 500 kg la MIC 500; lăţimea de lucru de 6-17 m; capacitatea de 
lucru de 8-12 ha /schimb 

 
Pentru obţinerea uniformităţii de împrăştiere dorite este necesară marcarea şi 

semnalizarea prealabilă a trecerilor, iar lucrul pe versanţi se va face pe  curba de 
nivel. 

Principalele reglaje ale maşinilor MIC 300 şi MIC 500 sunt: reglarea 
paralelismului longitudinal şi transversal al discului de distribuţie faţă de teren.  

Reglajul se face cu ajutorul mecanismului de suspendare în trei puncte al 
tractorului de acţionare; reglarea direcţiei de împrăştiere prin rotirea pâlniei de reglaj; 
reglarea normei distribuite prin alegerea corespunzătoare a vitezei de lucru şi prin 
deschiderea corespunzătoare a şibărului de la fanta de admisie a îngrăşământului pe 
discul de distribuţie.  
 Maşina de aplicat amendamente de tip MA 4,5 (MA 3,5) este utilizată în special 
pentru amendarea terenurilor având o capacitate de 4,5 (3,5) tone, transportor special 
cu raclete de aluminiu şi distribuitor centrifugal la fel ca maşinile MIC, cu reglaje 
asemănătoare.  
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 Aplicarea îngrăşămintelor chimice cu aviaţia 
 În zone mai greu accesibile pentru aplicarea îngrăşămintelor chimice se foloseşte 
aviaţia utilitară, formată din avioane uşoare sau helicoptere, care nu necesită 
amenajări speciale pentru pista de zbor. 
 Pentru o administrare eficientă economic, cu aceste mijloace moderne, se folosesc 
îngrăşăminte chimice granulate, bine uscate, cu o concentraţie mare în elemente 
fertilizante, timpi de încărcare cât mai reduşi şi distanţe cât mai scurte până la locul 
aplicării. 
 Încărcarea cu îngrăşăminte chimice se face mecanizat cu un şnec dacă avem 
curent electric sau în zone izolate, manual. Sacii de 50 kg de îngrăşăminte chimice 
complexe (15 – 15 - 15) se taie în două jumătăţi de câte 25 kg pentru a fi  uşor şi mai 
rapid de manipulat. Astfel, dacă buncărul unui elicopter de 500 kg îngrăşământ se 
poate încărca în timp sub un minut, decolarea, zborul cu împrăştierea îngrăşămintelor 
şi aterizarea durează 3 – 4 minute, în total 4 – 5 minute, după calculele noastre 
aplicarea „ aero „ nu este mai scumpă decât aplicarea cu mijloace terestre. 

5. REFACEREA RADICALĂ A COVORULUI IERBOS  

 Îmbunătăţirea prin refacere radicală (reînsămânţare) a covorului ierbos a pajiştilor 
degradate constă în distrugerea vechiului covor vegetal prin desţelenire şi înlocuirea 
acestuia cu altă vegetaţie nouă prin însămânţarea unui amestec de plante furajere de 
pajişti, productive şi cu valoare furajeră ridicată.  
 Îmbunătăţirea prin reînsămânţare se aplică pajiştilor aflate într-un grad avansat 
de degradare, precum şi pe cele slab productive care nu se pot îmbunătăţi prin 
metodele de suprafaţă prezentate la capitolul 4. În categoria pajiştilor degradate şi a 
celor slab productive sunt incluse: pajiştile cu covor vegetal degradat; pajiştile cu 
producţii mici (mai mici de 4 t/ha masă verde), pajiştile cu vegetaţie rărită sub 60 %; 
pajiştile de calitate slabă invadate de specii cu valoare furajeră redusă şi de buruieni 
(peste 25…30 %); pajiştile de pe care s-a defrişat integral vegetaţia lemnoasă 
nevaloroasă (inclusiv scosul cioatelor); pajiştile rezultate după distrugerea 
muşuroaielor mari şi cu densitate ridicată pe unitatea de suprafaţă (mai mare de 
25%). Reînsămânţarea cu specii, soiuri şi amestecuri valoroase de graminee şi 
leguminoase de pajişti se face de asemenea pe: pajiştile semănate (intensive) după 
încheierea ciclului economic de utilizare (de 4-5 ani); pentru realizarea de loturi 
semincere de graminee şi leguminoase perene de pajişti; pentru înfiinţarea culturilor 
furajere în terenurile arabile; pentru înfiinţarea de zone de agrement şi de terenuri 
sportive etc. De asemenea, reînsămânţarea cu specii, soiuri şi amestecuri valoroase de 
graminee şi leguminoase perene de pajişti constituie o soluţie raţională, ecologică şi 
economică de punere în valoare a terenurilor agricole abandonate, terenuri care în 
ultimul deceniu s-au înmulţit în mod îngrijorător. În asemenea cazuri pajiştea 
degradată se distruge prin desţelenire şi se înlocuieşte cu alta nouă, prin însămânţarea 
unui amestec de plante productive şi cu valoare furajeră ridicată. 
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 La alegerea categoriei de lucrări ce urmează a se aplica pe o pajişte, capacitatea de 
producţie a covorului ierbos este un criteriu foarte important, dar nu este singular. 
Panta terenului este un alt factor care, pe de o parte limitează gradul de mecanizare al 
lucrărilor, iar pe de altă parte impune restricţii în adoptarea unor măsuri care ar putea 
provoca declanşarea procesului de eroziune. Nu se desţelenesc pajiştile situate pe 
terenuri cu panta peste 17° (30%), decât în condiţiile respectării cu stricteţe a unor 
măsuri tehnologice. De asemenea, se exclud de la desţelenire, indiferent de starea lor 
productivă pajiştile situate pe soluri superficiale cu fragmente de rocă aproape de 
suprafaţă sau cu pânza de apă freatică la sub 50 cm adâncime şi cele cu rol de 
protecţie situate în apropierea ravenelor, ogaşelor şi a frunţilor de terasă. 

5.1. TEHNOLOGII DE ÎMBUNĂTĂŢIRE PRIN REÎNSĂMÂNŢARE 

 În cadrul tehnologiei de reînsămânţare a pajiştilor degradate sunt cuprinse 
următoarele grupe de lucrări: lucrări de asigurare a unor condiţii optime pentru 
dezvoltarea plantelor; însămânţarea propriu-zisă; lucrări de întreţinere a pajiştii după 
reînsămânţare.  

5.1.1. Lucrările de asigurare a condiţiilor optime pentru dezvoltarea plantelor 
cuprind lucrări: de curăţire de muşuroaie şi de vegetaţia nevaloroasă; de amendare; de 
fertilizare; pregătirea terenului pentru semănat.   

Prin observaţie vizuală a pajiştii degradate se stabileşte necesitatea lucrării de 
curăţire de muşuroaie şi vegetaţie nevaloroasă, precum şi căile de executare 
mecanizată a acestor operaţii. Pentru cazul în care lucrarea ulterioară de dezmiriştire 
se face prin discuire, curăţirea de muşuroaie nu mai este necesară.   

Lucrarea de curăţire de muşuroaie şi vegetaţie nevaloroasă a fost analizată pe 
larg în subcapitolele 4.2. şi 4.3. şi se execută concomitent cu lucrarea de amendare 
(dacă este necesară) sau cu cea de fertilizare cu îngrăşăminte chimice. 

Amendarea şi fertilizarea pajiştilor care se reînsămânţează   
În cadrul măsurilor de îmbunătăţire a pajiştilor, amendarea şi fertilizarea joacă 

rolul primordial, conducând într-un termen scurt la creşterea cantitativă şi calitativă a 
producţiei. Aceasta deoarece majoritatea suprafeţelor de pajişti se găsesc pe terenuri 
cu fertilitate scăzută, cu o aprovizionare slabă în elemente de nutriţie (fosfor, potasiu, 
calciu etc.) şi cu aciditate ridicată. 

Eficienţa ridicată a amendării şi fertilizării pajiştilor se datorează următorilor 
factori: 

- îmbunătăţirii şi ameliorării însuşirilor fizice, chimice, biologice şi trofice ale 
solului, ceea ce favorizează apariţia şi proliferarea speciilor valoroase de plante 
furajere de pajişti; 

- particularităţilor biologice ale plantelor care alcătuiesc covorul ierbos: perenitate, 
exploatarea de către rădăcini a unui volum edafic redus, regenerarea de mai multe ori 
în decursul unei perioade de vegetaţie etc.; 
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- coeficientului ridicat de utilizare (60-90%) al îngrăşămintelor chimice pe 
pajişti. 

Din cartarea agrochimică a solului rezultă sau nu necesitatea amendării 
suprafeţei respective, precum şi cantităţile de amendament în funcţie de tipul utilizat, 
respectv necesarul de îngrăşăminte minerale sau organice. Amendarea este necesară 
pe pajiştile cu soluri acide cu pH (H2O) <  5,2 şi cu un conţinut în aluminiu mobil > 
10 mg/100 g sol. Dozele de amendament se stabilesc în funcţie de indicii agrochimici 
ai solului cu ajutorul formulei: 

 )1
%

75
(]/[3 

iV
SBihatCaCO  în care: 

- SBi – reprezintă suma bazelor schimbabile iniţiale, în miliechivalenţi /100 g 
sol; 

- 75 – reprezintă gradul de saturaţie în baze propus a se realiza; 
- V%i – reprezintă gradul de saturaţie iniţial.  
Doza de amendament care se distribuie pe hectar variază în funcţie de conţinutul în 

CaO al sortimentului de amendament utilizat. Aceasta se calculează astfel încât să se 
asigure pe fiecare hectar echivalentul a 4 - 6 t CaO (praf de var).  

Nu este indicat a se aplica amendamente fără să se execute o fertilizare 
corespunzătoare, acţiunea sinergică amendament – îngrăşământ asigurând obţinerea 
unor producţii ridicate într-un timp relativ scurt.  

Efectul amendării pajiştilor depinde de doza aplicată şi se resimte în general pe o 
perioadă de 8-12 ani. 

Administrarea propriu-zisă a amendamentelor se execută mecanizat folosind maşini 
de administrat adecvate.   

Panta maximă de lucru a agregatelor formate din tractoarele pe roţi cu maşinile de 
administrat amendamente tractate şi semipurtate, respectiv cu maşinile de împrăştiat 
gunoi de grajd semipurtate, este de 60 (10 %). La utilizarea tractoarelor cu dublă 
tracţiune (4x4), cu roţile din faţă lestate suplimentar, panta maximă creşte până la 90 
(15,8 %). Cu maşinile de împrăştiat îngrăşăminte chimice purtate, panta de lucru 
maximă se situează în apropierea pantei maxime de lucru a tractoarelor de agregare.  

Deplasarea agregatelor, la administrarea propriu-zisă a amendamentelor şi 
îngrăşămintelor pe terenurile în pantă, se face pe linia de cea mai mare pantă, pentru a 
se obţine uniformitatea de distribuţie corespunzătoare. 

Pregătirea terenului pentru semănat cuprinde în general urmãtoarele operaţii: 
desţelenirea; nivelarea terenului; pregãtirea patului germinativ şi tãvãlugitul. 

Desţelenirea se executã de obicei vara dupã ridicarea recoltei de fân sau dupã douã 
cicluri de pãşunat. Nivelarea terenului se face, fie înainte de pregãtirea patului 
germinativ, fie concomitent cu aceasta şi are pe lângã scopul de a crea condiţii optime 
dezvoltãrii plantelor şi rolul de asigurare a posibilitãţii de mecanizare ulterioarã a 
lucrãrilor de recoltare a furajelor. 

Datoritã diversitãţii condiţiilor în care sunt amplasate pajiştile degradate se disting 
mai multe situaţii deosebite care influenţeazã modul de pregătire a terenului pentru 
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semănat şi anume: pajişti degradate cu strat de sol fertil profund şi cu ţelina 
subţire; pajişti degradate cu strat de sol fertil profund şi cu ţelinã groasã; pajişti 
degradate cu strat de sol fertil subţire şi ţelinã groasã; pajişti degradate cu strat 
de sol fertil subţire şi ţelinã subţire; pajişti afectate de eroziune;   

 a. Pajişti degradate cu strat de sol fertil profund şi cu ţelina subţire   
 Înainte de executarea desţelenirii se recomandã discuirea din douã treceri 
perpendiculare cu ajutorul grapelor cu discuri mijlocii (GD-3,4, GDU-4,4, etc.). Dupã 
discuire se face aratul la adâncimea de lucru de 18-22 cm cu ajutorul plugurilor. Pe 
pante mai mari de 90 (16 %) aratul se executã cu pluguri reversibile. Lucrarea de 
desţelenire se poate executa şi cu grapele cu discuri grele (GDG-2,7, GDG-4,2, etc.), 
prin douã treceri perpendiculare. Înainte sau odatã cu pregãtirea patului germinativ se 
executã obligatoriu o nivelare corespunzãtoare a solului. O importanţă deosebită se 
va acorda nivelării terenului în cazul înfiinţării loturilor semincere de graminee şi 
leguminoase perene de pajişti. Aceasta se executã pe diagonala parcelei, folosind fie 
nivelatoare speciale, fie lame de nivelare (bare, şine, etc.) montate pe agregatele de 
pregãtirea patului germinativ.  Pregãtirea patului germinativ se face cu grape cu 
discuri uşoare şi mijlocii (GD-3,2, GD 3,4, GDU-4,4, etc.). sau cu grape rotative. 
Definitivarea pregãtirii patului germinativ se face cu combinatoarele. Direcţia de 
lucru la pregãtirea patului germinativ este pe diagonala parcelei. Înainte de semãnat 
ca de altfel şi dupã semãnat se face o tãvãlugire a solului cu tãvãlugul inelar (TI-3,05, 
TI-5,5 etc). 
 Desţelenirea, pregãtirea patului germinativ şi semãnatul se pot executa şi dintr-o 
singurã trecere, caz în care se folosesc maşini combinate de frezat total şi semãnat 
(MCT-2,5M, Semavator, Rotavator etc.). 

 b. Pajişti degradate cu strat de sol fertil profund şi cu ţelinã groasã   
 Pentru a se obţine pregãtirea terenului corespunzãtoare se recomandă distrugerea 
ţelinii printr-o frezare la adâncimea de 6-8 cm folosind maşini de frezare totalã cu 
cuţite în formã de ,,L'' (FPP-1,3, FU-2,5 etc.) reglate la turaţia maximã a rotorului cu 
cuţite. Lucrãrile celelalte de arat, nivelat, pregãtirea patului germinativ şi tãvãlugit se 
executã cu aceleaşi utilaje şi în acelaşi mod cum s-a prezentat în paragraful a.  

 c. Pajişti degradate cu strat de sol fertil subţire şi ţelinã groasã  
 Pregãtirea terenului se poate realiza prin douã variante tehnologice, respectiv cu 
sau fãrã folosirea erbicidelor. În primul caz distrugerea covorului ierbos degradat se 
face prin erbicidare totalã cu erbicide de tipul Paraquat, Diquat sau Glifosat, folosind 
maşini de erbicidare cu duze pentru erbicidarea totalã (MPSP 3x300, MPSU-300, 
MET-1200, MET-2500 etc.). Erbicidarea se executã primãvara sau vara înainte cu 
douã sãptãmâni de a se prelucra solul. Dupã douã sãptãmâni se face o curãţire joasã a 
vechii vegetaţii cu ajutorul maşinilor de curãţat pajişti rotative MCP 2 şi MCP 2,5 
prezentate în subcapitolul 5.1. 
 Distrugerea vechii ţelini şi pregãtirea patului germinativ se poate face în douã 
moduri şi anume: folosind grapa cu discuri grea (GDG-2,7, GDG-4,2 etc.), grapa cu 
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discuri uşoarã (GD-3,2 etc.), combinatorul (CPGC) şi tãvãlugul inelar (TI-3,05, TI-
5,5, etc.); concomitent cu semãnatul folosind maşini combinate de frezat total şi 
semãnat (MCT-2,5M, Semavator, Rotavator etc.).  
 În cazul în care nu se folosesc erbicide, distrugerea ţelinii şi pregãtirea patului 
germinativ se fac din douã treceri perpendiculare cu freza echipatã cu cuţite în formã 
de ,,L'' pentru prelucrarea totalã (FPP-1,3, FU-2,5 etc.). Prima trecere se face la 
adâncimea de 6-8 cm cu reglarea turaţiei rotorului frezei la maximum. La trecerea 
doua, recomandatã a se face dupã 10...14 zile şi care se executã la adâncimea de 10-
12 cm, se poate face concomitent şi semãnatul, respectiv tãvãlugitul folosind maşini 
combinate de frezat şi semãnat (MCT-2,5M, Semavator, Rotavator etc.). 
 Distrugerea ţelinii şi pregãtirea patului germinativ se poate face şi în acest caz 
prin folosirea grapelor cu discuri grele (GDG-2,7, GDG-4,2, etc.), a celor mijlocii 
(GD-3,2, GDU-4,4, etc.), a combinatorului (CPGC, etc) şi tãvãlugului inelar (TI-3,05, 
TI-5,5, etc.) dar calitatea lucrãrii, chiar dupã executarea unui numãr ridicat de discuiri 
repetate (atât cu discul greu cât şi cu cel mijlociu) este necorespunzãtoare (grad de 
încorporare, de distrugere şi de mãrunţire a vechii ţelini nesatisfãcãtoare). 

 d.Pajişti degradate cu strat de sol fertil subţire şi ţelinã subţire  
 Distrugerea ţelinii şi pregãtirea patului germinativ se poate face în douã moduri şi 
anume: prin douã treceri perpendiculare cu grapa cu discuri grea (GDG-2,7, GDG-4,2 
etc.) urmate de 2-3 treceri cu grapa cu discuri mijlocie (GD-3,4, GDU-4,4 etc.), de 
combinator (CPGC 3,9 etc) şi de tãvãlugul inelar TI-3,05, TI-5,5 etc.); respectiv prin 
frezare (FPP-1,3, FU-2,5 etc.), caz în care se poate executa concomitent şi semãnatul 
folosind maşini combinate de frezat total (cu cuţite în formã de ,,L'') şi semãnat MCT-
2,5M, Semavator, Rotavator etc). 

 e. Pajişti afectate de eroziune   
 În cazul pajiştilor cu pantã redusã, pânã la 10-120 (17.5-21 %), şi cu orizont 
coluvionat, solul se mobilizeazã prin arãturã superficialã la adâncimea de 14-16 cm 
cu ajutorul plugurilor (PP2x30, PP4x30, PLV2 etc.) sau prin discuiri repetate cu 
grape cu discuri uşoare sau mijlocii (GD-3,2, GDU-4,4 etc.). Dupã arãturã terenul se 
pregãteşte cu grape cu discuri uşoare (GD-3,2 etc.), cu combinatorul cu lamã 
nivelatoare (CPGC+LN etc.) şi cu tãvãlugul inelar (TI-3,05, TI-5,5).  
 În cazul pantelor cuprinse între 12 şi 220 (21 şi 40 %) distrugerea ţelinii se poate 
face în urmãtoarele moduri: prin discuiri repetate cu grape cu discuri mijlocii (GD-
3,2, GDU-4,4 etc.); prin arãturã superficialã cu plugurile reversibile (PRP-4x25, 
PRP2x30 etc.); prin frezare la 6-8 cm adâncime cu frezele cu cuţite în formã de ,,L'' 
pentru prelucrarea totalã (FPP-1,3, FU-2,5 etc.). La trecerea urmãtoare cu freza (de 
definitivare a pregãtirii patului germinativ) se poate executa concomitent şi semãnatul 
folosindu-se în acest scop maşinile combinate de frezat total şi semãnat (MCT-2,5M, 
Semavator, Rotavator etc.). Pregãtirea patului germinativ pe terenurile arate se face în 
continuare cu grape rotative sau cu grape cu discuri mijlocii (GD-3,2, GDU-4,4 etc.) 
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cu combinatorul cu lamã nivelatoare (CPGC+LN etc.) şi cu tãvãlugul inelar (TI-3,05, 
TI-5,5).  
 Pe pantã mai mare de 70 (12 %) lucrãrile se executã obligatoriu pe curbele de 
nivel respectându-se cu stricteţe următoarele măsuri tehnologice: pe versanţii lungi, 
unde eroziunea solului este favorizatã, lucrãrile necesare în vederea înierbãrii se 
fac în benzi alternative paralele cu curbele de nivel. Benzile nelucrate urmeazã sã 
fie lucrate în anul urmãtor când prima serie de benzi sunt deja înţelenite. Lãţimea 
benzilor variazã în funcţie de pantã dupã cum urmeazã: pe pantã de 7-90 (12-16 %) 
între 30 şi 40 m; pe pantã de 9-140 (16-25 %) între 20 şi 30 m; pe pantã de 14-180 
(25-32 %) între 12 şi 20 m; respectiv pe pantã de 18-220 (32-40 %) între 7 şi 12 m.  

 Acţionarea maşinilor şi utilajelor se face cu tractoare speciale pentru pante (pe roţi 
cu dublã tracţiune, echipate cu roţi duble sau cu şenile). 

5.1.2. Semănatul  

Caracteristicile seminţelor de graminee şi leguminoase perene de pajişti se 
deosebesc radical de cele ale cerealelor, atît în ceea ce priveşte dimensiunile şi 
masele specifice, cât şi a formei lor. 

Pentru reuşita lucrãrii de semãnat trebuie sã fie respectate o serie de mãsuri 
agrotehnice specifice, ca epoca de semãnat, distanţa de semãnat, adâncimea de 
semãnat, norma de semãnat, amestecul care se seamãnã în funcţie de zona 
pedoclimaticã şi de modul de folosinţã a pajiştii etc. 

Epoca de semãnat 
În toate zonele ţãrii, reuşita deplinã o are semãnatul primãvara cât mai devreme, 

când maşinile au acces în teren şi când temperatura nu mai coboarã sub 00 C. Pe 
terenurile şi în anii cu umiditate suficientã semãnatul se poate face vara pânã la 
sfârşitul lunii august, începutul lunii septembrie. În zonele irigabile epoca de semãnat 
cea mai avantajoasã este sfârşitul verii - începutul toamnei. 

Distanţa de semãnat  a tuturor amestecurilor de ierburi şi a culturilor furajere este 
de 12-15 cm. Când se înfiinţeazã terenuri sportive şi de agrement (parcuri, terenuri 
sportive etc) semãnatul se poate face prin împrãştierea seminţelor la suprafaţa solului 
urmatã imediat de tãvãlugit. În zonele umede semãnatul se poate face prin 
împrãştiere. La loturile semincere, în special la cele de producere a seminţelor din 
verigi superioare, distanţa dintre rânduri se recomandã sã fie de 50-60 cm, pentru a se 
permite întreţinerea culturii prin praşile mecanice necesare purificãrii lotului 
semincer. 

Adâncimea de semãnat variazã în funcţie de mãrimea seminţelor. În general 
aceasta se stabileşte în funcţie de sãmânţa cu dimensiunile cele mai mici. Astfel 
seminţele de Trifolium repens (trifoi alb) şi cele de Phleum pratense (timofticã) ca şi 
amestecurile care conţin aceste specii se vor semãna la adâncimea de 1...2 cm, iar 
seminţele şi amestecurile celelalte la o adâncime de 2...2.5 cm, cu excepţia lui 
Onobrychis viciifolia (sparcetei) care se seamãnã la adâncimea de 3,5...4 cm.  
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Norma de semãnat  
În general, când sunt destinate pentru furaj, gramineele şi leguminoasele perene se  

seamãnã în amestecuri (simple sau complexe) obţinându-se astfel o cantitate şi o 
calitate ridicatã a furajului obţinut. Excepţie fac Medicago sativa (lucerna) şi 
Trifolium pratense (trifoiul roşu) care se cultivã şi în culturã purã. Norma de amestec 
de seminţe cu valoare culturală de 100% variază între 21 şi 65 kg/ha.  

5.2. AMESTECURI DE IERBURI RECOMANDATE PENTRU  ÎNFIINŢARE DE 
PAJIŞTI SEMĂNATE 

5.2.1. Alegerea amestecurilor de ierburi 

În funcţie de metoda de îmbunătăţire, prin refacere totală sau parţială, de 
condiţiile naturale şi scopul propus se stabileşte un amestec de graminee şi 
leguminoase perene care implică un minim de informaţie despre aceste specii. 

 Din aceste considerente sunt prezentate mai jos în ordine alfabetică denumirile 
ştiinţifice şi cele populare mai cunoscute 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 
 

 
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 acelaş timp.  

 Pentru aceste considerente în ţările cu zootehnie dezvoltată amestecurile de 
ierburi perene sunt standardizate şi se revizuiesc periodic la 3-5 ani. 

 În vederea reducerii pe cât posibil a greşelilor care se fac mai frecvent în 
alcătuirea amestecurilor de ierburi, în tabelul 5.1. se prezintă criteriile mai importante 
ce trebuiesc avute în vedere.  

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  
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sunt raigrasul peren cu tifoiul 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 amestecului de bază, în funcţie de condiţiile stationale, sistem de 
cultură şi mod de folosinţă format dintr-o graminee perenă ce asigură volumul 
producţiei de furaj şi o leguminoasă perenă ce asigură calitatea furajeră şi azotul 
biologic, se mai adaugă alte specii pentru plasticitate ecologică şi de folosire,  
robusteţe la modificări climatice, rezistenţă la secetă şi rezistenţă la păşunat.  

În final fiecare gospodar sau fermier îşi va putea singur aprecia amestecul de 
ierburi, având ca bază amestecul lângă care adaugă alte specii care permit o 
valorificare superioară a condiţiilor staţionale.  

De exemplu un amestec pentru păşune din zona de deal cald – umedă pe soluri cu 
fertilitate mijlocie din vestul ţării este format din 3 specii: golomăţ + raigras peren + 
trifoi alb.  
 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. Pentru supraînsămânţarea pajiştilor dagradate 
cantităţile de sămânţă se reduc cu 30-50 % din norma pentru pajiştile semânate. Din 
cele prezentate rezultă că alegerea amestecurilor de ierburi este o problemă relativ 
complexă care necesită însuşirea unor cunoştinţe 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.  

5.2.2. Soiuri româneşti de graminee şi leguminoase perene de pajişti  

 Începând cu anul 1970, în cadrul SCCCP Măgurele-Braşov şi în continuare ICPCP şi 
ICDP Braşov cu reţeaua de staţiuni de pajişti din Timişoara, Vaslui, Jucu-Cluj şi Piteşti-
Argeş au fost create 28 soiuri de graminee perene ce aparţin la 10 specii şi 15 soiuri de 
leguminoase perene ce aparţin la principalele 3 specii mai răspândite în pajişte (Tabelul 
5.2.). 
 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 noastre se pretează la alcătuirea unor conveiere 
de pajişti pentru eşalonarea producţiei pentru păşunat sau cosit. 
 În competiţie cu soiurile străine, soiurile noastre 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 soiurile noastre, 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.  
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Tabelul 5.2. 
Soiuri de graminee şi leguminoase perene de pajişti create şi multiplicate la ICDP  BRAŞOV 

Specia Soiul Omo-
logat 

Pre-
cocitate

* 

Productia Cali-
tate 
** 

Rezistentă** 
Mod 

folosire S.U.
t/ha

Săm.
Kg/ha Boli Ier- 

nat 
GRAMINEE PERENE

1.Festuca 
pratensis 

1. Transilvan 1988 3 10-13 900 2 2 3 FP
2. Tâmpa 1989 3-4 9-10 800 1 2 2 PF
3. Postăvar 1996 3-4 10-11 700 1 3 3 FP
4. Robust ISTIS 4 9-10 800 1 2 2 FPG

2.Festuca 
arundinacea 

5. Brio 1992 4 11-12 700 6 4 2 FP
6. Adela 2001 2 12-13 900 3 3 2 PFG

3.Festuca 
rubra 

7. Feruma 1983 2 9-10 700 5 3 1 FP
8. Pastoral  1993 2 10-11 800 4 2 1 FP
9. Căprioara 2009 3 10-11 750 4 2 1 FPG
10. Cristina 2009 3 9-10 700 4 2 1 FPG
11. Tedi Peisaj 2005 1 8-9 600 4 2 1 GPF

4.Dactylis 
glomerata 

12. Poiana 1982 3 10-11 800 3 3 2 FP
13.Intensiv 1988 3 11-12 900 3 3 2 FP
14. Regent 1999 3 11-12 700 3 3 2 FP
15. Magda 2004 2 10-12 800 3 3 2 FP
16. Simina 2005 3 11-12 600 3 3 2 FP

5.Lolium 
perenne 

17. Marta   1981 2 9-10 900 1 1 2 PG
18. Mara 1989 4 10-11 700 1 3 4 PG
19. Măgura 1999 3 11-12 800 1 3 3 PFG

6.Phleum 
pratense 

20. Tirom 1979 4 11-12 700 3 2 1 FP
21. Favorit 1994 3 19-11 500 2 2 1 PF

7.Bromus 
inermis 

22. Doina 1995 3 10-11 1000 4 2 2 F
23.Olga 1999 4 11-12 900 4 3 2 F
24. Mihaela 2004 3 11-12 950 4 3 2 F

8.Poa 
pratensis 

25. De Transilvania 1966 1 8-9 400 3 2 1 PFG
26. Fima 1999 2 9-10 500 3 2 1 PFG

  9. Phalaris 
arundinacea  27. Premier 2004 3 16-18 800 5 2 2 F 

10. 
Agropyron 
pectiniforme  

28. Flaviu  2009 2 6-7 500 4 3 2 FP 

LEGUMINOASE PERENE 
  1.Trifolium 
repens 

1. Dacia 1988 2 9-10 300 1 2 2 FP
2. Carmen  1996 3 9-10 300 1 2 1 FP
3. Măgurele  1984 3 9-10 350 1 3 3 PF
4. Mioriţa 1989 2 8-9 400 1 2 2 PG
5. Carpatin  1996 2 8-9 450 1 2 2 PG
6. Danitim  2004 2 9-10 450 1 2 2 PG

2.Lotus 
corniculatus 

7. Livada 1984 2 8-9 500 2 2 2 PF
8. Alina 1995 2 9-10 400 2 2 2 PF
9. Nico 1995 2 10-11 500 2 2 2 PF
10.Oltim 2004 2 11-12 550 2 2 2 PF
11. Falnic 2007 2 9-10 500 2 2 2 FP
12. Super ISTIS 2 9-10 500 2 2 2 FP
13. Doru 2004 3 10-11 500 2 2 2 PF

3.Onobrychis 
viciifolia 

14. Splendid 1992 4 12-13 700 3 4 3 F
15. Anamaria 2009 2 12-13 1200 3 3 2 F

*Precocitate: 1. Timpuriu, înspică înainte de 10 Mai; 2. Semitimpuriu, 11-20 Mai;  
                        3. Semitardiv, între 21-31 Mai;  4. Tardiv, înspică după1 iunie 
**Calitate, Rezistentă: boli, iernat. 1. Foarte bună ………… 9. Foarte slabă 
Mod de folosire: P – Păşune; F – Fâneaţă; G- gazon  
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5.2.3. Câteva soluţii de amestecuri de ierburi pentru pajişti 

 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 (vezi tabelul 5.1.). 

 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 scunde) în funcţie de modul de 
folosire şi durata de exploatare preconizată a pajiştii semănate, tabelul 5.3. 

Tabelul 5.3.
Structura amestecurilor de graminee şi leguminoase perene pentru pajişti  

 (% din norma de semănat) 
Modul 

de 
folosinţă 

Durata de 
folosinţă 

(ani) 

Graminee Leguminoase 

Total 
Din care de talie 

Total 
Din care de talie 

Înaltă Scundă Înaltă Scundă

Fâneaţă 
2-3 30 30 - 70 70 - 
4-6 60 60 - 40 40 - 

Păşune Peste 6 70 30 40 30 10 20 

Mixtă 
4-6 60 50 10 40 30 10 

Peste 6 60 45 15 40 25 15 
 

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 5.4. şi 5.5. 

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), 
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trifoiul alb (Trifolium repens) şi 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. 

Tabelul 5.4.
Amestecuri de ierburi folosite în regim mixt pentru zona  

de dealuri cu deficit de umiditate cu soluri erodate 

Specia 
Participarea în amestecuri (kg/ha )  

Transilvania Moldova Oltenia 
Bromus inermis 18 14 10 
Dactylis glomerata 4 8 12 
Agropyron pectiniforme - 2 - 
Poa pratensis 2 2 2 
Onobrychis viciifolia 30 30 - 
Lotus corniculatus 2 2 4 
Medicago sativa 2 2 - 
Norma de sămânţă utilă (kg/ha) 58 60 28 
 
 

Tabelul 5.5. 
Amestecuri de ierburi pentru zona de dealuri umede  

şi de munţi la altitudini joase (până la 1200 m) 

Specia 
Participare în amestec (kg/ha) 

1 2 3 4 5 6 7 
Dactylis glomerata  - 18 - - 14 18 - 
Festuca pratensis 12 6 20 6 6 6 4 
Lolium perenne 6 2 6 2 - - - 
Phleum pratense 4 - - 10 4 - 12 
Festuca rubra 2 - - - - - - 
Poa pratensis 2 2 2 2 2 - - 
Lotus corniculatus 2 2 2 2 2 - - 
Trifolium pratense - - - - 4 8 8 
Trifolium repens 2 2 2 2 2 - - 
Norma de sămânţă utilă 
(kg/ha) 

30 34 32 24 34 32 24 

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

 
Aceste amestecuri se pot utiliza şi pentru înfiinţarea unor pajişti temporare pe 

terenuri arabile. 
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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. 

- Necesarul de seminţe din fiecare specie Qsi participantă la amestec se 
calculează cu următoarea relaţie: 

iu
isis V

qSkQ
100

    în  [kg] unde: 

- S reprezintă suprafaţa de reînsămânţat în [ha]; 
- qi reprezinta norma de seminţe din specia i din amestecul recomandat pentru 

fiecare ha, conform tabelelor 2 şi 5, în  [kg/ha];  

- 
100

ii
ui

GP
V


    reprezintă valoarea utilă a seminţei în [%], în care Pi reprezintă 

puritatea seminţei din specia i în [%], iar Gi reprezintă germinaţia seminţei din specia 
i în [%], conform certificatului de calitate; 

 - ks reprezintă un coeficient supraunitar care ţine cont de eventualele pierderi de 
seminţe prin manipulare, prin administrare etc. De obicei se ia k= 1,05. 

 Necesarul total de amestec de seminţe Qs  
se determină cu relaţia: 

 
n

iss QQ
1

 în [kg] unde n reprezintă numărul de specii care intră în amestecul 

recomandat. 

  5.3. MAŞINI ŞI ECHIPAMENTE SPECIFICE PENTRU PREGĂTIREA 
PATULUI GERMINATIV ŞI  SEMĂNATUL IERBURILOR 

 5.3.1. Freza de pajişti FPP -1,3 

 Maşina FPP-1,3, de tipul purtată pe mecanismul de suspendare în trei puncte de 
categoria I/II a tractoarelor de acţionare, este destinată distrugerii vechiului covor 
vegetal şi pregătirii patului germinativ necesar însămânţării seminţelor de plante 
furajere de pajişti. Principalele părţi componente ale frezei FPP-1,3, figura 5.1., sunt 
cadrul asamblat, organul activ, mecanismul de transmisie a mişcării la organul activ 
şi carcasa de protecţie.  
 Cadrul asamblat este format din două ţevi transversale fixate la capete cu plăci. Pe 
ţeava anterioară sunt sudaţi suporţi care permit montarea frezei în poziţie normală sau 
dezaxată, precum şi apropierea sau depărtarea acesteia faţă de tractor, putându-se 
utiliza fără nici o altă modificare, transmisiile cardanice diferite ca lungime cu care 
sunt echipate tractoarele respective. Organul activ este format dintr-o ţeavă orizontală 
transversală pe care sunt sudate şapte flanşe ce susţin cuţitele. Ţeava se sprijină la 
cele două capete în lagăre cu rulmenţi oscilanţi fixaţi în plăcile laterale ale cadrului. 
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Pe flanşe se montează câte şase cuţite-trei cuţite pe stânga şi trei cuţite pe dreapta, cu 
excepţia flanşelor marginale pe care se montează numai câte trei cuţite îndreptate 
spre interior (pe stînga pentru flanşa din dreapta, respectiv pe dreapta pentru flanşa 
din stânga). 

 
Cuţitele au forma de ,,L”, iar fixarea lor pe flanşe se face cu şuruburi. Cuţitele sunt 
dispuse pe rotor după o spiră elicoidală în vederea asigurării unei pătrunderi continue 
în sol şi evitării şocurilor, fapt care duce în final la micşorarea efortului necesar. 
Mecanismul de transmisie a mişcării la organul activ se compune dintr-o transmisie 
cardanică prevăzută cu cuplaj de siguranţă la suprasarcini, o transmisie centrală, un 
grup conic şi o transmisie finală. Transmisia centrală reprezintă un reductor cilindric 
care cuprinde patru pinioane din împerecherea cărora se pot obţine patru rotaţii 
diferite ale organului activ. Transmisia centrală, grupul conic şi transmisia finală sunt 
protejate în carcase închise etanş. Carcasa de protecţie este confecţionată din tablă şi 
prevăzută la partea posterioară cu un capac mobil (articulat) care permite realizarea 
nivelării solului mărunţit. Pe părţile laterale ale carcasei s-au montat două patine, care 
permit reglarea în cinci trepte a adîncimii de lucru. Freza FPP 1,3 este acţionată cu 
tractoare de 45-65 CP, are lăţimea de lucru de 1,3 m, iar adâncimea de lucru este de 
6-15 cm.  

Principalele reglaje şi întreţineri ale frezei FPP-1,3 constau în: reglarea dezaxării 
punctelor de prindere la mecanismul de suspendare în trei puncte al tractorului în 
funcţie de ecartamentul exterior al roţilor tractorului astfel încât porţiunea prelucrată 
să depăşeasă pe partea dreaptă urma lăsată de roata dreapta a tractorului. Reglarea se 
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face prin deplasarea laterală a plăcilor de fixare a bolţurilor tiranţilor laterali ai 
tractorului; reglarea turaţiei dorite a organului activ se face prin demontarea capacului 
superior al transmisiei centrale a frezei, montarea perechilor de roţi corespunzătoare 
turaţiei dorite şi remontarea capacului respectiv. Pe pajiştile puternic înţelenite, 
pentru care se recomandă ca lucrarea să se facă din două treceri, se recomandă ca la 
prima trecere să se foloseacă turaţia maximă a organului activ (225 rot/min.). La a 
doua trecere turaţia se micşorează astfel încât să se evite pulverizarea solului; 
reglarea paralelismului longitudinal şi transversal al maşinii faţă de suprafaţa 
terenului prin lungirea sau scurtarea elementelor reglabile ale tiranţilor mecanismului 
de suspendare al tractorului; reglarea adâncimii de lucru a maşinii prin montarea 
patinelor în una din cele cinci găuri de reglaj. Pe pajiştile puternic înţelenite se 
recomandă ca prima trecere să se execute la o adâncime de 6-8 cm. A doua trecere se 
execută la adâncimea de 12-15 cm; în timpul lucrului se verifică dacă cuplajul de 
siguranţă la suprasarcină, montat pe arborele cardanic de transmitere a mişcării între 
tractor şi maşină şi destinat protejării atât a transmisiei prizei de putere a tractorului 
cât şi a transmisiei maşinii, funcţionează la întâlnirea eventualelor suprasarcini. Dacă 
cuplajul nu funcţionează se procedează la demontarea arborelui cardanic şi 
transportarea acestuia la un atelier specializat pentru verificare şi reglare. În fiecare 
zi, înainte de începerea lucrului, se verifică dacă cuţitele sunt strânse (fixate)  
corespunzător pe flanşe. Dacă se constată slăbirea vreunui cuţit se procedează la 
strângerea corespunzătoare a piuliţelor de la şuruburile de fixare ale cuţitului slăbit. 
Când şurubul de fixare are filetul stricat (din cauza funcţionării cu şurubul slăbit) se 
procedează la înlocuirea acestuia cu un alt şurub corespunzător; După fiecare trei zile 
de funcţionare, se verifică nivelul lubrifiantului din carcasa transmisiei centrale, a 
grupului conic şi a transmisiei finale. Dacă e nevoie nivelul acestuia se completează 
până la limita prescrisă în notiţa tehnică. Se foloseşte un amestec format din ulei de 
transmisie T 95 cu vaselină, în părţi egale; De două ori pe zi se verifică dacă 
carcasele transmisiei centrale, grupului conic şi transmisiei finale se încălzesc, dacă 
apar scurgeri de lubrifianţi pe la îmbinările acestora. Verificarea se face cu motorul 
oprit şi cu maşina pe poziţia coborâtă în poziţie de lucru. La apariţia scurgerilor 
semnificative de lubrifianţi se procedează la înlăturarea acestor scurgeri prin 
refacerea etanşeităţii îmbinărilor respective folosind garnituri de etanşare 
corespunzătoare; Verificarea odată pe săptămână a stadiului de uzură a cuţitelor de 
freză care echipează rotorul. Când uzura cuţitelor este pronunţată se procedează la 
înlocuirea acestora cu cuţite noi. Recomandăm ca să fie înlocuite toate cuţitele (în 
număr de 36) de pe rotor, chiar dacă unele din cuţite nu au atins gradul de uzură 
maxim. Motivul este de a nu provoca dezechilibrări rotorului în timpul funcţionării. 
Funcţionarea maşinii cu rotorul dezechilibrat produce defecţiuni importante la maşină 
(uzuri importante a lagărelor rotorului, a transmisiilor, spargeri de rulmenţi, ruperi ale 
carcasei de protecţie şi ale capacului mobil etc.); La ruperea accidentală a unui cuţit 
recomandăm oprirea imediată a maşinii şi înlocuirea  cuţitului rupt cu un alt cuţit cu 
greutatea apropiată de cea a cuţitelor rămase pe rotor (cu acelaşi grad de uzură).  
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5.3.2.  Maşina combinată  îmbunătăţită MCT 2,5 M 

Maşina combinată MCT 2,5M este destinată distrugerii vechiului covor vegetal şi 
pregătirii patului germinativ concomitent cu semănatul plantelor furajere de pajişti şi 
tăvălugitul după semănat. Aceasta, figura 5.2. şi figura 5.3., se compune din 
următoarele părţi principale: echipamentul de distrugere a vechii ţelini şi pregătirea 
patului germinativ; echipamentul de semănat şi tăvălugul uşor de tasare a solului 
după semănat. 

 Echipamentul de distrugere a vechii ţelini şi pregătirea patului germinativ 
este format dintr-o freză cu sensul de rotaţie opus direcţiei de înaintare şi două 
obloane de tip grătar. Obloanele de tip grătar, montate articulat în spate pe carcasa 
rotorului, permit cernerea solului din feliile tăiate de freză, rezultând la suprafaţă un 
strat de sol bine mărunţit, care constituie un pat germinativ ideal pentru seminţele 
mici de plante furajere de pajişti. Antrenarea rotorului frezei se face de la priza de 
putere indepenedentă cu turaţia de 1000 rot/min a tractorului prin intermediul unui 
arbore cardanic, un cuplaj de siguranţă, o cutie de viteze cu 4 trepte de turaţie şi o 
transmisie finală.  

Echipamentul de semănat este format dintr-o ladă de seminţe cu distribuitori de 
tip cu cilindrii cu pinteni şi agitatori activi, brăzdare de tip dublu disc scurte şi lungi 
aşezate pe două rânduri, tuburile de conducere a seminţelor la brăzdare şi transmisia 
mişcării de la roata de sprijin din partea dreaptă a maşinii formată din trei transmisii 
cu lanţ, o cutie de viteze de tip Northon cu 72 trepte de rotaţie şi o transmisie cu roţi 
dinţate.  

 Tăvălugul uşor de tasare a solului după semănat se compune din două module 
cu lăţimi de lucru egale. Tavălugii sunt de tipul neted şi sunt articulaţi în partea din 
spate a echipametului de semănat. 

Principalele caracteristici tehnice ale masinii combinate îmbunătăţire MCT 2,5 
M sunt: puterea tractorului de acţionare de 80-100 CP; lăţimea de lucru de 2,5 m; 
adâncimea de lucru a frezei reglabilă în continuu între 0 şi 12 cm; turaţiile rotorului 
frezei pentru turaţia prizei de putere a tractorului de 1000 rot/min au valori de 173, 
209, 231 şi 280 rot/min, norma de seminţe reglată de 6-300 kg/ha. 

 Principalele reglaje şi întreţineri ale maşinii combinate îmbunătăţite MCT2,5M 
constau din:  

 reglarea paralelismului longitudinal şi transversal al maşinii faţă de suprafaţa 
terenului cu ajutorul tiranţilor laterali, tirantului central şi a roţilor de sprijin ;  

 reglarea adâncimii de prelucrare a vechii ţelini prin poziţionarea 
corespunzătoare faţă de sol a roţilor de sprijin ale maşinii cu ajutorul mecanismelor 
de reglaj cu şurub şi manivelă; 
reglarea uneia din cele 4 turaţii ale rotorului frezei pentru obţinerea gradului dorit de 
mărunţire a vechii ţelini. Pentru o ţelină groasă şi densă se recomandă folosirea 
treptei mari de turaţie a rotorului frezei. Reglarea turaţiei rotorului frezei se face prin 
folosirea celor două perechi de roţi dinţate cilindrice de reglaj prevăzute în acest  
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scop. Pentru reglaj se demontează capacul din spate al grupului conic de antrenare şi 
se montează în transmisie perechea de roţi potrivită. Perechea de roţi care nu se 
foloseşte se fixează în spate, în interior pe capacul grupului conic.  

 reglarea normei de sămânţă care se distribuie prin folosirea celor 72 trepte de 
turaţie ale cutiei de viteze de tip Northon coroborată cu reglarea corespunzătoare a 
fundurilor mobile, respectiv a şubărelor de la casetele de distribuţie; 

  reglarea întinderii lanţurilor de la transmisia echipamentului de semănat prin 
deplasarea cutiei de viteze Northon în găurile alungite de fixare şi prin deplasarea 
patinei de reglaj a întinderii lanţului care transmite mişcarea de la cutia de viteze 
Northon la axul agitatorilor; 

 în timpul lucrului se verifică dacă cuplajul de siguranţă la suprasarcină, montat 
pe arborele cardanic de transmitere a mişcării între tractor şi maşină şi destinat 
protejării atât a transmisiei prizei de putere a tractorului cât şi a transmisiei maşinii, 
funcţionează la întâlnirea eventualelor suprasarcini. Dacă cuplajul nu funcţionează se 
procedează la demontarea arborelui cardanic şi transportarea acestuia la un atelier 
specializat pentru verificare şi reglare; 

 reglajele şi lucrările de întreţinere ale echipamentului de distrugere a vechii 
ţelini şi pregătire a patului germinativ sunt asemănătoare cu cele prezentate în 
subcapitolul anterior referitor la freza pentru pajişti FPP 1,3;  

 în fiecare zi, înainte de începerea lucrului, se verifică dacă cuţitele sunt strânse 
(fixate) corespunzător pe flanşe. Dacă se constată slăbirea vreunui cuţit se procedează  
la strângerea corespunzătoare a piuliţelor de la şuruburile de fixare ale cuţitului slăbit. 
Când şurubul de fixare are filetul stricat (din cauza funcţionării cu şurubul slăbit) se 
procedează la înlocuirea acestuia  cu un alt şurub corespunzător;  

 în fiecare zi, înainte de începere lucrului, se face: gresarea cu vaselină a tuturor 
gresoarelor din transmisia la echipamentul de semănat şi de la brăzdarele dublu disc; 
verificarea vizuală a stării pneurilor şi se corectează presiunea acestora;   

 după fiecare trei zile de funcţionare, se verifică nivelul lubrifiantului din 
carcasa transmisiei centrale, a grupului conic şi a transmisiei finale. Dacă e nevoie 
nivelul acestuia se completează până la limita prescrisă în notiţa tehnică. Se foloseşte 
un amestec format din ulei de transmisie T 95 cu vaselină, în părţi egale;  

 de două ori pe zi se verifică dacă carcasele transmisiei centrale, grupului conic 
şi transmisiei finale se încălzesc, dacă apar scurgeri de lubrifianţi pe la îmbinările 
acestora. Verificarea se face cu motorul oprit şi cu maşina pe poziţia coborâtă în 
poziţie de lucru. La apariţia scurgerilor semnificative de lubrifianţi se procedează la 
înlăturarea acestor scurgeri prin refacerea etanşeităţii îmbinărilor respective folosind 
garnituri de etanşare corespunzătoare;  

 verificarea odată pe săptămână a stadiului de uzură a cuţitelor de freză care 
echipează rotorul. Când uzura cuţitelor este pronunţată se procedează la înlocuirea 
acestora cu cuţite noi. Se recomandă să fie înlocuite toate cuţitele (în număr de 60) de 
pe rotor, chiar dacă unele din cuţite nu au atins gradul de uzură maxim. Motivul este 
de a nu provoca dezechilibrări a rotorului în timpul funcţionării. Funcţionarea maşinii 
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cu rotorul dezechilibrat produce defecţiuni importante la maşină (uzuri importante ale 
lagărelor rotorului, a transmisiilor, spargeri de rulmenţi, ruperi ale carcasei de 
protecţie şi ale capacului mobil etc.); 

 la ruperea accidentală a unui cuţit se va opri imediat maşina şi se înlocuieşte  
cuţitul rupt cu un alt cuţit cu greutatea apropiată de cea a cuţitelor rămase pe rotor (cu 
acelaşi grad de uzură). Prin aceasta se vor evita defecţiunile şi deficienţele provocate 
de dezechilibrarea rotorului maşinii. 

5.3.3. Maşinile universale de semănat cereale  

 Maşinile de semănat cereale universale sunt destinate semănatului în rânduri sau 
prin împrăştiere a seminţelor de cereale, ierburi, leguminoase etc. În zona montană se 
folosesc cu precădere semănătoari universale purtate pe mecanismul de suspendare al 
tractoarelor de acţionare.  

Semănătorile universale de cereale au următoarele părţi principale: cadrul cu 
triunghiul de cuplare pe tractor şi roţile de copiere; buncărul de seminţe cu aparatele 
de distribuţie şi agitatorul de seminţe; brăzdarul de introducere în sol a seminţelor cu 
tuburile de conducere; transmisia mişcării la distribuitori şi agitatori cu sistemul de 
reglare a normei de semănat; marcatoarele de urmă. Pentru distribuirea seminţelor se 
folosesc, în marea majoritate, distribuitori de tip cilindri cu pinteni. Introducerea 
seminţelor în sol se face folosind următoarele tipuri de brăzdare: ancoră, cultural, 
dublu disc sau cu simplu disc. Transmisia mişcării la distribuitori şi agitatori se face 
de la roata de susţinere din dreapta prin intermediul unor transmisii cu lanţuri, a unei 
cutii de viteze (în general de tip Northon) şi a unei transmisii cu roţi dinţate. În ţara 
noastră se produce o gamă largă de semănători universale pentru cereale precum: 
SUP-13, SUP-17, SUP-21, SU 24, SC 2,6, SUP-29, SCU-3, SC 3,6  etc., care se pot 
folosi şi la semănatul plantelor furajere de pajişti. 

Întrucât semănătorile universale de cereale nu rãspund corespunzător cerinţelor 
agrotehnice de calitate impuse lucrãrii de semănat graminee şi leguminoase perene 
pentru pajişti, este necesar să se acorde o importanţă deosebită pregătirii şi reglajelor 
acestor maşini înainte de semănat. Se are în vedere etanşarea casetelor de distribuţie, 
reglarea fundurilor mobile, reglarea şibărelor casetelor de distribuţie, reglarea 
adâncimii de lucru a brăzdarelor de introducere în sol a seminţelor, reglarea 
marcatorelor, reglarea orizontalităţii în lucru a maşinilor.  

 Principalele reglaje şi întreţineri ale semănătorilor universale de cereale 
constau în: reglarea paralelismului longitudinal şi transversal al maşinilor faţă de 
suprafaţa terenului prin lungirea sau scurtarea elementelor reglabile ale tiranţilor 
mecanismului de suspendare al tractorului;  reglarea normei de seminţe prin folosirea 
treptelor de turaţie ale cutiei de viteze coroborate cu poziţia corespunzătoare a 
fundurilor mobile, respectiv a şibărelor; reglarea poziţiei marcatoarelor de urmă în 
funcţie de distanţa dintre brăzdarele extreme, de ecartamentul punţii din faţă a 
tractorului, de distanţa dintre rânduri şi de modul de conducere a agregatului faţă de  
urma lăsată de marcator; reglarea poziţiei şi adâncimii de lucru a scormonitorilor de 
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urmă prin deplasarea lor pe orizontală sau verticală; în fiecare zi, înainte de începerea 
lucrului, se face gresarea cu vaselină a tuturor gresoarelor din transmisia la 
distribuitori şi agitatori, de la roţile de copiere, de la marcatoarele de urmă, de la 
brăzdarele dublu disc; zilnic se verifică vizual starea pneurilor de la roţile de sprijin şi 
se corectează presiunea acestora;.  

5.3.4. Maşinile speciale de semănat plante furajere de pajişti MSPFP 2,0 şi 
MSPFP 2,5  

 Au fost concepute şi realizate la ICDP Braşov, fiind destinate executării, printr-o 
singură trecere, a tăvălugitului înainte de semănat, a semănatului plantelor furajere de 
pajişti (graminee şi leguminoase perene de pajişti) şi a tăvălugitului după semănat. 
 Maşinile de semănat plante furajere de pajişti sunt utilaje agricole purtate pe 
mecanismul de suspendare în trei puncte al tractoarelor de acţionare. Principalele 
părţi componente ale maşinilor de semănat plante furajere de pajişti, figura 5.4., sunt: 
cadru asamblat; tăvălugul anterior; tăvălugul posterior şi echipamentul de semănat. 

 Cadrul asamblat are forma unui dreptunghi şi este realizat din profile de oţel 
sudate sau fixate cu şuruburi. Pe cadru se montează celelalte subansambluri 
componente ale maşinii. În partea frontală este prevăzut cu triunghiul de cuplare la 
mecanismul de suspendare al tractorului şi cu două scormonitoare de urmă pentru 
roţile tractorului. 

   Tăvălugul anterior de tipul inele cu pinteni montate pe o ţeavă, este fixat pe 
cadru prin intermediul a două lagăre cu rulmenţi cu role conice. În partea din spate a 
tăvălugului este montat un răzuitor de pământ format dintr-o bară-cornier pe care s-au 
fixat cu bride colţi de grapă fixă care acţionează în spaţiul dintre inele. 

  Tăvălugul posterior este de asemenea de tipul inele cu pinteni montate pe o 
ţeavă, cu un diametru exterior mai mic decât al tăvălugului anterior. Prinderea pe 
cadru se celor două braţe se face prin intermediul a două lagăre oscilante cu rulmenţi. 
Răzuitorul de pământ, care acţionează în spatele tăvălugului, asemănător cu cel 
folosit la tăvălugul anterior, este montat pe cele două braţe laterale de fixare a 
tăvălugului. Prin montarea articulată pe cadru a tăvălugului posterior se asigură 
posibilitatea ca maşina să copieze terenul în plan vertical - longitudinal. 

 Echipamentul de semãnat, amplasat pe cadrul maşinii între cei doi tăvălugi,  este 
format din: o ladã de seminţe, cu douã compartimente, un compartiment pentru 
seminţe mici de leguminoase perene cu casete de distribuţie cu cilindrii canelaţi mici 
şi un compartiment pentru seminţe de graminee perene cu casete de distribuţie cu 
cilindrii cu pinteni; agitator de seminţe în compartimentul cu seminţe de graminee 
perene; pâlniile de colectare; pâlnia-tavă de împrăştiere a seminţelor pe suprafaţa 
solului şi transmisia de la tăvălugul anterior la cutia de viteze de tip Northon, la axul 
agitator şi la axele distribuitorilor de seminţe. Echipamentul de semănat este amplasat 
pe cadru  semănătorii şi distribuie seminţele în spaţiul dintre cei doi tăvălugi. 
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 Datorită amplasării celor doi tăvălugi pe cadrul maşinii, astfel încât crestele 
inelelor tăvălugului posterior să lucreze pe jumătatea spaţiului dintre inelele 
tăvălugului anterior, seminţele sunt acoperite foarte bine cu sol, creându-se condiţii 
favorabile semănatului prin împrăştiere la suprafaţa solului. Aceasta deoarece 
tăvălugul posterior sparge crestele de sol realizate de tăvălugul anterior, acoperind cu 
pământ seminţele distribuite între cei doi tăvălugi. 

 Folosind pentru echipamentul de semănat o ladă cu două compartimente, un 
compartiment pentru seminţe mici de leguminoase perene, respectiv un compartiment 
pentru seminţe obişnuite de graminee perene se înlătură deficienţele semnalate la 
semănătorile universale de cereale şi anume: nerealizarea normelor reduse la 
seminţele mici, respectiv separarea seminţelor din amestec în timpul lucrului. 

 Principalele caracteristici tehnice ale maşinilor speciale de semănat plante 
furajere de pajişti MSPFP 2,0 şi MSPFP 2,5 sunt: tractoarele de antrenare de 65-80 
CP pentru maşina MSPFP 2,0, respectiv de 80-110 CP pentru MSPFP 2,5; adâncimea 
de lucru de 0,5-2 cm; lăţimea de lucru de 2 m pentru MSPFP 2,0 şi de 2,5 m pentru 
MSPFP 2,5; capacitatea de lucru de 5,4-8 ha/sch la maşina MSPFP 2,0, respectiv 7,2-
10 ha /sch la maşina MSPFP 2,5; consumul specific de carburanţi între 5,2 şi 7,2 l/ha.   

Principalele reglaje şi întreţineri ale maşinilor MSPFP 2,0 şi MSPFP 2,5 sunt: 
 reglarea paralelismului longitudinal şi transversal al maşinii faţă de suprafaţa 

terenului prin lungirea sau scurtarea elementelor reglabile ale tiranţilor mecanismului 
de suspendare al tractorului; 

 reglarea normei de seminţe de graminee perene prin folosirea celor 72 trepte de 
turaţie ale cutiei de viteze Northon coroborate cu poziţia corespunzătoare a fundurilor 
mobile, respectiv a şibărelor; 

 reglarea normei de seminţe de leguminoase perene prin variaţia lungimii active a 
canelurilor distribuitorului; 

 reglarea poziţiei colţilor răzuitorilor faţă de tăvălugi, prin deplasarea acestora în 
bridele de fixare; 

 reglarea distanţei dintre scormonitorii de urmă prin deplasarea laterală a  
suporţilor de fixare a acestora pe cadrul maşinii. Reglajul se face în funcţie de 

ecartamenutl tractorului, astfel încât scormonitorii să lucreze pe urma lăsată de roţile 
din spate ale tractorului; 

 reglarea adâncimii de lucru a scormonitorilor de urmă prin deplasarea pe 
verticală în suporţii  de fixare a organelor active de tip cuţite daltă; 

 reglarea întinderii lanţurilor de la transmisiile cu lanţ de antrenare a 
echipamentului de semănat folosind canalele prelungite şi şaibele de reglaj de la cutia 
Northon, respectiv rola de întindere de la transmisia cu lanţ de antrenare a axului cu 
distribuitorii de seminţe mici; 

 înainte de începerea lucrului, se face gresarea cu vaselină a tuturor gresoarelor 
din transmisia la distribuitori şi agitatori şi de la lagărele tăvălugilor.  
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5.4. LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE A PAJIŞTILOR SEMĂNATE 

Pajişti reînsămânţate în primăvară 
La un interval de 3-4 săptămâni de la semănat este necesar să se efectueze 

combaterea buruienilor. Aceasta se poate efectua în două moduri şi anume: prin 
erbicidare selectivă sau prin cosire şi evacuare de pe teren a plantelor cosite. Alegerea 
erbicidelor se face în funcţie de buruienile care trebuiesc combătute pe baza 
cataloagelor de produse fitosanitare. Pentru administrare se respectă reţeta şi faza de 
aplicare indicată de producător. Administrarea se face folosind echipamentele de 
erbicidare totală (MPSP 3x300, MPSU-300, MET-1200, MET-2500 etc.).  

Pentru coasa de curăţire, strângerea şi scoaterea de pe teren a plantelor se folosesc 
cositori, greble şi remorci din dotarea fermelor respective. Important este ca lucrările 
să fie făcute pe timp favorabil şi într-un timp scurt pentru a nu prejudicia noul covor 
vegetal abia înfiinţat.     

Ciclurile următoare se cosesc sau se păşunează, în funcţie de destinaţia pentru care 
s-a făcut reînsămânţarea pajiştii respective; 

În toamnă este necesar să se elimine surplusul de iarbă printr-un păşunat pe o 
perioadă scurtă cu ovine.  

Pajişti reînsămânţate în vară-toamnă 
În această situaţie coasa de curăţire a buruienilor în toamnă nu mai este necesară, 

buruienile fiind de regulă plante anuale care dispar odată cu venirea iernii şi nu au 
timpul necesar pentru producerea de seminţe. Primăvara se urmăreşte starea culturii 
şi numai dacă se constată îmburuienarea acesteia se recurge la combaterea buruineilor 
procedând ca şi în cazul reînsămânţării de primăvară. Celelalte lucrări recomandate 
pentru pajiştile semănate în primăvară rămân valabile şi în cazul semănatului de vară-
toamnă. 

6. SUPRAÎNSĂMÂNŢAREA PAJIŞTILOR  

6.1. ALEGEREA PAJIŞTILOR ŞI ASIGURAREA CONDIŢIILOR OPTIME DE 
VEGETAŢIE 

 Prin supraînsãmânţarea pajiştilor se înţelege lucrarea de introducere de seminţe de 
graminee şi/sau leguminoase perene valoroase în vechiul covor vegetal prin 
prelucrarea parţialã a ţelinii.  
 Comparativ cu lucrarea de refacere totalã a covorului ierbos prin reînsãmânţare, 
suãpraînsãmânţarea pajiştilor are urmãtoarele avantaje: poate fi executatã pe pajişti 
pe care reînsãmânţarea prin prelucrare totalã a solului nu se poate efectua (strat 
superficial, pietre la suprafaţã, aciditate sau alcalinitate ridicatã în straturile 
inferioare, exces de umiditate, terenuri erodate, etc.); nu existã diminuãri de producţie 
în anul în care se face lucrarea; necesarul de sãmânţã este mai mic; consumul de 
energie şi costurile sunt mai reduse. 

 Ca urmare a acestor avantaje supraînsãmânţarea pajiştilor se aplicã cu succes şi pe 
pajiştile semãnate pentru creşterea duratei de folosinţã a acestora prin corectarea 
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periodicã a compoziţiei floristice (a raportului între gramineele şi leguminoasele 
perene).  

 Tehnologia de supraînsămânţare a pajiştilor degradate cuprinde următoarele grupe 
de lucrări pentru:  

- asigurarea condiţiilor optime de răsărirea şi dezvoltare a speciilor folosite; 
- diminuarea competiţiei vegetaţiei existente;  
- supraînsămânţarea pajiştilor; 
- valorificarea pajiştilor după supraînsămânţare.  
Pajişti indicate pentru supraînsămânţare: 
 cu vegetaţie rãritã;  
 cu compoziţia floristicã necorespunzãtoare (îmburuienate); 
 cu volum edafic redus; 
 pe solurile turboase sau grele pe care prelucrarea prin arătură este dificilă, 

având ca urmare scăderea capacităţii portante a solului şi, implicit, diminuarea 
încărcăturii cu animale; 

 pe terenuri expuse la eroziune şi alunecări; 
 pe vetrele rămase dupã: combaterea vegetaţiei lemnoase nevaloroase; 

distrugerea muşuroaielor; scoaterea pietrelor; nivelare; 
 pe suprafeţele târlite; 
    pe suprafeţele pe care nu sunt indicate lucrările de prelucrare totală a solului 

(prin arat, frezat etc) în vederea protejării mediului.   
Lucrările de asigurare a condiţiilor optime de răsărire şi dezvoltare a speciilor 

folosite constau din: amendarea, fertilizarea cu îngrăşăminte pe bază de fosfor şi 
potasiu, fertilizarea cu îngrăşăminte organice şi curăţirea de vegetaţia nevaloroasă, de 
muşuroaie şi de pietre.  

Lucrările de amendare, fertilizare cu îngrăşăminte pe bază de fosfor şi potasiu şi 
de fertilizare cu îngrăşăminte organice au fost tratate pe larg în subcapitolul 4.5. 
referitoare la amendarea şi fertilizarea pajiştilor ca măsuri de suprafaţă pentru 
îmbunătăţirea pajiştilor.  

Lucrările de curăţire de vegetaţia nevaloroasă, de muşuroaie şi de pietre au fost 
analizate pe larg în subcapitolele 4.2. 4.3.  

6.2. LUCRĂRI DE DIMINUARE A COMPETIŢIEI VEGETAŢIEI EXISTENTE   

Diminuarea competiţiei vegetaţiei existente trebuie să se facă atât înainte de 
supraînsămânţare cât şi la cca 10 -15 zile după supraînsămânţare.  

Înainte de supraînsămânţare diminuarea competiţiei vegetaţiei existente se poate 
face prin următoarele metode:  

- păşunatul “ras” cu încărcătură mare de animale; 
- curăţatul vechii vegetaţii cât mai aproape de sol (cu maşinile de curăţat pajişti 

MCP-2, MCP-2,5 etc.); 
- cositul cât mai aproape de sol, adunatul vegetaţiei în brazde imediat după cosire, 

strânsul de pe câmp şi transportul vegetaţiei cosite. Pentru cosire se folosesc cositori 
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cu degete (CP-40, CP-65, Motocositoarea MP “Carpatina” etc.) cu dublu cuţit (CF-
1,5, CPF-1,5 etc.) sau rotative (CRF-1,6, CR-1,5 etc.). Strânsul plantelor se face cu 
greble oblice (GO-2,7, GO-3 M etc.) greble transversale (GT-1,8 etc.) sau rotative 
(GMR-3,6/4,2 etc.);  

- erbicidare pe o lăţime de 6-8 cm a rândului prelucrat şi supraînsămânţat (când 
erbicidarea se face concomitent cu supraînsămânţarea) folosind erbicid de tip 
“Paraquat” în doză de 3-4 l/ha în diluţie cu 300-400 l apă/ha. Pentru executarea 
lucrãrii este necesar ca echipamentul de erbicidat sã fie montat pe tractorul care 
acţioneazã maşina de supraînsãmânţat (rezervoarele de lichid, pompa de antrenare, 
furtunele şi sistemul de control şi reglare a dozelor distribuite). Se folosesc diuze 
pentru erbicidarea în benzi, care se monteazã în faţa brãzdarelor maşinii de 
supraînsãmânţat şi administreazã erbicidul la suprafaţa solului; 

- erbicidarea totală folosind erbicid de tip “Paraquat” în doză de 4-5 l/ha în diluţie 
cu 400-500 l apă/ha cu ajutorul maşinilor de administrat erbicide. Tratamentul se face 
cu douã sãptãmâni înainte de supraînsãmânţare. Pentru executarea lucrãrii se folosesc 
maşini şi echipamente de erbicidat cu diuze pentru erbicidare totalã (MPSP 3x300, 
MPSU 300, MET-1200, MET-2500, vermorele purtate sau tractate etc.). 
 După supraînsămânţare, diminuarea competiţiei vegetaţiei existente se poate face 
prin:  

- păşunat intens, la intervale scurte, cu tineret taurin, până la apariţia noilor 
plante semănate;  

- curăţirea joasă a vegetaţiei cu maşinile rotative de curăţat pajişti MCP-2, 
MCP-2,5 etc.; 

- cositul cât mai aproape de sol cu cositori cu degete (CP-40, CP-65, 
Motocositoarea MP “Carpatina” etc.), cositori cu dublu cuţit (CF-1,5, CPF-1,5 etc.) 
sau rotative (CRF-1,6, CR-1,5 etc.), adunatul vegetaţiei în brazde imediat după cosire 
cu greble oblice (GO-2,7, GO-3 M etc.) greble transversale (GT-1,8 etc.) sau rotative 
(GMR-3,6/4,2 etc.), strânsul de pe câmp şi transportul vegetaţiei cosite. Diminuarea 
competiţiei vegetaţiei existente după supraînsămânţare nu mai este necesară în cazul 
în care s-a folosit erbicidarea înainte de supraînsămânţare, deoarece efectul 
erbicidului se întinde pentru întreaga perioadă necesară instalării noilor plante 
semănate. 

6.3. TEHNOLOGIA  SUPRAÎNSĂMÂNŢĂRII  

Supraînsămânţarea depinde de următorii factori: condiţiile pedoclimatice, 
amestecurile de seminţe folosite; epoca de supraînsămânţare; calitatea lucrării 
executate la supraînsămânţare (adâncimea de semănat, uniformitatea de distribuţie 
etc.).  

6.3.1. Amestecurile de seminţe, 

Amestecurile de seminţe, care se recomandă în funcţie de zona pedoclimatică de 
amplasare a pajiştii degradate şi de modul de folosire ulterioară a suprafeţei 
supraînsămânţate, sunt identice ca specii cu cele prezentate în cadrul tehnologiei de 



 
 GHID DE PRODUCERE ECOLOGICĂ A FURAJELOR DE PAJIŞTI MONTANE 

 

                                                      89

îmbunătăţire prin măsuri radicale (reînsămânţare) a pajiştilor degradate (subcapitolul 
5.2.). Norma de seminţe pe total şi pe fiecare specie este însă cu 25-50% mai mică în 
funcţie de gradul de prelucrare parţială a solului şi de proporţia golurilor din suprafaţa 
care se supraînsãmânţeazã. În situaţia în care pajiştea este dominantă numai de 
graminee sau de leguminoase se poate supraînsămânţa cu leguminoase sau graminee, 
speciile şi soiurile folosite fiind cele adecvate condiţiilor staţionale şi a modului de 
folosire. 

 6.3.2. Epoca optimă de supraînsămânţare 
 Succesul supraînsămânţării depinde în cea mai mare măsură de condiţiile de 

umiditate şi temperatură, care trebuie să asigure atât germinarea, cât şi dezvoltarea în 
covorul vegetal a tinerelor plante. 

 În general aceste condiţii se realizează primăvara devreme. În unele zone cu 
umiditate a solului suficientă sau cu precipitaţii uniform repartizate de-a lungul 
perioadei de vegetaţie, supraînsămânţarea se poate face şi în perioada de sfârşit de 
vară - început de toamnă, dar plantelor trebuie să li se asigure cel puţin 2 luni de la 
răsărire până la venirea iernii, pentru a se dezvolta corespunzător. 

6.3.3. Adâncimea de supraînsămânţare 
Adâncimea de introducere a seminţelor în sol variazã în funcţie de mãrimea 

seminţelor. În general aceasta este dictatã de sãmânţa cu dimensiunile cele mai mici. 
Astfel seminţele de Trifolium repens (trifoi alb), Lotus corniculatus (ghizdei) şi cele 
de Phleum pratense (timofticã) ca şi amestecurile care conţin aceste specii se vor 
semãna la adâncimea de 1-2 cm, iar seminţele şi amestecurile celelalte la o adâncime 
de 2-2.5 cm, cu excepţia speciei Onobrychis viciifolia (sparceta) care se seamãnã la o 
adâncime de 3,5-4 cm.  

Distanţa dintre rândurile sau benzile care se supraînsãmânţeazã este cuprinsã 
între 12,5 şi 30 cm. 

6.4. MIJLOACE TEHNICE PENTRU EXECUTAREA SUPRAÎNSĂMÂNŢĂRII   

 Supraînsãmânţarea presupune prelucrarea parţialã a ţelinii şi introducerea 
seminţelor în solul prelucrat. Aceasta se poate face manual sau mecanic în raport cu 
condiţiile în care se aflã suprafeţele respective şi de dotarea cu sistema de maşini 
adecvatã. Ideal este ca prelucrarea parţialã a solului şi introducerea seminţelor în 
solul prelucrat sã se facã concomitent.  
 Pentru mecanizarea cu rezultate bune a lucrării de supraînsămânţare au fost 
realizate maşini speciale care la o singurã trecere executã cele douã lucrãri. 

 Dupã modul de prelucrare parţialã a ţelinii se deosebesc douã tipuri importante de 
maşini de supraînsãmânţat pajişti şi anume: maşini care lucreazã pe principiul 
deschiderii de rigole şi maşini care prelucreazã solul în benzi. Gradul de prelucrare a 
vechiului covor vegetal se situeazã, în funcţie de tipul de maşinã folositã, între 5 şi 33 
%, acesta depinzând direct de lãţimea rigolei sau a benzii prelucrate şi de distanţa 
dintre acestea.  
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În ţara noastră ICDP Braşov a conceput şi realizat maşina de supraînsămânţat 
pajişti degradate MSPD 2,5, care lucrează pe principiul deschiderii de rigole, iar 
INMA Bucureşti a realizat maşina de supraînsămânţat pajişti MSP 8 care lucrează pe 
principiul prelucrării solului în benzi.  

În lipsa maşinilor speciale, supraînsãmânţarea se poate executa prin efectuarea 
separată a celor douã lucrãri distincte: pregãtirea superficialã uşoarã a terenului 
respectiv semãnatul gramineelor şi leguminoaselor perene de pajişti. Prelucrarea 
superficialã a terenului se poate face cu: grape cu discuri  (GD-3,2, GD-4, GDU-3,4, 
GDU-4,4 etc.), cu rindele de pajişti, cu grape cu colţi ficşi sau reglabili (6GCR-1,7, 
6GCN-1,7 etc.) etc. Semãnatul ierburilor se face cu maşini de semãnat specializate 
sau cu cele de semãnat cereale (SUP-21, SUP-29, SUP-17, SCU-3 etc.). Dupã 
semãnat se va executa un tãvãlugit energic cu tăvălugi inelari (TI-3,05, TI-5,5 etc.) 
sau netezi (3TN-1,4 etc.). Pe terenurile nemecanizabile precum şi pe vetrele 
muşuroaielor, cioatelor şi pietrelor, pe locurile de târlire cu animale, pe golurile 
rãmase în urma nivelãrii ravenelor, eroziunilor şi alunecãrilor de teren, pe taluzurile 
canalelor de desecare, pregãtirea superficialã a terenului se face cu grape cu tracţiune 
animalã, cu greble manuale, iar semãnatul se face sau cu semãnãtori cu tracţiune 
animalã sau manual. Tasarea terenului dupã semãnat se poate face cu ajutorul unor 
tãvãlugi cu tracţiune hipo ori manualã sau printr-o trecere cu  turme de ovine. 

 Supraînsãmânţarea pe terenuri cu panta mai mare de 70 (12 %) se face 
obligatoriu pe curba de nivel, iar în cazul pajiştilor erodate sau cu pericol de eroziune 
(versanţi lungi) lucrarea se face în benzi alternative paralele cu curbele de nivel. 
Benzile nelucrate urmeazã sã fie lucrate în anul urmãtor când prima serie de benzi 
sunt deja îmbunătăţite. Lãţimea benzilor variazã în funcţie de pantã dupã cum 
urmeazã: pe pantã de 7-90 (12-16 %) între 30 şi 40 m; pe pantã de 9-140 (16-25 %) 
între 20 şi 30 m; pe pantã de 14-180 (25-32 %) între 12 şi 20 m; respectiv pe pantã de 
18-220 (32-40 %) între 7 şi 12 m.  

 Acţionarea maşinilor şi utilajelor se face cu tractoare speciale pentru pante (pe roţi 
cu dublã tracţiune, echipate cu roţi duble sau cu şenile). 

6.4.1.Maşina de supraînsămânţat pajişti degradate MSPD 2,5  

Maşina MSPD 2,5, figura 6.1., concepută la ICDP Braşov şi asimilată în producţie 
la SC MECANICA CODLEA SA, lucrează pe principiul deschiderii de rigole şi este 
o maşină purtată pe mecanismul de suspendare în trei puncte de categoria I/II al 
tractoarelor de 45-80 CP. Maşina se compune din următoarele părţi principale: cadru 
asamblat; echipamentul de deschis rigole; echipamentul de semănat. 

Cadrul (1) are forma unui dreptunghi şi este realizat din profile de oţel sudate sau 
fixate cu şuruburi. Pe cadru se montează celelalte subansambluri componente ale 
maşinii. În partea frontală este prevăzut cu triunghiul de cuplare care asigură 
prinderea la mecanismul de suspendare al tractorului. 

Echipamentul de deschis rigole este format din secţii de supraînsămânţat (lungi şi 
scurte) dispuse pe douã rânduri şi montate pe cadru cu ajutorul unor bride. Între brida  



 
 GHID DE PRODUCERE ECOLOGICĂ A FURAJELOR DE PAJIŞTI MONTANE 

 

                                                      91  



 
 GHID DE PRODUCERE ECOLOGICĂ A FURAJELOR DE PAJIŞTI MONTANE 

 

                                                      92

de fixare pe cadrul şi corpul secţiei s-au montat paralelograme deformabile (5) care, 
sub acţiunea resoartelor (11) montate în spate, permit copierea denivelãrilor terenului 
şi menţinerea constantã în lucru a unghiului de atac al organului activ. Pe corpul 
secţiei se aflã: o roatã disc cu obadã (2), care executã tăierea vertical-longitudinalã a 
ţelinii şi menţine constantã adâncimea de lucru reglată; un brãzdar tip ancorã (3), care 
deschide rigola şi introduce sãmânţa în sol; o roatã de tasare a rigolei semãnate (6). 
Echipamentul de semãnat este format din: o ladã de seminţe, cu douã compartimente, 
un compartiment (8) pentru seminţe mici de leguminoase perene cu casete de 
distribuţie (10) cu cilindrii canelaţi mici şi un compartiment (7) pentru seminţe de 
graminee perene cu casete de distribuţie (9) cu cilindrii cu pinteni; agitator de seminţe 
pe compartimentul cu seminţe de graminee perene; pâlnii de colectare; tuburi de 
conducere a seminţelor mici de la distribuitori la pâlniile de colectare, tuburi de 
conducere a seminţelor la brãzdare şi mecanismul de antrenare format dintr-o roatã 
de antrenare stelatã (12) care urmãreşte solul datorită apăsării realizate de un resort, o 
cutie de viteze de tip Northon, transmisii cu lanţuri între acestea şi axele agitatorului 
şi distribuitorului de seminţe mici. Transmisia mişcării între axul agitatorului şi axul 
distribuitorilor de seminţe de graminee perene se face cu o transmisie cu două roţi 
dinţate. 

Caracteristicile tehnice principale ale maşinii MSPD 2,5 sunt: adâncimea de 
lucru de 0,5-4 cm; lăţimea de lucru de 2,55 m; numărul de rânduri prelucrate de 17; 
distanţa minimă dintre rânduri de 15 cm; limitele de copiere a denivelărilor pe fiecare 
rând prelucrat de ± 10 cm; volumul compartimentului de seminţe de graminee perene 
de 300 dm3; volumul compartimentului de seminţe de leguminoase perene de 55 dm3; 
reglarea normei de semănat cu cutie de viteze Northon cu 72 trepte pentru seminţele 
de graminee perene, respectiv prin variaţia lungimii active a cilindrilor canelaţi 
pentru leguminoasele perene; capacitatea de lucru de 7-11,2 ha/sch; consumul 
specific de carburanţi de 6,3-7,92 l/ha. 

 Reglajele principale ale maşinii constau în: reglarea paralelismului longitudinal 
şi transversal al maşinii faţă de suprafaţa terenului prin lungirea sau scurtarea 
elementelor reglabile ale tiranţilor mecanismului de suspendare al tractorului; 
reglarea adâncimii de lucru a brăzdarului de tip daltă prin coborârea sau ridicarea sa  
faţă de obada roţii cu disc de secţionare longitudinală a solului; reglarea normei de 
seminţe de graminee perene prin folosirea celor 72 trepte de turaţie ale cutiei de 
viteze coroborate cu poziţia corespunzătoare a fundurilor mobile, respectiv a 
şibărelor; reglarea normei de seminţe de leguminoase perene prin variaţia lungimii 
active a canelurilor distribuitorului; reglarea tensiunii de apăsare pe sol a secţiilor de 
deschis rigole prin lungirea/scurtarea (detensionarea /  tensionarea) resoartelor (14); 
reglarea tensiunii de apăsare pe sol a roţii de antrenare stelate (16) prin 
lungirea/scurtarea (detensionarea/tensionarea) resortului  (15). 
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 6.4.2. Maşina de supraînsămânţat MSP 8 

 Maşina MSP-8, concepută de INMA Bucureşti şi asimilată în producţie la SC 
CEAHLĂUL SA Piatra Neamţ, este o maşină care lucrează pe principiul prelucării în 
benzi şi este de tip purtată pe mecanismul de suspendare de categoria I/II al 
tractoarelor de acţionare.  
 Principalele părţi componente ale maşini MSP-8, figura 6.2., sunt: cadrul maşinii 
cu roţile de sprijin; echipamentul de prelucrat în benzi; echipamentul de semănat; 
transmisia mişcării la echipamentul de prelucrat în benzi; transmisia la echipamentul 
de semănat. 
 Cadrul maşinii este o construcţie metalică sudată pe care se montează celelalte 
părţi componete împreună cu două roţi de sprijin şi ferma de cuplare la tractor. 
 Echipamentul de prelucrat în benzi este foramt din 4 secţii independente articulate 
pe cadrul maşinii. Fiecare secţie prelucrează solul pe două benzi alăturate. Benzile 
sunt prelucrate prin frezare. Pe fiecare secţie este montat câte un ax comun cu două 
flanşe pe care sunt montate cuţitele în formă de ,,L" de prelucrare prin frezare a celor 
două benzi. Între cele două flanşe cu cuţite ale secţiei se află transmisia cu lanţ de 
antrenare a acesteia, transmisie protejată în carcasă închisă etanş. În parte inferioară a 
carcasei acestei transmisii este montată o patină de reglaj a adâncimii de luru. 
Menţinerea fiecărei secţii în contact cu solul-pe patinele de reglaj-se face cu ajutorul 
unor arcuri elicoidale tensionabile. Capul superior al tijelor acestor arcuri constituie şi 
limita de coborâre a secţiei când maşina este ridicată în poziţie de transport.
 Echipamentul de semãnat, este format din: o ladã de seminţe, cu douã 
compartimente, un compartiment (2) pentru seminţe de graminee perene cu casete de 
distribuţie cu cilindrii cu pinteni şi un compartiment pentru seminţe mici de 
leguminoase perene (3) cu casete de distribuţie cu cilindrii canelaţi mici; agitator de 
seminţe pe compartimentul cu seminţe de graminee perene; tuburile de conducere a 
seminţelor de leguminoase perene la pâlniile de colectare; tuburile (4) de conducere a 
seminţelor de la pâlniile colectoare la brãzdarele (5) de introducere a seminţelor în 
benzile prelucrate şi roţile de tasare (6) a benzii prelucrate şi semănate.  
 Transmisia mişcării la echipamentul de prelucrat în benzi  se face de la priza de 
putere a tractorului de acţionare prin intermediul unui arbore cardanic, prevăzut cu 
cuplaj de siguranţă la suprasarcini, o transmisie cu lanţ la un grup conic care 
antrenează arborele hexagonal transversal de la care mişcarea se transmite cu ajutorul 
unor transmisii cu lanţ la rotoarele fiecărei secţii de prelucrat în benzi. Axa de 
articulaţie pe cadrul maşinii a secţiilor de prelucrat în benzi este identică cu axa 
arborelui exagonal transversal de antrenare ceea ce permite copierea denivelărilor 
terenului de fiecare secţie, fără modificarea lungimii active a lanţului de antrenare a 
secţiei respective.  
 Transmisia mişcării la echipamentul de semănat se face de la roata de sprijin din 
dreapta a maşinii prin intermediul unor transmisii cu lanţuri, cu roţi dinţate şi a unei 
cutii de viteze de tip Northon.  
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 Caracteristicile tehnice principale ale maşinii MSP 8 sunt: tractoarele de 
acţionare de 45-65 CP pe roţi sau pe şenile; adâncimea de lucru de 2-6 cm; lăţimea de 
lucru de 1,76 m; număr de secţii de frezat 4; număr de benzi prelucrate 8; distanţa 
dintre benzile prelucrate de 22 cm; lăţimea benzii prelucrate de 5 cm; limitele de 
copiere a denivelărilor terenului de ± 10 cm pe fiecare două benzi prelucrate de 
fiecare secţie de frezat; volumul compartimentului de seminţe de graminee perene de 
216 dm3; volumul compartimentului de seminţe de leguminoase perene de 48 dm3; 
reglarea normei de seminţe cu cutie de viteze cu 72 trepte pentru seminţele de 
graminee perene, respectiv prin variaţia lungimii active a cilindrilor canelaţi pentru 
seminţele de leguminoase perene; capacitatea de lucru de 3,6-4,5 ha/sch; consumul 
specific de carburanţi de 13,5-16 l/ha. 

 Principalele reglaje ale maşinii MSP-8 constau din: reglarea paralelismului 
longitudinal şi transversal al maşinii faţă de suprafaţa terenului prin lungirea sau 
scurtarea elementelor reglabile ale tiranţilor mecanismului de suspendare al 
tractorului; reglarea adâncimii de lucru a secţiilor de prelucrare a benzilor prin 
coborârea sau ridicarea patinei de reglaj faţă de carcasa rotoarelor cu discuri cu 
cuţite;reglarea normei de seminţe de graminee perene prin folosirea celor 72 trepte de 
turaţie ale cutiei de viteze coroborate cu poziţia corespunzătoare a fundurilor mobile, 
respectiv a şibărelor; reglarea normei de seminţe de leguminoase perene prin variaţia 
lungimii active a canelurilor distribuitorului; reglare adâncimii de introducere a 
seminţelor pe benzile frezate prin tensionarea  corespunzătoare a arcului de apăsare a 
fiecărui brăzdar de introducere a seminţelor în sol faţă de suportul de fixare al 
acestora; reglarea tensiunii de apăsare pe sol a secţiilor de prelucrat în benzi prin 
lungirea/scurtarea (detensionarea/tensionarea) resoartelor. 

 6.5. LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE A PAJIŞTILOR SUPRAÎNSĂMÂNŢATE 

 Deşi sunt lucrãri auxiliare, lucrările de întreţinere a pajiştilor după 
supraînsămânţare contribuie într-o mare mãsurã la gradul de reuşitã a acesteia. Din 
cadrul acestora fac parte, în principal, lucrările de fertilizare şi cele de folosire a 
pajiştii după supraînsămânţare. Astfel, dacã se fertilizeazã cu azot înainte de 
supraînsãmânţare, acesta conduce la stimularea creşterii plantelor din vechiul covor 
vegetal, ceea ce conduce la înãbuşirea noilor plante semãnate. Ca urmare fertilizarea 
înainte de supraînsãmânţare trebuie fãcutã doar cu fosfor şi potasiu. Azotul urmeazã 
sã fie aplicat dupã instalarea noilor plante şi dupã ce s-a luat prima coasã.  

 Modul de folosinţã a pajiştii dupã supraînsãmânţare se recomandã a se face 
prin cosire înaintea înspicãrii gramineelor perene şi ridicarea în cel mai scurt timp de 
pe teren a plantelor cosite. Un pãşunat imediat dupã rãsãrirea noilor plante ar conduce 
la smulgerea acestora de animale şi implicit la compromiterea lucrãrii de 
supraînsãmânţare. 
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 7. VALORIFICAREA  RAŢIONALĂ A PĂŞUNILOR  

 7.1. REPARTIZAREA PĂŞUNILOR ŞI DURATA SEZONULUI DE  PĂŞUNAT 

De modul în care se efectuează păşunatul cu animalele depinde în mare măsură 
compoziţia floristică a covorului ierbos şi productivitatea lui. 

Păşunatul cu un număr prea mare sau prea mic de animale până la abandon, 
completat de un păşunat haotic fără pauză în sezonul rece, duce în mod sigur la 
degradarea covorului ierbos al unei pajişti.  

Un păşunat raţional o perioadă mai lungă de timp determină îmbunătăţirea 
covorului ierbos şi menţine calitatea şi productivitatea pajiştii.   

La repartizarea păşunilor se va avea în vedere cu prioritate următoarele: 
- tipul de păşune cu compoziţia floristică valoroasă sau degradată; 
- zona fizico-geografică: montan inferior, premontan, montan superior, 

subalpin, şi alpin – cu climatul caracteristic pentru temperatură, precipitaţii şi vânturi; 
- înclinaţia versanţilor şi expoziţia lor însorită (feţe) sau umbrită (dosuri); 
- alimentarea cu apă permanentă sau intermitentă, cu diferite distanţe între 

sursele de apă şi păşune; 
- distanţa de la grajd sau  adăpost până la păşune; 
- existenţa împrejmuirilor, îngrădirilor pentru păşunatul raţional; 
- existenţa umbrarelor pentru animale; 
- existenţa adăposturilor pentru animale şi personalul de deservire; 
- existenţa drumurilor de acces pe păşune; 
- posibilităţi de colectare şi procesare a laptelui în sezonul de păşunat. 
Cele mai bune păşuni ca producţie şi calitate, lângă adăposturi, cu apă 

permanentă, umbrare, drumuri de acces, împrejmuiri, posibilităţi de procesarea 
laptelui, etc., vor fi distribuite vacilor de lapte de mare producţie şi în cazul în care 
prisoseşte suprafaţa se repartizează pentru tineretul bovin femel de prăsilă.  

 Păşunile mai îndepărtate, cu iarbă mai puţin valoroasă, cu distanţe mai mari până 
la sursele de apă, fără adăposturi, departe de drumurile de acces auto şi alte 
inconveniente se vor folosi cu prioritate cu tineretul ovin şi caprin. Păşunile aflate în 
condiţii intermediare ca producţie, calitate şi dotări pastorale vor fi repartizate după 
caz bovinelor sau ovinelor, adulte sau tineret de lapte sau îngrăşat după nevoile 
comunităţii sau al crescătorilor  individuali care folosesc păşunea respectivă. 

 În această repartizare a animalelor pe păşune se va evita amestecul bovinelor cu 
ovinele cât şi atribuirea celor mai bune păşuni ovinelor şi al celor mai slabe bovinelor 
în acelaşi trup de păşune. Păşunile cu vegetaţie de rogozuri (Carex sp.), târsă 
(Deschampsia caespitosa), tăpoşică (Nardus stricta) şi alte plante ierboase cu tulpini 
şi frunze mai grosiere sunt mai bine valorificate de cabaline (cai, măgari, catâri) şi 
bubaline (bivoli). 

 Păşunile cu vegetaţie lemnoasă invadată se repartizează cu prioritate caprinelor 
care pot valorifica frunzele, lujerii şi coaja arbuştilor şi puieţilor de arbori, limitând 
extinderea acestora sau provocând distrugerea lor. 
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 În ceea ce priveşte distanţa de la grajd sau adăpost şi păşune pentru vaci s-a 
constatat că la o depărtare de 3 – 4 km producţia de lapte s-a micşorat cu peste 20%. 
Astfel că păşunea vacilor de lapte este bine să fie în apropierea grajdului sau la 
maximum 1,5 – 2 km distanţă. Lipsa umbrei pentru animale pe păşune în zilele 
călduroase de vară poate duce la scăderea producţiei de lapte sau al sporului în 
greutate cu 20 – 40 %. Alimentarea defectuoasă cu apă a animalelor de asemenea 
produce scăderi mari de producţie, în special al celei de lapte. 

Momentul începerii păşunatului în primăvară, nu trebuie să fie prea timpuriu 
pentru a nu dăuna ţelinii şi producţiei de iarbă în continuare. 

De regulă păşunatul se începe 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 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. 
Păşunatul înainte de aceste termene, cum se mai obişnuieşte cu oile, aduce foarte 

mari pagube unei păşuni. 

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: 140 – 180 zile (mai – septembrie); 
- munte: 90 – 150 zile (iunie – septembrie); 
- subalpin: 60 – 100 zile (iunie – august). 
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 pe cele naturale şi 4 – 6 
cicluri pe pajiştile semănate ajungând pe cele irigate din câmpie la 7-8 cicluri (rotaţii) 
de păşunat. 

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). 
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7.2. CALCULUL ÎNCĂRCĂTURII CU ANIMALE A PĂŞUNILOR  

Repartizarea neuniformă pe perioada de păşunat 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 de furaje 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 pe 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 brute 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: 
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Cf  

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 : 

%85100
000.20

000.3000.20
% 


Cf  

Dacă notăm 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: 

100

%)/(
)/(





ZpNz

CfhakgPt
hacapIp  

Spre 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:  

havacihacapIp /5,1
500.007.1

000.512.1

10015565

90800.16
)/( 




  

sau altfel exprimat o încărcare a păşunii cu 1,5 UMV/ha. 
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 Stabilirea încărcăturii totale cu animale a unei păşuni (IAP)  se face prin 
înmulţirea suprafeţei păşunii (Sp – ha) cu încărcarea păşunii (Ip) la 1 hectar pentru 
diferite specii sau categorii de animale sau un indicator sintetic exprimat în unităţi 
vită mare (UVM): 

)/,/()().,.( haUVMhacapIphaSpUVMcapnrIAP   
 În tabelul 7.1. se prezintă coeficientul de transformare în unităţi vită mare (UVM) 
pentru câteva specii şi categorii de animale.  
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. 

7.3. SISTEME DE PĂŞUNAT 

În comparaţie cu recoltarea furajelor, 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. 

Tabelul 7.1.
Coeficientul de transformare în UVM a diferitelor specii  

si categorii de animale 

S p e c i f i c a r e  
Coeficient 

transformare 
UVM 

Nr. capete 
pentru 1 UVM 

Tauri si boi de muncă  1,0-1,2  0,8-1,0  

Vaci de lapte  1,0  1,0  

Bovine de toate varstele (în medie)  0,7-0,8  1,3-1,4  

Tineret bovin peste 1 an  0,5-0,7  1,4-2,0  

Tineret bovin sub 1 an  0,2-0,3  3,3-5,0  
Oi si capre de toate varstele  0,14  7,1  
Oi si capre mature  0,15-0,16  6,3-6,7  

Cai de toate varstele  0,8  1,3  
Cai de tractiune  1,0-1,1  0,9-1,0  

Tineret cabalin peste 1 an  0,5-0,7  1,4-2,0  

Tineret cabalin sub 1 an  0,2-0,3  3,3-5,0  
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Înainte de a dezvolta metodele de valorificare a ierbii prin păşunat se prezintă 
criteriile de clasificare a sistemelor de păşunat, tabelul 7.2. 
 

Tabelul 7.2.
Criterii de clasificare ale sistemelor de păşunat 

Nr. 
crt. 

Criterii de clasificare 
după: 

Sisteme şi / sau variante de păşunat 

0 1 2 
1. Nivelul intensivizării producţiei 

şi folosirii 
 sisteme extensive (până la nivelul N 50 kg/ha); 
 sisteme semiintensive (N 100 – 150 kg /ha) 
 sisteme intensive (peste N 200 kg/ha); 

2. Zona geografică  păşunat în zona de câmpie; 
 păşunat în zona de deal; 
 păşunat în zona de munte; 

3. Mărimea turmei   turme mici (10-20 UVM); 
 turme mijlocii (30-50 UVM) 
 turme mari (peste 100 UVM); 

4. Accesul la păşune şi alte utilităţi 
(adăpost, sare, apă, suplimente 
ş.a.) 

 acces liber;  
 acces programat; 

5. Structura raţiei furajere  fără alte suplimente; 
 cu suplimente furajere; 

6. Modul de folosire a suprafeţei 
destinată păşunatului într-un 
sezon 

 sisteme de păşunat exclusiv cu animalele; 
 sisteme de păşunat combinat cu cosirea ierbii şi 

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 
păşunatului 

 sisteme de păşunat continuu, cu acces liber pe 
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 categorii 
de animale care păşunează într-
un sezon 

 sisteme de păşunat cu o singură specie sau 
categorie de animale; 

 sisteme de păşunat cu două sau mai multe specii 
sau categorii de animale (simultan sau succesiv); 

9. Suprafaţa şi încărcarea cu 
animale asigurate într-un sezon 

 sisteme de păşunat cu suprafaţa constantă şi 
încărcare variabilă; 

 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. 

7.3.1. Siteme extensive de păşunat  

Păşunatul liber nesistematic (neraţional), figura 7.1., este cel mai dăunător pentru 
păşunile naturale întrucât nu ţine seama de nicio 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 dă cale liberă invaziei vegetaţiei 
lemnoase dăunătoare, care în timp poate să se transforme în pădure. 

Păşunatul dirijat (sub picior) reprezintă cea mai simplă formă de păşunat raţional 
care poate fi aplicat pe toate păşunile. El presupune repartizarea pentru diferitele 
specii şi categorii de animale a unor porţiuni din teritoriul păşunii, încărcarea lor cu 
un număr optim de animale şi păşunatul succesiv al covorului ierbos în aşa fel ca 
iarba să fie valorificată în măsură cât mai mare. Prin păşunat dirijat se urmăreşte 
evitarea unor plimbări inutile ale animalelor peste 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). 

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. După terminarea 
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păşunatului într-un loc, priponul se mută alăturat şi aşa mai departe până la 
valorificarea producţiei de pe întreaga suprafaţă de pajişte. 

7.3.2. Păşunatul raţional (intensiv) 

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 
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călcată inutil în picioare sau este insuficient valorificată, cu resturi neconsumate 
datorită dejecţiilor şi altor 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, împrăştierea 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 
într-un 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. 

Păşunatul dozat (ieslea verde) 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, figura 
7.2.  

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 al ierbii, influenţa păşunatului asupra covorului ierbos, şi 
alte criterii zoo-economice. 

Iată câteva reguli mai importante de folosire raţională a păşunilor în sistem dirijat 
de conducere a animalelor: 

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 
calculată 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. 
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5. Modificarea încărcării parcelelor în cursul perioadei de vegetaţie în funcţie 
de producţia de iarbă, prin mărirea respectiv micşorarea suprafeţelor repartizatre 
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 dejecţiilor solide, 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 asigura păşunii timpul necesar de pregătire să intre bine 
în iarnă. 
La aceste reguli se mai pot adăuga multe altele în plus care se referă la întreţinerea 

covorului ierbos şi la programul animalelor în sezonul de păşunat. 

7.4. MĂRIMEA ŞI ÎMPĂRŢIREA 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 numărul animalelor (Na), rezerva de iarbă 
(Rip) şi de durata de păşunat pe parcelă (Dpp) după formula: 

Rip

DppNa
Mp


 , în ha 

      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 Na 
(numărul animalelor) de 60 UVM, mărimea parcelei va fi următoarea: 

haMp 5,1
120

360



  

 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 (Np) se stabileşte după formula: 
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  1
Dpp

Drp
Np , unde Drp reprezintă durata perioadei de refacere a ierbii, în 

zile.  
 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: 

parceleNp 81
4

28
  

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: 

parcelegrupenr
Dpp

Drp
Np 10.   

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 necesarul de iarbă pentru o jumătate sau o zi. 

Modul de împărţire în parcele a unei tarlale care face parte dintr-o unitate de 
exploatare (UE) este determinat de configuraţia terenului şi de forma lui geometrică. 

În cazul împărţirii păşunii în 8 parcele se prezintă alăturat câteva soluţii mai 
cunoscute, figura 7.3. 

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 căţiva 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. 

7.5. PĂŞUNATUL CU PĂSTORUL ELECTRIC 

Gardul electric constituie un mijloc foarte eficient pentru organizarea păşunatului 
pe parcele, pentru delimitarea padocurilor sau pentru protejarea împotriva animalelor 
sălbatice şi a celor răpitoare pe păşunile din zona de deal şi montană. Acest 
echipament funcţionează pe principiul producerii unor şocuri de tensiune înaltă, dar 
de intensitate joasă şi de foarte scurtă durată, asupra animalului care atinge 
conductorul gardului, prin închiderea unui circuit electric între conductor şi pământ 
prin corpul animalului. 

7.5.1. Garduri electrice folosite pentru organizarea păşunatului 

 Principalele părţi componente ale unui gard electric sunt: sursa de alimentare cu 
energie electrică; generatorul de impulsuri electrice; conductorii de împrejmuire cu 
stâlpii de susţinere, izolatorii, paratrăsnetele, porţile de acces etc. 
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Alimentarea gardurilor electrice se poate face fie de la reţeaua de alimentare cu 
curent electric de 220-230 V, când aceasta este situată în apropiere, fie cu baterii 
electrice uscate sau cu baterie de acumulatoare, în cazul când nu există reţea de 
curent electric în apropiere. 

 

 
  
Gardurile electrice moderne folosesc pentru alimentare baterii de acumulatoare 

care sunt menţinute în stare de încărcare cu instalaţii cu panouri fotovoltaice, figura 
7.4.  

Generatoarele de impulsuri  sunt construcţii electronice compacte care au rolul de 
a transforma  curentul preluat de la sursa de alimentare în curent cu impulsuri de 
tensiune ridicate, la intensitate scăzută şi de foarte scurtă durată. 

Parametrii pe care trebuie să-i realizeze un generator de impulsuri la nivelul 
lungimii totale a conductorului sunt: tensiunea minimă a impulsului de 2000 V, 
tensiunea impulsului pentru oi poate ajunge până la 4.000 V; energia impulsului 
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cuprinsă între 1 şi 5 J; perioada dintre două impulsuri cuprinsă între 1 şi 1,5 secunde; 
durata impulsului de maxim  25 milisecunde. 

 
 
Parametrii pe care trebuie să-i realizeze un generator de impulsuri la nivelul 

lungimii totale a conductorului sunt: tensiunea minimă a impulsului de 2000 V, 
tensiunea impulsului pentru oi poate ajunge până la 4.000 V; energia impulsului 
cuprinsă între 1 şi 5 J; perioada dintre două impulsuri cuprinsă între 1 şi 1,5 secunde; 
durata impulsului de maxim  25 milisecunde. Drept conductori pentru garduri 
electrice se folosesc: conductori din sârmă zincată cu diametru cuprins între 1,5 şi 2,5 
mm; conductori rotunzi acoperiţi la exterior cu împletitură din liţe de cupru cu 
diametrul exterior cuprins între 2,5 şi 12,5 mm; conductori sub formă de panglică cu 
lăţimi cuprinse între 6 şi 40 mm.  

Lungimea conductorului pe care poate să-l alimenteze un generator de impulsuri 
poate atinge chiar 30 km şi depinde de rezistenţa specifică a conductorului şi de 
puterea generatorului de impulsuri folosit. Ca stâlpi pentru gardul electric se pot 
folosi: stâlpii din lemn; stâlpii metalici; stâlpii din fibre de sticlă sau mase plastice 
dure etc.  

Conductorii se fixează pe stâlpi folosind izolatori. Pentru calculul lungimii totale 
maxime a împrejmuirii care se poate realiza de un gard electric se împarte lungimea 
maximă a conductorului pe care poate să o deservească generatorul de impulsuri la 
numărul de rînduri de conductor amplasat pe împrejmuirea respectivă. Numărul de 
rânduri de conductor folosit la împrejmuire depinde de destinaţia acesteia. 
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 Numărul de rânduri în funcţie de destinaţie este următorul: un rând pentru vaci cu 
lapte şi cai; două rânduri pentru tineret taurin, mânji, oi şi porci; trei rânduri pentru 
capre şi iepuri şi mai multe rânduri pentru protecţia împotriva animalelor sălbatice. 

La instalarea pe teren a gardului trebuiesc respectate indicaţiile din notiţa tehnică. 
Indiferent de tipul de gard electric utilizat sunt câteva norme generale privind distanţa 
între stâlpi (picheţi) numărul şi distanţa între sârme pentru diferite specii şi categorii 
de animale, tabelul 7.3. 

Pentru funcţionare normală a instalaţiilor este necesar ca: 
- sârma aflată sub tensiune să nu ajungă în contact cu iarba, sau cu alte obiecte 

ce ar putea provoca descărcarea instalaţiei, din care cauză iarba mai înaltă de sub gard 
se coseşte pe o lăţime de 0,5 m înaintre de a întinde sârmele şi a pune în funcţie 
pulsatorul; 

- priza de pământ a pulsatorului trebuie să fie instalată pe un sol reavăn sau 
umezit cu apă în jurul stâlpului de susţinere al aparatului, altfel nu se poate face 
"pământarea" instalaţiei; 

- verificarea funcţionării instalaţiei să se facă cu un fir de iarbă, simţindu-se la 
atingerea sârmei aflate sub tensiune un uşor şoc electric; 

- instalaţia pulsatorului şi acumulatorul să fie periodic verificate şi întreţinute 
după indicaţiile tehnice ale uzinei producătoare; 

Tabelul 7.3.
Norme generale pentru instalarea gardurilor electrice 

Destinaţia gardului 
pentru: 

Distanţa 
între stâlpi 

(m) 

Nr. 
conductori 

Înălţimea sârmei de la pământ 
(cm) 

Prima A 2 -a A - 3-a
Cai  10 -15 1 80 - 100 - - 
Bovine adulte 10 -15 1 70 - 90 - - 
Tineret bovin 8 - 10 2 60 90 - 
Oi 8 - 10 2 30 45 - 60 - 
Porci 8 - 10 2 25 - 30 45 - 60 - 
Capre  3 25 50 80 
Iepuri de casă 6 - 8 3 12 20 28 
Apărare lupi şi alţi 
prădători 

6 - 8 3 30 70 120 

 
- instalaţia pulsatorului şi acumulatorul să fie periodic verificate şi întreţinute 

după indicaţiile tehnice ale uzinei producătoare; 
- respectarea normelor de protecţia muncii mai ales dacă gardul trece pe sub 

linii de înaltă tensiune sau fulgere etc; 
- animalele să fie obişnuite cu gardul electric prin trezirea reflexului de frică 

după aducerea lor de 2 - 4 ori să atingă gardul până se "dresează" şi se feresc de el; 
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- legarea de coarnele unor animale mai greu de obişnuit a unui lănţişor  de cca 
50 - 60 cm care atârnă pe frunte în jos pentru a mări eficienţa şocului electric la 
atingerea sârmei; 

- asigurarea unei producţii ridicate de iarbă pe păşune, altfel animalele devin 
neliniştite şi au tendinţa să părăsească încercuirea pentru a se hrâni mai bine în afară. 

În ansamblu, folosirea gardurilor electrice este uşoară şi foarte economică fiind 
recomandată în toate gospodăriile individuale sau organizaţiile obşteşti. Pe lângă 
avantajele legate de sporirea gradului de valorificare a ierbii prin păşunatul porţionat 
cu "păstorul" electric se reduce numărul păstorilor care pot efectua alte lucrări 
necesare pe pajişti în perioada de păşunat. 

7.6. ALTE UTILITĂŢI ZOOPASTORALE  

7.6.1. Plantaţii silvice de protecţie  

Pe păşuni se recomandă plantarea de arbori izolaţi (60-100 buc./ha) pentru 
ocrotirea de arşiţă a animalelor (fig. 7.5.) şi a covorului ierbos în perioada de păşunat. 
Dintre speciile silvice, acolo unde sunt condiţii prielnice, este preferat nucul care are 
umbra deasă, nu este decojit în stadiul tânăr de animale şi insectele deranjează mai 
puţin animalele în perioada de odihnă. 

Pe lângă nuci se pot planta şi alţi arbori izolaţi sau în pâlcuri, cum ar fi stejari în 
zonele mai uscate, plopi şi sălcii în zone mai umede cu izvoare de coastă, salcâmi şi 
pini în porţiuni erodate. 

De asemenea, este indicată plantarea în masiv a stejarului, pinului negru, 
salcâmului pe coamele dealurilor pentru asigurarea echilibrului hidric al umidităţii 
atmosferice cu rol benefic în instalarea şi extinderea unor specii de pajişti 
xeromezofile şi chiar mezofile. Fără aportul vegetaţiei lemnoase care îmbunătăţeşte 
microclimatul şi regimul de umiditate nu este posibilă schimbarea compoziţiei 
floristice actuale care este adaptată la insolaţie şi uscăciune extremă, cu slabă valoare 
nutritivă. 

Pentru îmbunătăţirea covorului ierbos prin diversificarea speciilor se recomandă  
sistemul agrosilvopastoral practicat de secole în unele ţări mediteraniene cu 
plantaţii de diverse specii (stejari, pini, măslini, argan etc.) care au dat rezultate 
remarcabile în condiţiile de climat mai arid şi soluri slab fertile, pietroase etc. 

7.6.2.  Alimentări cu apă  

Necesarul de apă pentru adăpatul animalelor pe durata păşunatului diferă în 
funcţie de numărul, specia şi categoria de vârstă a animalelor şi se calculează pe baza 
normelor zilnice de consum de apă în vigoare. Pentru fiecare kg de SU ingerată (5 kg 
MV) consumul zilnic de apă se ridică la 4-6 l la vacile de lapte, 3-5 l la bovinele la 
îngrăşat şi 2-3 l de apă la ovine şi cabaline. De exemplu pentru o vacă la un consum 
de 50 kg masă verde trebuie să i se asigure 40-60 l de apă. În general, pentru 1 UVM 
în sezonul de păşunat este nevoie de 40-50 litri de apă pe zi vara şi 25-30 litri în 
cursul primăverii şi toamnei, iar pentru oaia adultă 2-4 l pe cap şi zi. 
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Asigurarea necesarului de apă pentru păşunile din zona colinară şi montană se 
poate face în mai multe moduri şi anume: prin realizarea de microbazine de 
acumulare pe cursul unor pâraie montane sau  prin captarea unor izvoare de coastă 
situate în zona păşunilor şi de unde apa este condusă prin pompare sau prin cădere la 
instalaţiile de adăpat printr-o reţea de distribuţie cu conducte subterane; prin captarea 
apelor subterane folosind diferite instalaţii de pompare, depozitare şi distribuţie.  

Asigurarea apei din microbazine de acumulare pe cursul superior al unor pâraie de 
munte sau prin captarea unor izvoare de coastă situate în amonte de păşune, deşi sunt 
soluţii mai complexe şi depind de existenţa în zonă a sursei respective de apă de 
calitate corespunzătoare, pot asigura necesarul de apă pentru mai multe păşuni şi ca 
urmare investiţia pe fiecare păşune este redusă. Au marele avantaj că apa este 
condusă la locurile de adăpare prin cădere, nemaifiind nevoie de consum de energie 
pentru aducţiune.  

Asigurarea necesarului de apă prin captarea apelor subterane se face prin forarea 
sau săparea unor puţuri şi utilizarea unor instalaţii diferite de pompare, tratare, 
depozitare şi distribuţie a apei către păşune, figura 7.5.  

La amplasarea puţurilor trebuie să se ţină seamă de direcţia de curgere a pânzei de 
apă subterană, astfel încât aceasta să se situeze în amonte de sursele de impurificare 
(platforme de bălegar, adăposturi, haznale, cimitire etc.). Distanţa minimă admisă 
între locul de captare şi sursele de impurificare este de 300 m. În cazul în care apa de 
la sursa de alimentare nu îndeplineşte condiţiile de potabilitate este necesară tratarea 
acesteia folosind instalaţii speciale a căror complexitate depinde de natura şi de starea 
de dispersie a impurităţilor în apă, care trebuie eliminate.  

Pentru pomparea apei din bazinele sau puţurile de captare se folosesc pompe 
centrifugale acţionate cu motoare electrice sau cu motoare cu ardere internă (în cazul 
zonelor lipsite sau situate la distanţă mare de sursa de energie electrică). În funcţie de 
adâncimea la care se află sursa de apă pompele se pot monta: la suprafaţă, în cazul 
bazinelor de acumulare şi a puţurilor cu adâncimea sub 7 m; suspendate la o distanţă 
de 6-7 m de suprafaţa apei; plutind pe suprafaţa apei în cazul surselor de apă a căror 
nivel variază în funcţie de consum; sub apă în cazul pompelor submersibile 
multietajate care se montează în cazul puţurilor de mare adâncime (situaţie similară 
cu aceea a gospodăriilor montane amplaste pe culmi etc.). 

Pentru depozitarea apei se folosesc rezervoare de apă care au următoarele roluri: 
asigură cantitatea de apă necesară în momentele de consum maxim din timpul zilei; 
asigură presiunea necesară pentru distribuirea apei la consumatori; asigură o rezervă 
permanentă de apă necesară în cazuri urgente.  

Rezervoarele de apă pot fi de tipul: îngropate; suspendate, numite şi castele de 
apă; pneumatice, numite şi hidrofoare. Rezervoarele de apă îngropate se folosesc în 
cazul în care sursa de apă este situată la un nivel mai ridicat decât locurile de adăpat, 
diferenţa de nivel fiind totodată suficient de mare pentru a asigura distribuţia apei. 

Rezervoarele pneumatice, denumite şi hidrofoare, se utilizează pentru instalaţiile 
de alimentare cu apă cu debit variabil, fiind preferate în cazul consumurilor mai mici 
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şi când este necesară o presiune mare, întrucât construcţia unui castel de apă de 
înălţime mare este dificilă. Funcţionarea hidroforului este următoarea: apa introdusă 
de pompa centrifugă în rezervor determină formarea unei perne de aer sub presiune în 
partea superioră a rezervorului. În momentul în care presiunea pernei de aer din 
rezervor atinge valoarea maximă prevăzută presostatul comandă oprirea pompei 
centrifuge prin automatul de pornire. Perna de aer împinge apa din rezervor prin 
conducte la consumatori până când presiunea pernei de aer scade sub o anumită 
valoare când presostatul comandă din nou pornirea pompei centrifuge de alimentare 
cu apă prin automatul de pornire, aerul din cazan este antrenat în apă, astfel încât este 
necesară reintroducerea sa periodică în hidrofor cu ajutorul compresorului, pentru 
menţinerea pernei de aer.  

Reţeaua de distribuţie este formată din conducte, vane, hidranţi, cişmele, 
branşamente de alimentare a adăpătorilor. Conductele de legătură între rezervor şi 
adăpători se îngroapă în pământ pentru a nu fi deteriorate şi se golesc la sfârşitul 
perioadei de păşunat, iar dimensiunea lor se alege în funcţie de debitul pe care 
trebuie să-l asigure la consumator. 

Locurile de adăpare a animalelor trebuie să fie amplasate la maximum 800 m de 
locurile unde se păşunează şi sunt prevăzute cu adăpători. Cele mai folosite pentru 
taurine sunt de tip cupă cu clapetă sau cupă dublă cu nivel constant pentru păşunile 
tarlalizate şi jgheab cu nivel constant pentru sistemele extensive de exploatare a 
păşunilor. Acestea pot fi fixe sau mobile. Lungimea jgheaburilor (L) se calculează 
în funcţie de numărul de animale în aşa fel încât adăparea unei grupe de animale să 
nu dureze mai mult de o oră.  

T

StN
L


 , în m, în care:  

N – este numărul de animale; 
t – este timpul necesar pentru adăparea unui animal, în minute; 
S – este frontul de adăpare pentru un animal, în m; 
T – este timpul necesar pentru adăparea întregului efectiv de animale (maxim 60 

minute).  
În tabelele 7.4. şi 7.5. sunt prezentate elementele principale necesare construirii 

adăpătorilor.  

7.6.3. Adăposturi 

Adăposturile pentru animale prezintă o importanţă deosebită, atât pentru ploile 
reci şi timpul neprielnic, cât şi pentru căldurile din timpul verii. Rezultatele 
cercetărilor demonstrează faptul că existenţa adăposturilor asigură o prelungire a 
perioadei de păşunat cu cel puţin 10 zile în toamnă şi 5-6 zile în primăvară precum 
şi realizarea unui spor de creştere în greutate de 40-80 kg/ha. 
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Tabelul 7.4.

Unele date necesare pentru calculul lungimii adăpătorilor 

Specia şi 
categoria de 
animale 

Necesarul 
zilnic de 

apă 

Timp necesar  
adăpării unui 

animal (minute) 

Frontul de adăpare (m) când 
adăpatul se face: 

Pe ambele 
laturi 

Pe o singură 
latură 

Bovine şi 
cabaline 
adulte 

40-50 7-8 0,5 1,2 

Tineret taurin 
şi cabalin 20-30 5-6 0,4 1,0 

Oi şi capre 
adulte 4-5 4-5 0,2 0,5 

Tineret ovin 2-3 4-5 0,2 0,5 

 

Tabelul 7.5.

Dimensiuni orientative ale adăpătorilor (în cm) 

Specia de 
animale Adâncimea 

Lăţimea interioară
Înălţimea la sol În partea 

superioară 
În partea 
inferioară 

Bovine adulte 35 45 35 40-60

Cabaline 35 50 40 60-70

Ovine şi caprine 20 35 25 25-35

  

 7.7. ÎNTREŢINEREA PAJIŞTILOR DUPĂ PĂŞUNAT 

 Valorificarea eficientă prin păşunat a pajiştilor implică şi o serie de lucrări de 
întreţinere după fiecare ciclu de păşunat. 

 În funcţie de sistemul de păşunat se recomandă a se efectua următoarele lucrări: 

a. în sistemul extensiv  de păşunat se fac: 
- igienizarea lunară a adăpătorilor cu lapte de var; 
- curăţirea păşunilor de lăstărişul speciilor lemnoase invazive şi a celor ierboase 

nevaloroase; 
- curăţirea resturilor neconsumate de animale pe întreaga suprafaţă păşunată 

(pentru o mai bună otăvire). 

b. în sistemul de păşunat raţional după fiecare ciclu de păşunat se fac: 
- toaletări ale parcelelor păşunate pentru eliminarea resturilor neconsumate; 
- fertilizări faziale;  
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- igienizarea adăpătorilor şi solniţelor. 
De asemenea, în ambele sisteme de păşunat, trebuie să se acorde o atenţie 

deosebită lucrărilor de asanare sanitar-veterinară a suprafeţelor păşunate în vederea 
combaterii diferiţilor paraziţi şi prevenirea infestării animalelor. Aceste acţiuni de 
combatere şi prevenire impun un complex de măsuri şi lucrări specifice ce trebuie 
aplicate cu responsabilitate şi anume: aplicarea unor substanţe cu efect de distrugere a 
acestor paraziţi specifici (var ars nestins, nitrocalcar, piatră vânătă etc.) şi efectuarea 
unor tratamente preventive la animale.    

 8. VALORIFICAREA PAJIŞTILOR ÎN REGIM DE FÂNEAŢĂ 

 Aportul pajiştilor la producţia de furaje necesare dezvoltãrii zootehniei are o 
importanţã deosebitã, deoarece un furaj cu o compoziţie floristicã bunã, cu o valoare 
nutritivă completă,  având o compoziţie echilibrată în proteinã, vitamine, sãruri şi alte 
substanţe constituie hrana de bază a rumegãtoarelor. 
 Pentru un crescãtor de animale din zona colinarã sau montanã este foarte 
important ca pe suprafaţa de pajişti pe care o exploatează sã-şi asigure necesarul de 
furaj pentru întregul an calendaristic. Problema nu este simplã deoarece, odatã cu 
creşterea altitudinii, creşte şi numãrul de zile necesare întreţinerii animalelor în 
stabulaţie pe timpul iernii. Astfel, la altitudini de peste 900 m, perioada de stabulaţie 
pe timpul iernii este egalã cu cea de păşunat. 
 Indiferent de modul sub care este recoltat şi pregătit furajul de pe pajişti, 
cantitatea şi calitatea produsului final obţinut depinde în mare măsură de o serie de 
factori şi anume:  

 Producţia şi compoziţia floristică iniţială a furajului (la cosire); 
 Epoca de recoltare (fenofaza de recoltare); 
 Durata perioadei de recoltare şi pregătire a furajului; 
 Procedeul de recoltare, pregătire şi conservare a furajului; 
 Calitatea şi gradul de executare mecanizată a lucrărilor de recoltare şi 

pregătire a furajelor. 
 Astăzi, prin măsuri de intensivizare corespunzătoare (crearea condiţiilor optime 

de dezvoltare a plantelor), s-a ajuns să se recolteze chiar 5-6 cicluri pe an, realizându-
se producţii de 10...12t SU/ha. De asemenea, calitatea furajelor s-a îmbunãtãţit 
considerabil, realizându-se compoziţii floristice optime între graminee şi 
leguminoase, ceea ce permite obţinerea frecventã a producţiilor de lapte de 
3500...4000 l pe an şi cap de vacã furajatã, fãrã aport de furaje concentrate.  

 Epoca optimă de recoltare este acea perioadă de dezvoltare a plantelor când se 
realizează cel mai bun raport între calitate şi cantitate. Epoca optimã de recoltare este 
în faza de înspicare, pentru gramineele perene, respectiv în faza de îmbobocire pentru 
leguminoasele perene. În cazul amestecurilor complexe, epoca optimã de recoltare 
este datã de specia dominantã. Epoca optimã de recoltare dureazã maxim 8...10 zile. 

 Prin recoltarea, pregătirea şi conservarea furajelor apar o serie de pierderi 
calitative şi cantitative chiar în condiţiile în care furajul verde, cu compoziţie botanică 
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foarte bună, este cosit în epoca optimă. Reducerea pierderilor calitative în procesul de 
recoltare, pregătire şi conservarea a furajelor este posibilă prin scurtarea, pe cât 
posibil, a duratei scurse de la începutul recoltării (cosirii) până la obţinerea 
produsului final depozitat (fân, semifân şi semisiloz).  

 Pentru reducerea timpului de recoltare şi pregătire şi implicit a pierderilor de 
substanţe nutritive s-au dezvoltat mai multe procedee de recoltare, pregătire şi 
conservare a furajelor. Astfel, în funcţie de condiţiile pedoclimatice, furajele de pe 
pajiştile colinare şi montane se pot recolta şi pregãti sub formã de fân, semifân sau 
semisiloz, sau se pot recolta ca furaj verde necesar furajãrii zilnice.  
 Tehnologiile de recoltare şi pregătire se aleg în funcţie de specia de furaj care se 
recoltează, de condiţiile pedoclimatice şi de perioada calendaristică în care se execută 
recoltatul. 
 La alegerea tehnologiei de recoltare şi pregătire se are în vedere ca pierderile 
cantitative şi calitative să fie minime, prin utilizarea la maximum a proprietăţilor 
biochimice de autoconservare a furajelor. 
 Un factor important, care influenţează direct alegerea tehnologiei de recoltare, îl 
constituie gradul de dotare cu mijloace mecanice şi forţă de muncă necesară. 
 Executarea mecanizată, cu randament ridicat, a recoltării şi pregătirii furajelor, 
permite atât obţinerea unor nutreţuri de calitate superioară, cât şi crearea 
posibilităţilor de obţinere a mai multor recolte pe an. 

Un alt factor, panta terenului, produce o serie de perturbaţii tehnice şi 
funcţionale ale agregatelor de recoltat şi pregătire  a furajelor, fenomene ce se 
resfrâng negativ asupra calitãţii şi capacitãţii de lucru,  siguranţei în exploatare, 
puterii de acţionare necesare, stãrii covorului vegetal al pajiştii, cheltuielilor cu 
energia şi materialele etc. 

În funcţie de suprafaţa de recoltat, de producţia evaluată la hectar, de tehnologia 
de recoltare şi pregătire folosită, de epoca optimă de recoltare, de durata perioadei 
optime de recoltare şi de capacitatea de lucru zilnică a maşinilor folosite se poate 
întocmi graficul calendaristic cu necesarul de maşini şi agregate pentru fiecare fermă 
în parte. 

8.1.TEHNOLOGII DE RECOLTARE ŞI PREGĂTIRE A FURAJELOR SUB 
FORMĂ DE FÂN 

   Recoltarea, pregătirea şi conservarea sub formă de fân reprezintă metoda 
tradiţională cea mai folosită în ţara noastră pentru valorificarea furajelor de pe 
pajiştile şi culturile furajere, în special de pe suprafeţele din zona colinară şi montană. 
Aceasta deoarece fânul de calitate bunã constituie un nutreţ cu valoare completã 
datoritã compoziţiei lui echilibrate în proteinã cu valoare biologicã ridicatã, în 
vitamine, în sãruri şi alte substanţe.  

Furajul de pe pajişti se poate recolta şi pregăti sub forma de fân în vrac sau sub 
forma de baloţi.  
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 Reducerea pierderilor calitative în procesul de recoltare, pregătire şi conservare a 
fânului este posibilă prin scurtarea, pe cât posibil, a duratei scurse de la începutul 
recoltării (cosirii) până la obţinerea fânului la umiditatea de păstrare. Furajul verde, 
proaspăt cosit, conţine o cantitate mare de apă, cuprinsă în general între 70 şi 85 %. 
Scurtarea duratei de recoltare, pregătire şi conservare a furajelor sub formă de fân 
este posibilă prin reducerea cât mai rapidă a umidităţii iniţiale (de la cosire) a 
furajului, astfel ca aceasta să ajungă în final sub 18 %. Pentru a se ajunge la 
umiditatea de păstrare a fânului de 17% este necesar să se extragă din tona de furaj 
verde (la umiditatea de recoltare de 70-85%) o cantitate de apă cuprinsă între 638 şi 
819 kg. Realizarea acestui obiectiv implică de fapt facilitarea evaporării acestei 
cantităţi uriaşe de apă din masa verde.  

 Pentru reducerea timpului de uscare şi implicit a pierderilor de substanţe nutritive 
s-au dezvoltat mai multe procedee de recoltare, pregătire şi conservare a fânului. 
Printre aceste procedee de uscare a furajelor enumerăm: uscarea tradiţională 
(naturală) pe mirişte; uscarea pe suporţi; uscarea furajelor prin ventilare cu aer rece; 
uscarea furajelor prin ventilarea cu aer cald; uscarea furajelor verzi prin deshidratare 
termică în staţii speciale de uscare şi brichetare etc. Pierderile cele mai mari de 
substanţe nutritive se obţin la uscarea tradiţională pe mirişte a fânului. Aceste pierderi 
ajung, în caz de vreme nefavorabilă, chiar la 50-60 %, timpul de uscare crescând la 
peste 6-8 zile. Cele mai mici pierderi, de 4-5 %, figura 8.1, se obţin în cazul 
deshidratării furajelor verzi în staţii speciale de uscare şi brichetare.  

Chiar dacă procedeul de deshidratare a furajelor verzi în staţii speciale de uscare şi 
brichetare realizează cele mai mici pierderi de substanţe nutritive şi este şi cel mai 
puţin dependent de condiţiile atmosferice (de vreme) din timpul recoltării, el nu s-a 
răspândit la noi din următoarele motive: necesită consumuri specifice ridicate de 
combustibili; reclamă fonduri de investiţii ridicate (pentru construirea şi 
achiziţionarea instalaţiilor speciale care au preţuri ridicate). Din acest motiv, cele mai 
accesibile pentru condiţiile din ţara noastră sunt tehnologiile tradiţionale în care fânul 
se usucă în două etape. În prima etapă fânul se usucă pe mirişte până la umiditatea de 
45-55 % după care se aşează pe suporţi unde, în cadrul etapei a doua, se face 
definitivarea uscării până la umiditatea de păstrare. Relativ noi sunt tehnologiile de 
pregătire a fânului în două etape, la care în prima etapă furajul se usucă pe sol până la 
umiditatea de 35-45 % după care se aşează pe platforme de uscare unde, în cadrul 
etapei a doua, se face definitivarea uscării prin ventilare cu aer rece sau cald până la 
umiditatea de păstrare (sub 18 %). 

 8.1.1. Lucrările şi operaţiile tehnologiei de recoltare, pregătire şi conservare a 
fânului 

Principalele lucrări şi operaţii necesare recoltãrii şi uscării fânului pe suporţi sunt: 
1. cosirea sau cosirea combinatã cu pregătirea plantelor cosite (strivirea,  

frângerea sau defibrarea tulpinilor) şi lãsatul în brazde; 
2. rãvãşitul, întorsul şi adunatul în brazdã; 
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3. adunatul din brazdã şi încãrcatul pe suporţii de definitivare a uscării;  
4. strângerea fânului de pe suporţi şi transportul la locul de depozitare; 

aşezatul pe fânar. 

 
  
În cazul variantei în care definitivarea uscării se face pe platforme de uscare 

primele două lucrări sunt identice, celelalte lucrări sunt:  
- adunatul din brazdă, transportul şi descãrcatul fânului la locul de depozitare; 
- aşezatul pe fânar sau pe platforma de uscare; 
- definitivarea uscãrii prin ventilare, pânã la umiditatea de pãstrare ( max 18 %). 
Când fânul se pregăteşte sub forma baloţilor primele două lucrări rămân identice, 

iar celelalte lucrări sunt: 
- adunatul din brazdă şi balotatul fânului; 
- încărcatul din câmp şi transportul baloţilor la locul de depozitare; 
- aşezatul fânului balotat pe depozitele de păstrare.  
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Cositul plantelor, fãrã pierderi şi cu randament ridicat (capacitate de lucru mare), 
se face la înãlţimi optime de tãiere de 4...6 cm pe fâneţele naturale, respectiv de 5...8 
cm pe fâneţele cultivate. Cositul este operaţia principală care asigură realizarea unor 
producţii ridicate şi încadrarea în epoca optimã de recoltare.   

 Pregătirea plantelor furajere la cosire prin operaţii de strivire, frângere sau 
defibrare a tulpinilor accelerează uscarea şi reduce diferenţele ritmului de uscare 
între frunze şi tulpini, micşorând pierderile prin scuturare. Prin pregătirea furajelor la 
cosire se reduce perioada de uscare pe sol cu cca 12 ore. Demn de reţinut este totuşi 
faptul că la furajele pregătite la cosire se înregistrează pierderi mai mari în caz de 
precipitaţii, o parte din substanţele nutritive fiind antrenate în apa de ploaie. 
Pierderile prin spălare sunt maxime în cazul aplicării operaţiilor de pregătire prin 
strivire, respectiv prin defibrare. Operaţiile de strivire şi defibrare (prelucrare) sunt 
recomandate numai la furajele bogate în leguminoase sau la culturile pure de 
leguminoase (lucernă, trifoi roşu, sparcetă  etc.) deoarece la acestea există cele mai 
mari diferenţe în ritmul de uscare între frunze şi tulpini şi implicit posibilitatea mai 
mare de scuturare a frunzelor. Operaţia de pregătire a furajului prin frângere este 
recomandată şi în cazul culturilor furajere în care predomină gramineele perene. Un 
alt avantaj al tuturor acestor operaţii de pregătire a furajului la cosire este acela că 
permit lăsarea furajului, după prelucrare, în brazde mai afânate, prin care circulă mai 
uşor aerul.   

    Rãvãşitul, întorsul şi adunatul în brazde a furajului contribuie direct la 
reducerea duratei de menţinere pe sol dupã cosire şi deci asupra calitãţii fânului 
obţinut. 

 Evaporarea apei din furajul proaspăt cosit are loc în special la suprafaţa brazdei. 
Drept urmare dacă brazdele ocupă 1/2 din suprafaţa terenului, ele vor intercepta 
numai jumătate din radiaţia solară. Acest lucru sugerează oportunitatea răvăşirii 
brazdelor imediat după cosire, caz în care se dublează ritmul de uscare în prima fază. 
Repetarea lucrării nu este necesară atâta timp cât umiditatea furajului nu a scăzut sub 
60 % (cca 6 ore).  

Pe parcursul unei zile, condiţiile cele mai bune de uscare sunt cele din timpul 
prânzului, când la temperatura ridicată a aerului predomină o umiditate scăzută a 
acestuia.  

 Pe timpul nopţii, umiditatea aerului poate să crească astfel încât fânul, aflat în 
stadiul avansat de uscare, să reţină din nou apă din aerul atmosferic, datorită efectului 
de rouă. De aceea, când umiditatea plantelor a scăzut sub 45-50 % se procedează la 
strânsul în brazde pentru perioada de noapte. Strânsul are loc spre seară, înainte de 
creşterea peste 75 % a umidităţii relative a aerului. Prin această operaţie se 
diminuează considerabil suprafaţa de schimb a furajului care vine direct în contact cu 
aerul umed de pe timpul nopţii. În ziua următoare operaţiile de pregătire a furajului se 
vor efectua numai după ce s-a evaporat apa de la suprafaţa brazdelor. 
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 Uscarea în brazde este justificată doar în cazul brazdelor cu producţie mică, a 
brazdelor de furaj condiţionat în condiţii meteo instabile sau când se urmăreşte numai 
pălirea în vederea conservării sub forma de semisiloz.  

 În momentul în care furajul îşi reduce umiditatea sub 40-50 %, se adună împreună 
două trei brazde.  

 Întorsul brazdelor determină o îmbunătăţire a aeraţiei şi realizează transferul 
furajului pe suprafeţele de teren mai uscate. Totodată aduce la suprafaţă straturile de 
material vegetal mai umed. Această operaţie se efectuează în cazul brazdelor 
nerăvăşite, imediat ce stratul superior este pălit şi ori de câte ori este necesar ca 
urmare a ploilor. 

Adunatul în brazde determină reducerea pierderilor de plante sau frunze şi 
permite, atât creşterea producţiei, cât şi a calitãţii fânului obţinut. 

Adunatul din brazdã şi aşezatul pe suporţii pentru uscare trebuie făcută cu 
multă atenţie pentru a reduce la minim pierderile şi pentru asigurarea unei 
uniformităţi corespunzătoare a stratului de furaj pe suporţii respectivi. Fânul se adună 
de pe câmp şi se aşează pe suporţi la umiditatea de 35-45%.   

8.1.2. Uscatul pe suporţi 

Suporţii folosiţi pentru definitivarea uscării fânului sunt prezentaţi în figura 8.2. 
Prin suspendarea fânului pe suporţi se reduc pierderile prin sfârâmarea frunzelor, care 
se usucă mai repede decât tulpinile, la fânul bogat în frunze (trifoi, lucernă, amestec 
graminee cu leguminoase perene). Uscarea în continuare a plantelor are loc  
independent de vreme. În comparaţie cu fânul din brazde şi grămezi aflate pe sol, 
fânul aşezat uniform pe suporţi este aerat permanent, împiedicându-se astfel 
încălzirea, mucegăirea şi putrezirea. Alegerea suporţilor de uscare se face în funcţie 
de umiditatea iniţială a furajului supus uscării cât şi de condiţiile de vreme. Astfel, 
pentru furajul proaspăt cu umiditate ridicată (45-50%) se aleg suporţi care permit o 
circulaţie intensă a aerului, iar grosimea stratului de furaj    de pe suport este mai 
mică.  

Suporţii de tip piramidă triunghiulară se folosesc, în general, pentru uscarea 
leguminoaselor (trifoi roşu, lucernă, ghizdei, sparcetă)  sau amestecurilor bogate în 
leguminoase. Deoarece furajul se aşează de jur împrejur în cerc şi intrarea aerului 
este defectuasă la straturile de furaje din interior se impune ca umiditatea iniţială a 
furajelor să nu depăşească 40%. 

 Suporţii de tip garduri (suedez, cu role sau cu sfoară) sunt scăldaţi activ de aer pe 
ambele părţi încât furajul poate fi aşezat la umiditatea iniţială mai ridicată (de 50-
60%). Se realizează cea mai mare independenţă faţă de vreme, aşa că acest tip de 
suporţi sunt tipici pentru furajele mai umede, ca iarba de fâneaţă ca şi pentru zonele 
umede şi cu epoci de recoltare târzii.   
 Colibele reprezintă o formă de trecere dintre piramida triunghiulară şi gardul de 
uscare. Aerul poate trece de la interior spre exterior, penetrează furajul, dar nu aşa de 
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activ ca la gardurile de uscare. Furajul iniţial trebuie să fie uscat la 45 până la 55 % 
umiditate, se poate însă aşeza furajul numai când clima nu este prea nefavorabilă.  

 
   

 
   

 Suporţii colibelor, fiind aşezaţi oblici, sunt mult mai expuşi la umiditatea din 
precipitaţii decât suporţii de tip gard din sârmă, aşa că independenţa faţă de vreme şi 
grosimile admise ale stratului de furaj aşezat sunt ceva mai mici. 
 Colibele au avantajul că, dacă cei doi pereţi sunt uniţi cu balamale, se pot deplia 
pe sol pentru încărcarea sau descărcarea mecanizată cu furaj. Pentru încărcarea şi 
descărcarea cu furaj se foloseşte un încărcător cu graifăr. Munca manuală se restrânge 
la o împărţire a furajului şi o aşezare între speteze. Încărcătorul frontal este folosit şi 
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pentru replierea colibei în poziţia de funcţionare prin ridicarea din partea de mijloc cu 
ajutorul unui arcan. 
 Suporţii de tipul gard din sârmă sunt fixaţi stabil în sol cu ţăruşi şi prevăzuţi cu 
sârme sau şnururi, care se întind şi se încarcă cu furaj de jos până sus. La gardul 
suedez stâlpii de gard, pentru legarea sârmelor, sunt fixaţi stabil în sol, iar pe direcţia 
lungimii gardul este susţinut la ambele capete cu stâlpi de ancorare şi este sprijinit 
lateral contra presiunii vântului prin proptele de sprijin. Un astfel de gard poate avea 
până la maxim 100 m lungime. O simplificare esenţială a lucrului de instalare, a 
aşezării furajului şi mai târziu a descărcării o aduce gardul cu role. Sârmele sun 
înfăşurate la un capăt pe trolii de întindere, care sunt aşezate una sub alta pe unul din 
stâlpii de capăt. Sârmele pot fi întinse cu ajutorul troliilor, fiind fixate la celălalt capăt 
cu ancore de fixare în sol. La demontare sârmele se desfac de pe ancoră şi se strâng 
pe trolii. Suportul gard cu sfoară este simplu şi potrivit, în special, pentru lucrul unui 
om. Stâlpii sunt înfipţi în sol, amplasaţi laterali cu cca 20 până la 30 cm alternativ faţă 
de linia de mijloc, şi aşezaţi înclinat, aşa ca vârful de sus să rămână ca poziţie pe linia 
de mijloc. Se realizează astfel o aşezare spaţială a peretelui de gard, care oferă o bună 
stabilitate fără o sprijinire suplimentară.  

 Suporţii de tip prepeleag sunt construcţii foarte simple, oferă cea mai bună 
aerisire a furajului şi de aceea sunt cel mai recomandaţi pentru zonele montane cu 
multă umezeală.  

8.1.3. Uscarea prin ventilare pe platforme de uscare şi fânare 

 După atingerea umidităţii de 35-45% furajul se adună de pe câmp, se transportă şi 
se depozitează pe platforme sau fânare prevăzute cu instalaţii de definitivare a uscării 
prin ventilare cu aer rece sau cald. Faptul că furajul se adună de pe sol la umiditatea 
de 35-45 %, elimină complet pierderile calitative şi cantitative de furaj cauzate de 
sfărâmarea şi scuturarea pe sol a frunzelor de furaj bogate în proteină.  

Pentru definitivarea uscării fânului prin ventilare se folosesc diferite instalaţii 
montate chiar pe platformele de depozitare şi pãstrare a furajelor, figura 8.3. 
Instalaţiile sunt montate în partea inferioară a şirei, fânarului sau platformei de 
depozitare şi constau în general dintr-un ventilator şi o reţea de canale pentru 
repartizarea aerului în masa de fân. Ventilatorul trimite aerul sub presiune într-un 
sistem de canale format, în general, dintr-un canal principal, canale laterale sau 
grătare şi tuburi de conducere, prin care aerul este repartizat în masa de furaj supusă 
uscării. 

Primele şi cele mai simple instalaţii sunt montate chiar sub şira de fân, figura 8.3. a 
şi b. În funcţie de modul de amplasare a canalului principal de ventilare aceste 
instalaţii sunt de două tipuri: cu canal la suprafaţã, figura 8.3. a, respectiv cu canal 
semiîngropat, figura 8.3 b. 
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O astfel de instalaţie se compune din ventilatorul 1, canalul principal de ventilare 2, 
canalele secundare laterale 3 şi tuburile cu dop 4 pentru difuzarea aerului în masa de 
furaj. În prezent se recomandaă ca toate fânarele acoperite care se construiesc sau se 
modernizează să fie prevăzute cu instalaţii de ventilare a fânului. 

 Se folosesc de asemenea şi instalaţii speciale de uscare cu grătare, figura 8.3 c, 
montate în partea inferioară a spaţiului de depozitare de deasupra adăpostului de 
animale. Locul canalelor secundare laterale este luat în acest caz de o reţea de canale 
pentru repartizarea aerului în masa de fân. Înălţimea spaţiului de depozitare fiind mai 
redusă, nu mai sunt necesare tuburi verticale cu dop.  
 O variantă specială de instalaţie de uscare şi depozitare a fânului o reprezintă 
fânarul de tip turn prezentat în figura 8.3. d. Canalul principal de ventilare este 
constituit în acest caz dintr-n tub cu pereţii perforaţi aşezat pe verticală, pe axa 
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fânarului. Nu mai sunt necesare nici canale secundare de ventilare, nici tuburi de 
conducere cu dop. Pereţii laterali ai fânarului sunt perforaţi pentru a facilita ieşirea 
aerului. Spre deosebire de uscătoarele prezentate anterior, la care procesul de uscare a 
fânului are loc dinspre partea inferioară spre partea superioară, la acest fânar, uscarea 
are loc dinspre centru spre periferie.   

O instalaţie mai modernã de uscare cu aer rece, care se promovează pentru noile 
fânare acoperite, figura 8.3. e, s-a obţinut prin realizarea urmãtoarelor îmbunãtãţiri la 
instalaţiile de uscare cu aer rece prezentate anterior: înlocuirea canalului principal şi a 
canalelor secundare cu o camerã de uniformizare formatã prin delimitarea lateralã şi 
pe capete cu zid, cu înãlţimea de 0.6...1 m, a podelei platformei de uscare şi prin 
montarea pe acest zid a unui grãtar plasã din fier beton pe care se aşeazã furajul supus 
uscãrii; folosirea a douã ventilatoare montate dezaxat pe capetele camerei de 
uniformizare. 

Pentru distribuirea aerului în masa de furaj se folosesc aceleaşi tuburi cu dop 4, ca 
la uscãtoarele clasice. Aceste tuburi cu dop au diametrul de 30...40 cm, iar înãlţimea 
de 2...2.5 m egalã cu grosimea stratului de furaj care se aşează odată pe uscător în 
vederea uscării. Numărul lor se calculează astfel încât fiecãrui tub sã-i revinã o 
suprafaţã de 5...7 m2 de platformã de uscare.  
 Aşezarea urmãtorului strat de furaj se face când umiditatea stratului anteriror 
supus uscãrii a scãzut sub 25 %. Pe mãsura aşezãrii stratului nou de furaj se 
procedeazã la ridicarea treptatã a tuburilor cu dop 4. Uscarea furajului se considerã 
încheiatã când umiditatea ultimului strat a scãzut sub 20 %. Controlul se face astfel: 
dupã o pauzã de 12 ore se pun în funcţiune ventilatoarele şi dacã aerul care iese din 
furaj este rece, atunci uscarea s-a finalizat şi furajul se va pãstra fãrã pierderi. Dacã 
aerul care iese din furaj este cald se continuã ventilarea pânã la uscarea completã. 

 8.1.4. Uscarea fânului prin ventilare cu aer cald produs de instalaţii solare 

Uscarea cu aer cald produs în instalaţii solare se aplicã cu succes la uscarea 
furajelor, cu atât mai mult cu cât perioada de recoltare coincide cu perioada de 
insolaţie maximã. Uscarea, în acest caz, se face în straturi, primul strat reprezentând 
40 % din cantitatea totalã de furaj. Pe timp de ploaie de scurtã duratã se va ventila cu 
aer rece. 

In funcţie de disponibilităţile existente în ferme (construcţii, curent electric 
etc.) se pot utiliza următoarele tipuri de instalaţii solare de producere a aerului cald 
necesar ventilării: 

- instalaţiile cu captatori integraţi în acoperiş; 
- instalaţii cu captatori amplasaţi pe acoperişul existent; 
- instalaţii cu tuburi de polietilena.  
Instalaţia cu captatori solari integraţi în acoperiş necesită o construcţie nouă de 

acoperiş, iar panourile solare folosite în acest scop trebuie să fie etanşe şi sã nu 
permitã infiltraţii ale apei care sã provoace degradarea furajului.  
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În figura 8.4. este dată schema constructivă a unui uscător de fân cu captatori solari 
integraţi în acoperiş realizat şi încercat la ICDP Braşov.  

Aerul încălzit de suprafaţa de captare 1, care îndeplineşte şi rolul de acoperiş al 
fânarului respectiv, are expoziţie sudică şi un unghi de înclinare de 250 faţă de 
orizontală, este aspirat şi refulat de ventilatoarele centrifugale 2 prin conductele 3. 
Aerul refulat ajunge prin canalul principal în camera de uniformizare din partea 
inferioară a platformelor de uscare, de unde este repartizat prin grătare în masa de furaj 
supus uscării. Uscătorul cuprinde două platforme de uscare, fiecare platformă având 
ventilator propriu şi folosind aceeaşi suprafaţă de captare. Între cele două platforme de 
uscare, pe mijlocul uscătorului, este lăsat un culoar de acces pentru mijloacele de 
transport (tractor cu remorca autoîncărcătoare) şi a celor destinate încărcării-descărcării 
furajului pe şi de pe platformele de uscare. 

 
 Utilizarea a două platforme de uscare face posibilă încărcarea alternativă a furajului. 

Astfel, în timpul uscării stratului de furaj de pe o platformă se încărca un alt strat de 
furaj pe cealaltă platformă. Pentru diminuarea temperaturii aerului refulat în masa de 
furaj, în orele de amiază a zilelor toride de vară, instalaţia este prevăzută cu camere de 
omogenizare şi amestecare a aerului cald, aspirat din suprafaţa de captare, cu aerul 
atmosferic aspirat prin clapetele 6. 

Mărimea suprafeţei de captare este de 540 m2, puterea unui ventilator este de 10,5 
kW, debitul ventilatoarelor este de 15.000 m3/h, iar capacitatea totală de uscare este de 
400t.  

Instalaţia cu captatori solari amplasaţi pe acoperiş trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii:  



 
 GHID DE PRODUCERE ECOLOGICĂ A FURAJELOR DE PAJIŞTI MONTANE 

 

                                                      125

- masa specifică a captatorilor solari care se pot aşeza pe acoperiş trebuie să fie 
redusă; 

- preţul de cost al captatorilor solari folosiţi să fie accesibil pentru gospodăriile 
particulare. 

Ţinând cont de aceste aspecte ICDP Braşov a proiectat şi executat un nou tip de 
captator solar, un captator solar uşor, figura 8.5. 

 
 

Acest captator s-a executat din următoarele materiale uşoare: şipci din scândură de 
brad pentru realizarea ramelor (superioară şi inferioară); pânză din fibră de sticlă, 
vopsită în negru cu care s-a acoperit partea superioară a patului termic de protecţie; 
pânză de sac pentru partea inferioară a patului termic de protecţie; fân sau talaş pentru 
patul termic de protecţie; folie de plastic specială, transparentă, pentru partea 
superioară. 

Folosirea, acestor materiale este posibilă deoarece utilizarea captatorilor 
respectivi este prevăzută a se face doar în anotimpul cald. Pe timpul anotimpurilor 
reci captatorii se demontează de pe acoperiş şi se păstrează în încăperi acoperite.  

Suprafaţa unui captator uşor este de 1, 41 m2, iar masa specifică a suprafeţei de 
captare este de 5,5 Kg/m2.  
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     Captatorii uşori se montează pe acoperiş, lipiţi unul de altul pe laturile lungi şi 
scurte, până la formarea suprafeţei de captare dorite. Admisia aerului atmosferic se 
poate face prin partea de sus (spre coamă) sau prin parţile laterale ale acoperişului, 
iar absorbţia aerului încălzit de panouri prin partea opusă, unde se montează un 
colector care este legat la ventilatorul de antrenare printr-o tubulatură.    

Aerul sub presiune este trimis de ventilator prin canalul principal, canalele 
secundare şi tuburile cu dop în masa de furaj depozitată pe platforma de uscare.  

Instalaţiile cu tuburi de polietilenă, figura 8.6., folosesc soluţii simple pentru 
preîncălzirea aerului necesar uscării fânului.   

Soluţia din figura 8.6. a reprezintă o cale simplă de uscare a fânului aşezat pe 
suporţi, pretabilă pentru zona colinară. Pentru aceasta tubul de polietilenă neagră este 
amplasat în aval faţă de suportul tip piramidă. Aerul încălzit de razele solare creează 
un curent ascendent, fiind condus spre partea superioară a tubului de polietilenă 
montat în partea inferioară a suportului cu fân. Se realizează astfel, în masa de fân, un 
curent de aer preîncălzit, care conduce la scurtarea timpului necesar definitivării 
uscării.  

La celelalte instalaţii din figura 8.6. (b, c şi d) aerul încălzit în tuburile din folie de 
polietilenă este trimis prin masa de fân cu ajutorul ventilatoarelor axiale. Instalaţia 
din figura 8.6. d foloseşte pentru încălzire două tuburi, un tub interior din polietilenă 
neagră, respectiv un tub exterior din folie transparentă. Prin aceasta creşte 
randamentul de încălzire a aerului. Pentru realizarea, montarea şi amplasarea pe teren 
a tuburilor de polietilenă se folosesc rame suport din oţel şi diferite materiale de 
fixare (pământ, pietre, cărămizi etc.). Instalaţiile care folosesc ventilatoare se 
montează pe latura sudică, imediat în apropierea platformei de uscare, astfel încât să 
aibă acces la sursa de energie electrică necesară acţionării ventilatoarelor şi să nu fie 
deranjată încărcarea şi aşezarea fânului pe uscător.  

În lipsa fondurile necesare construcţiei unei instalaţii cu panouri solare 
recomandăm ca admisia aerului la ventilatorul instalaţiei de uscare cu aer rece să se 
facă dintr-o incintă cu un acoperiş care are deschiderea sudică şi este format din 
materiale transparente (ţiglă de sticlă, panouri de plastic transparente etc.). Prin 
aceasta, datorită efectului de seră, se reuşeşte ridicarea temperaturii aerului de uscare 
cu cel puţin 1-20 peste temperatura aerului absorbit direct din atmosferă. Această 
incintă, care necesită o investiţie redusă, poate fi făcută printr-o prelungire a 
acoperişului, având şi rolul important de protecţie a instalaţiei de ventilare împotriva 
intemperiilor. 

8.1.5. Pregătirea fânului prin balotare 

După atingerea umidităţii de păstrare fânul este adunat din brazde şi balotat. Prin 
balotarea fânului la umiditatea de păstrare (sub 18%) se produc pierderi calitative 
importante datorită sfărâmării şi scuturării frunzelor plantelor. 
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Pierderile sunt mai pronunţate la furajele bogate în leguminoase perene, la care 
frunzele cu conţinut ridicat de proteine se sfărâmă şi se scutură foarte uşor. Pentru 
reducerea acestor pierderi se aplică şi în cazul fânului balotat tehnologia de strângere 
şi balotare la umiditatea de 35-40%, după care se face transportul, aşezatul şi 
definitivatul uscării baloţilor pe platforme de uscare sau depozite identice cu cele 
folosite la uscarea fânului vrac, analizate în subcapitolul anterior.  

La aplicarea sistemului de balotare în baloţi paralelipipedici mici folosind presele 
de paie şi fân (de tipul PMT 5, PMF 6, PMF 6M etc.) se recomandă reglarea la 
minim a presiunii de realizare a baloţilor. Se uşurează astfel penetrarea aerului prin 
baloţi în cadrul operaţiei de definitivare a uscării prin ventilare pe instalaţiile de 
uscare.  

Întroducerea, în ultimul timp, pe scară largă a preselor de baloţi cilindrici mari, 
atât la strângerea paielor de cereale, cât şi la strângerea şi balotarea fânului, are o 



 
 GHID DE PRODUCERE ECOLOGICĂ A FURAJELOR DE PAJIŞTI MONTANE 

 

                                                      128

serie de avantaje comparativ cu presele de baloţi paralelipipedici mici precum:  
capacitatea de lucru mare, care permite eliberarea rapidă a terenului; reducerea 
agresivităţii organelor de lucru asupra furajelor şi drept urmare scăderea pierderilor 
prin sfărâmare şi scuturare; presiunea de realizare a baloţilor cilindrici este mai 
redusă, favorizând astfel pătrunderea mai uşoară a aerului prin baloţi în cadrul 
operaţiei de definitivare a uscării prin ventilare cu instalaţiile de uscare.  

 Dintre presele pentru baloţi cilindrici mari, cele mai recomandate pentru 
strângerea şi balotarea fânului sunt cele care folosesc drept organ activ, pentru 
roluirea baloţilor, benzi cauciucate. Aceasta deoarece, în comparaţie cu cele cu role, 
au o acţiune mai puţin agresivă asupra furajelor şi ca urmare pierderile prin sfărâmare 
şi scuturare sunt mai mici.  

Pentru mecanizarea lucrării de strângere şi încărcare din câmp, de descărcare şi 
aşezare pe şire sau platforme de uscare a baloţilor cilindrici mari se folosesc furci de 
diferite forme montate pe mecanismul de suspendare al tractoarelor, încărcătoare 
frontale sau cu graifăr.  

Transportul baloţilor din câmp la locul de depozitare se face cu ajutorul remocilor 
agricole, a platformelor de transport baloţi etc. acţionate cu tractoare pe roţi.  

8.1.6. Determinarea cantităţii de fân depozitate în şire sau stoguri 

Determinarea cantităţii de fân depozitate se face prin cântărire înainte de a fi 
aşezat în şire sau stoguri, sau prin estimarea după măsurători privind volumul 
(cubajul) acestora înmulţit cu greutatea medie a unui metru cub de fân. Cubarea se 
poate face imediat după ce fânul a fost strâns şi clădit sau mai târziu. Pentru a se 
obţine însă rezultate cât mai exacte, se recomandă ca măsurarea volumului şirelor să 
se facă după 1-2 luni, de la depozitare, când fânul s-a aşezat bine. 

Volumul şirei, se stabileşte măsurând lungimea (L), lăţimea (l), şi racordarea sau 
lungimea peste coamă (R), figura 8.7. 

Lungimea se măsoară numai pe o singură latură a şirei la nivelul solului. Lăţimea 
şirei se măsoară la ambele capete la înălţimea de 1 m de la suprafaţa solului. La şirele 
care se îngustează spre bază, se fac două măsurători pentru lăţime, la fiecare capăt; 
una la suprafaţa solului, iar cealaltă în punctul unde şira este mai lată, după care se 
face media celor 4 măsurători. 

Lungimea peste coamă (racordul) reprezintă distanţa de-a curmezişul şirei, de la 
baza ei peste coama şirei şi până la baza şirei din partea opusă. Această dimensiune 
se determină în 3-4 locuri după care se face media. 

Pentru calculul volumului se folosesc următoarele formule: 
Pentru şire joase de înălţime mică sau mijlocie, (înălţimea mai mică decât lăţimea) 

cu vârf rotunjit. 
 
    V = (0,52 x R – 0,44 x l) L x l, în m3. 
 
 



 
 GHID DE PRODUCERE ECOLOGICĂ A FURAJELOR DE PAJIŞTI MONTANE 

 

                                                      129

 
  

Pentru şire înalte (înălţimea mai mare ca lăţimea) dar cu vârf rotunjit. 
    V = (0,52 x R – 0,46 x l) L x l, în m3. 
Pentru şire de înălţimi diferite, dar cu vârf turtit drept. 
    V = (0,56 x R – 0,55 x l) L x l, în m3. 
 Pentru şire cu vârf ascuţit şi care se îngustează începând mai de jos. 

V =
  R x l 

x L, în m3. 
4 

  În care: L = lungimea şirei, în m; R = racordarea, în m; 
  l = lăţimea şirei, în m; V = volumul şirei, în m3.  

Volumul stogurilor, se se află prin măsurarea circumferinţei (C) şi a racordării 
(R). Circumferinţa se măsoară la cca. 0,5-1 m de la suprafaţa solului. În cazul când 
stogul se îngustează spre bază, această dimensiune se măsoară de 2 ori; odată la 
partea cea mai îngustă, lângă pământ şi apoi sus, unde este mai lată, şi se face media 
lor. Racordarea, şi în acest caz, este egală cu lungimea frânghiei trecute peste vârful 
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stogului, de la baza dintr-o parte până la baza din partea cealaltă. Măsurătoarea se 
face de 2 ori, (odată se face perpendicular pe prima) după care se face media lor. 

Volumul stogurilor se calculează după următoarea formulă: 
           V = (0,04 x R – 0,012 x C) x C2, în m3. 
Cunoscând volumul şirei sau stogului, se poate calcula masa totală (G) prin 

înmulţirea acestuia cu masa specifică (g, în kg/m3) a unui m3 din fânul respectiv, după 
formula:  

       G = V x g, în kg.  
Masa unui m3 de fân depinde de compoziţia lui botanică, de epoca de recoltare, de 

durata conservării în şiră sau stog, de umiditatea fânului în timpul clăditului etc. 
Stabilirea acestuia este bine să se facă prin cântărirea a 1-2 mc. Din fiecare stog sau 
şiră, care se iau din jumătatea inferioară.  

Când situaţia nu permite a se stabili prin cântărire greutatea unui mc. de fân, se 
pot folosi datele din tabelul 8.1. privind greutatea medie a unui mc. de fân, pentru 
diferite tipuri de fân şi la diferite intervale de timp de la clădit. 

8.2. TEHNOLOGII DE RECOLTARE ŞI PREGĂTIRE PRIN ÎNSILOZARE A 
FURAJELOR DE PE PAJIŞTI  

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: 

Tabelul 8.1. 
Masa medie a unui m3 de fân la diferite intervale de timp de la clădit

Tipul de fân 
Data după clădire în şiră sau stoguri 
După 

3-5 zile
După 

15 zile 
După 
1 lună 

După 
3 luni 

1 Fânul de lucernă sau trifoi roşu 57 62 70 75 
2 Fânuri de borceag, amestecul de lucernă 

sau trifoi cu diferite graminee perene, 
fânul natural cu procent mare de 
leguminoase 

55 60 67 70 

3 Fânul natural de ierburi mărunte (de deal 
şi munte) de calitate superioară (păiuş 
roşu, iarba vântului, etc.) 

50 55 60 65 

4 Fân cultivat din graminee de talie înaltă 
(timoftică, golomăţ, ovăscior, etc.) 

45 50 55 62 

5 Fân natural (de deal, munte) de calitate 
mijlocie 

42 45 50 55 

6 Fân cu multe buruieni 37 40 45 50 
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- 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 înfoliaţi în 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 se poate realiza siloz, semisiloz şi semifân. 
 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.  

Aprecierea calităţii nutreţului însilozat se face organoleptic şi după conţinutul 
în acizi. 

 Organoleptic se ia în considerare mirosul, gustul şi culoarea nutreţului murat, care 
sunt însuşiri ce rezultă în urma proceselor de fermentaţie. Un miros plăcut aromat 
asemănător celui de pâine coaptă sau fructe uscate denotă o calitate foarte bună a 
nutreţului fermentat la sub 30-35 0C, în vreme ce, un miros neplăcut, fatid de 
descompunere şi putrefacţie ca urmare a unor fermentaţii nedorite care duc la 
formarea de acid butiric, indol, hidrogen sulfurat şi amoniac. Culoarea unui siloz de 
bună calitate variază de la galben-verzui la măsliniu, faţă de cea verde sau brună 
închisă care indică o fermentaţie nedorită. Gustul unui siloz de calitate trebuie să fie 
dulce acrişor asemănător cu cel de fructe uscate sau pâine proaspătă coaptă. 
 În nutreţul murat de calitate, supus unei analize chimice, acidul lactic trebuie să 
fie de 2-3 ori mai mare decât acidul acetic (2,87 faţă de 0,90%) acidul butiric să 
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lipsească, pH-ul să fie în jur de 4,2 cu mici abateri şi conţinutul în substanţă uscată 
(SU) să fie de 30-40%. 

 8.2.1. Silozul   

Silozul se realizează de regulă prin recoltarea şi tocarea directă din câmp a 
materialului fără a fi lăsat în prealabil să se pălească. De menţionat este faptul că, în 
general, culturile de graminee perene de pajişti şi în special culturile de raigras aristat 
se însilozează foarte bine la umiditatea de recoltare din lan. De asemenea 
amestecurile de graminee cu leguminoase perene la care proporţia de leguminoase nu 
depăşeşte 30% pot fi recoltate şi însilozate la umiditatea de recoltare de 70-75%, dar 
riscul creşte cu creşterea procentului de leguminoase şi cu umiditatea. Amestecurile 
bogate în leguminoase perene precum şi leguminoasele perene în cultură pură nu se 
pot însiloza la umiditatea de recoltare datorită conţinutului redus de hidraţi de carbon.  

Umiditatea de însilozare recomandată depinde şi de tipul de siloz. Spre exemplu 
pentru cele orizontale se recomandă 70%.  

Pentru recoltarea direct din lan şi tocarea furajelor se folosesc combinele de 
recoltat furaje tractate (CRF 2,1 etc.) sau autopropulsate (CAF, E 281 etc.).  

Celelalte lucrări de transport la locul de însilozare şi de tasare a silozului sunt 
identice cu cele folosite la însilozarea la umiditatea scăzută.    

8.2.2. Semisilozul şi semifânul 

 Însilozarea furajelor ierboase la umiditate scăzută reprezintă cel mai practic şi mai 
economic mijloc de a obţine un furaj bogat de substanţe nutritive şi cu pierderi 
minime de valoare nutritivă. Această metodă se bazează pe uscarea parţială a 
furajului în câmp (ofilire, pălire) până se reduce umiditatea la 55-65% în cazul 
semisilozului sau 45-55% în cazul semifânului. La aceste umidităţi procesele 
fermentative din timpul păstrării sunt mai diminuate, unele fiind complet inhibate (ex. 
fermentaţia butirică). 

Acest procedeu de însilozare 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. 

Condiţia de bază a succesului acestei tehnologii o reprezintă însilozarea furajului 
în limitele umidităţii menţionate şi lipsit de umiditatea adiţională (ploaie. rouă). 
Aplicarea corectă a acestei tehnologii conduce la înregistrarea unor pierderi reduse de 
substanţă nutritivă, care pot însuma 7-15% din recoltă. În caz contrar pierderile se pot 
ridica la 40% sau chiar mai mult. 
 În cadrul tehnologiei de recoltare şi însilozare a furajelor la umiditate scăzută, 
primele două lucrări, respectiv cositul sau cositul şi condiţionatul plantelor şi 
greblatul furajelor sunt identice cu cele din cadrul tehnologiei de recoltare şi 
pregătire a fânului. De asemenea, maşinile şi echipamentele recomandate (vezi 
subcapitolul 8.3.) sunt identice cu următoarea completare: pe suprafeţele întinse 
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situate pe pantă sub 90 (16%) pentru cositul şi condiţionatul plantelor se pot folosi şi 
vindroverele tractate (VTF 2,1, VTF 3,6 etc.) sau cele autopropulsate (VAF 4,2, E 
301, E302 etc.).  

 Celelalte lucrări specifice tehnologiei de însilozare la umiditate scăzută şi 
condiţiile tehnice ale acestor lucrări sunt următoarele: 

     Adunatul   furajelor din brazdă, tocatul şi încărcatul în mijlocul de transport se 
realizează cu ajutorul combinelor de recoltat şi tocat furaje tractate (CRF 2,1 etc.) sau 
autopropulsate (CAF, E 281 etc) echipate cu ridicătoare adunătoare din brazdă. 
Operaţia de adunat şi tocat începe în momentul când umiditatea furajului ajunge la 
55-65% în cazul semisilozului sau 45-55% în cazul semifânului. 
 Furajul proaspăt cosit se lasă în brazde pe sol, cca. 4-8 ore, timp în care pierde 10-
15% din umiditate. În continuare se adună în brazde duble, lăsându-se încă 2-3 ore. 
În perioadele frumoase, cu timp stabilizat, masa cosită după prânz până seara, se 
poate însiloza a doua zi către prânz. 

 Adunatul din brazdă, fragmentatul, încărcatul şi transportul furajelor la locul 
de însilozare se poate face şi cu ajutorul remorcilor autoîncărcătoare de furaje 
moderne acţionate cu tractoare agricole pe roţi, pentru pante sub 90(16%), iar pe 
terenurile cu pantă mai mare cu şasiurile autopropulsate pentru pante dotate cu 
echipamente de adunat, fragmentat, încărcat şi transport furaje.  

 Transportul  furajului la siloz se realizează cu remorcile (RM-2, RB7 etc.) dotate 
cu echipamente de mărire a capacităţii (EMC), şi acţionate cu tractoare pe roţi diferite 
sau cu autocamioane agricole multifuncţionale cu bene de furaje de diferite tonaje.  

 Nivelatul şi tasatul  masei tocate se face cu tractoare cât mai grele (lestate cu 
greutăţi suplimentare) pe roţi, cu dublă tracţiune sau cu tractoare pe şenile (S-651, S-
1500 etc.) echipate cu lame de buldozer. Operaţia începe de la aşezarea primului strat 
înalt de 0,5-0,75 m. şi continuă neînrerupt până la umplerea completă a silozului. 
După umplerea silozului tasarea mai continuă 4-6 ore. 

     Acoperirea silozului începe imediat după terminarea tasării furajului. O acoperire 
provizorie este necesară şi în perioada de umplere, în zilele cu precipitaţii. 
Materialele folosite sunt foliile de polietilenă, baloţii de paie, cartonul gudronat, 
diverse grosiere etc. Acoperirea trebuie să realizeze un strat impermeabil pentru aer şi 
apă. 

 8.2.3. Pregătirea semifânului sau semisilozului în baloţi înfoliaţi în masă 
plastică 

 Metoda de pregătire a semifânului sau semisilozului prin balotare şi înfoliere în 
masă plastică este o metodă relativ nouă, modernă care se aplică, în special, baloţilor 
cilindrici mari.  
 Tehnologia constă în strângerea furajului din brazde la umiditatea recomandată 
(55-65% în cazul semisilozului, respectiv 45-55% în cazul semifânului) şi balotarea 
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în baloţi cilindrici urmată imediat sau concomitent cu înfolierea baloţilor în masă 
plastică.  
 Prin înfolierea ermetică a baloţilor de furaj se creează condiţii optime pentru 
însilozarea furajului.  
 Principalele avantaje ale metodei constau în: eliminarea pierderilor calitative 
suplimentare cauzate de timpul scurs până la transportul, depozitatul, tasatul şi 
definitivarea silozului; baloţii înfoliaţi se scot la marginea parcelei şi pot rămâne 
acolo fără ca furajul însilozat să fie afectat de condiţiile meteorologice; se realizează 
capacităţi de lucru ridicate; transportul din câmp la fermă al baloţilor înfoliaţi se 
poate face în afara perioadelor cu vârfuri de lucrări (perioadelor de recoltare), când 
sunt disponibile atât forţa de muncă, cât şi mijloacele mecanice necesare.  
 Dezavantajele metodei constau în: necesitatea achiziţionării sau existenţei în zonă 
a maşinii de înfoliere; costul destul de ridicat al foliei speciale necesare pentru 
înfoliere.  
 Manipularea (încărcarea, transportul şi depozitarea) baloţilor înfoliaţi se face cu 
grijă pentru a proteja folia de masă plastică împotriva deteriorărilor prin sfâşiere sau 
găurire.   
 Din acest motiv, pentru încărcarea şi descărcarea baloţilor înfoliaţi în/din 
mijloacele de transport şi pentru aşezarea pe şiră se folosesc furci speciale, care 
protejează folia de plastic împotriva deteriorărilor (prin rupere, găurire). Aceste furci 
se montează pe ridicătoarele hidraulice ale tractoarelor sau pe încărcătoarele frontale.  
 Pentru transportul la locul de depozitare sau consum a baloţilor înfoliaţi se 
folosesc remorci speciale sau remorci agricole obişnuite acţionate cu tractoare pe roţi. 
Interiorul benelor de la remorcile obişnuite nu trebuie să aibă suprafeţe tăioase 
(ascuţite) sau contondente care ar putea provoca deteriorarea foliei.   
 După consumul furajelor, foliile utilizate se vor strânge, curăţa şi recicla prin 
centrele de reciclare a maselor plastice.   

8.3. MAŞINI, ECHIPAMENTE ŞI INSTALAŢII FOLOSITE LA RECOLTAREA 
FURAJELOR 

8.3.1. Căi de mecanizare a lucrărilor de recoltare,  pregătire şi conservare a 
furajelor 

În funcţie de panta terenului, mãrimea suprafeţei, producţia de furaj (grad de 
intensivizare), distanţa şi accesul la parcelele de recoltat şi disponibilitatea financiarã 
a deţinãtorului pentru mecanizarea recoltãrii furajelor de pe pajişti s-a acţionat în 
general pe urmãtoarele cãi: 
 - folosirea tractoarelor şi maşinilor standard pentru lucru pe terenuri cu panta de 
până la 90 (16 %);  
 - adaptarea tractoarelor şi maşinilor standard pentru a lucra pe terenuri cu pantã 
de pânã la 140(25%);  
 - realizarea şi echiparea unor tractoare speciale pentru acţionarea unor maşini 
agricole, de obicei standard, pe terenuri cu pantã de pânã la 19...240(35...45%) ; 
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 - realizarea unor maşini autopropulsate specializate pentru recoltatul furajelor pe 
terenuri cu pantã mai mare de 19...240(35...45%) .  

 Adaptãrile tractoarelor şi maşinilor clasice pentru a lucra pe pantã constau în: 
lestare punţilor din faţã ale tractoarelor; lestarea roţilor motoare; folosirea roţilor 
jumelate pentru roţile motoare ale tractoarelor;  lestarea roţilor directoare la 
vindroverele autopropulsate; reglarea ecartamentului maxim la tractoarele folosite. 
Prin aceste adaptãri se reuşeşte sã se mãreascã panta de lucru a agregatelor clasice cu 
5...15%. 

Pentru mãrirea pantei de lucru, constructorii de tractoare au gãsit noi soluţii pentru 
execuţia unor tractoare speciale, care pot acţiona maşini agricole pe pante  de pânã 
la 190(35%) şi chiar de pânã la 240(45%). 

Principalele cerinţe impuse unui tractor special destinat acţionãrii maşinilor de 
recoltat furaje pe terenurile în pantã sunt: putere suficientã a motorului pentru 
asigurarea acţionãrii maşinilor de recoltat şi pentru autodeplasarea pe pantã;  
coeficient de adaptabilitate al motorului cât mai mare; toate roţile motoare; centrul de 
masã coborât; anvelope duble pe puntea motoare din spate; prize de putere frontalã şi 
pe spate cuplabile sub sarcinã; mecanisme de suspendare frontal şi pe spate; 
manevrabilitate ridicatã; posibilitate de blocare a diferenţialelor; instalaţii de frânare 
de serviciu şi parcare eficiente şi sigure; dotare cu cadru sau ramã de rezistenţã pentru 
protecţia la rãsturnare; mecanisme de suspendare prevãzute cu posibilitate de cuplare 
rapidã a maşinilor şi echipamentelor de lucru; poziţia centralã a prizelor de putere; 
masa specificã mai micã de 60 kg/kW. 

Pentru recoltarea furajelor de pe terenurile cu pante mai mari de 190(35%) s-au 
realizat  maşini autopropulsate specializate care pot lucra, în mod obişnuit, pânã la 
pante de 310(60%) iar în cazuri extreme pânã la 390(80%). Este vorba în special de 
perfecţionarea motocositorilor cu o axã, realizarea şi perfecţionarea motocositorilor 
cu douã axe, realizarea de autovehicule speciale destinate încãrcatului şi transportului 
furajelor pe terenurile în pantã şi realizarea de şasiuri autopropulsate pentru pante 
care pot acţiona diferite echipamente printre care un rol important îl ocupã 
echipamentul de încãrcat şi transport furaje.  

 8.3.2. Maşinile clasice  

 Sunt folosite în general la recoltatul furajelor de pe terenurile cu pantã de pânã la 
140(25%), sunt acţionate de tractoare şi cuprind cositorile, greblele şi remorcile 
autoîncãrcãtoare. Unele din maşinile clasice pot lucra şi pe pantã de pânã la 190(35%) 
şi chiar de 240(45%). 

 8.3.2.1. Cositorile  

 Folosesc urmãtoarele tipuri de aparate de tãiere: aparate de tãiere cu mişcare 
rectilinie alternativã; aparate de tãiere cu mişcare de rotaţie. 

 Aparatele de tãiere cu mişcare rectilinie alternativã sunt de patru feluri cu 
degete, fãrã degete, cu douã cuţite şi mixte, figura 8.8.   
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 Dintre aparatele cu degete la cosirea furajelor de pe pajişti se folosesc cele cu 
tăiere mijlocie şi joasă. Deşi în ultimul timp s-au făcut importante îmbunãtãţiri ale 
aparatelor de tãiere cu degete (prin perfecţionarea elementelor componente precum 
realizarea unor degete suple, construirea unor degete care îmbracă cuţitul etc) au 
scăzut foarte mult cositorile care folosesc aceste aparate. Aceasta din cauza  
urmãtoarelor dezavantaje: au viteza de lucru limitatã la max. 7...8 km/h; lucreazã cu 
înfundãri în cazul unor culturi culcate, îmburuienate şi la producţii ridicate. 

 Aparatele de tãiere fãrã degete,  figura 8.8. c şi d, se caracterizeazã prin aceea 
cã pe bara suport în locul degetelor sunt fixate lame de cuţit triunghiulare cu muchii 
ascuţite. Ele pot fi construite cu cuţit superior sau cu cuţit inferior şi, comparativ cu 
aparatele cu degete, acestea lucreazã fãrã înfundãri, fiind însã mai pretenţioase la 
gradul de toaletare a suprafeţelor care se recoltează 

 Aparatul de tãiere cu douã cuţite, figura 8.8. e, echipează cca. 15...20% din 
cositorile clasice de furaje. El se caracterizeazã prin faptul cã cele douã cuţite se 



 
 GHID DE PRODUCERE ECOLOGICĂ A FURAJELOR DE PAJIŞTI MONTANE 

 

                                                      137

mişcã în sensuri opuse iar perechile de tãişuri ale lamelor aflate în contact taie 
plantele prin forfecare  imitând o foarfecã manualã. Cele douã cuţite au aceeaşi formã 
şi aceeaşi cursã în timpul lucrului, însã de sens contrar. Datoritã urmãtoarelor 
avantaje: masa specificã micã pe lãţimea de lucru; lucru fãrã înfundãri în orice 
condiţii de culturã; înãlţimea micã de tãiere a plantelor; necesarul mic de putere 
specificã de acţionare, aparatul de tãiere cu dublu cuţit cu braţe de apãsare oscilante 
este cel mai indicat pentru echiparea cositorilor destinate lucrului pe terenurile în 
pantã. Principalele dezavantaje ale acestor aparate sunt: pretenţii deosebite cu privire 
la curãţirea terenului; necesitã o exploatare şi întreţinere pretenţioasă.  
 Aparatele de tãiere cu mişcare de rotaţie sunt foarte diversificate. Pentru 
cosirea furajelor de pe pajişti se folosesc cel mai mult cositorile cu rotoare verticale 
cu cuţite articulate, figura 8.9., care executã tãierea inerţialã a tulpinilor plantelor, 
fãrã parte de rezemare.  

 
 Datoritã urmãtoarelor avantaje: lucru fãrã înfundãri în orice condiţii de lucru (lan 
culcat şi îmburuienat, producţie mare pe hectar, culturi îmbãtrânite datoritã depãşirii 
epocii optime de recoltare, umiditate ridicatã la recoltare); siguranţã mare în 
exploatare; schimbarea rapidã a cuţitelor; reascuţirea uşoarã a cuţitelor; calitatea bunã 
a procesului de tãiere şi viteza mare de lucru, care e limitatã doar de condiţiile de 
deplasare a agregatului, aparatul de tãiere cu rotoare verticale cu cuţite articulate a 
cunoscut o dezvoltare foarte mare, mai ales în ultimul deceniu. Astãzi, în lume, peste 
75% din cositorile standard de furaje sunt echipate cu aparate de tãiere cu rotoare 
verticale cu cuţite articulate. 
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 Din punct de vedere constructiv se deosebesc douã variante de cositori cu rotoare 
verticale cu cuţite articulate şi anume: cositori rotative cu tamburi, figura 8.9 a,  
respectiv cositori rotative cu discuri, figura 8.9. b şi c. 
 Prin înlocuirea transmisiei cu roţi dinţate cu transmisie cu curele la unele variante 
de cositori rotative cu discuri (Nokka etc.), figura 8.9. c,  s-a reuşit sã se diminueze 
atât masa specificã pe metrul lãţime de lucru cât şi nivelul de zgomot produs în 
timpul lucrului.  
 În tabelul 8.2. sunt prezentate principalele caracteristici tehnice ale unor cositori 
clasice construite în ţara noastră. 

Tabelul 8.2
Caracteristici tehnice principale ale unor cositori construite în ţara noastră 

Caracteristica 
Cositoarea  

CPF1,5 CP1,5 CD45 
CPP1,5 

B 
GMD 

44 
GMD55 CER 45

Tipul maşinii 
Purtată 
în spate 

Purtată 
în spate 

Purtată 
între 
punţi  

Purtată 
în spate 

Purtată 
în spate 

Purtată 
în spate  

Purtată 
în spate

Tipul 
aparatului de 
tăiere 

Cu 
dublu 
cuţit 

Mixt (cu 
degete 
mobile) 

Cu 
degete 

cu tăiere 
mijlocie

Rotativă 
cu 

tamburi

Rotativă 
cu 

discuri 

Rotativă 
cu 

discuri 

Rotativă 
cu 

discuri 

Tractor de 
acţionare  

27-45 
CP pe 

roţi 

27-45 
CP pe 

roţi 
U 445 

45 CP pe 
roţi 

45 CP pe 
roţi  

55 CP pe 
roţi  

45 CP pe 
roţi 

Lăţimea de 
lucru  

1,5 m 1,5 m 1,6 m 1,65 m 1,6 m 2,0 m 1,8 m 

Înălţimea de 
tăiere, mm  

40-60 40-60 50-70 40-60 40-60 40-60 40-60 

Turaţia 
necesară la 
priza de 
putere a 
tractorului 

540 
rot/min 

540 
rot/min 

540 
rot/min 

540 
rot/min 

540 
rot/min 

540 
rot/min 

540 
rot/min 

Viteza 
maximă de 
lucru, km/h 

10-12 10-12 7-8 10 10-12 10-12 10 

Masa maşinii, 
kg  

160 174 - 437 366 405 320 

Capacitatea de 
lucru, ha/sch 

7-8 7.8 6-7 7-8 7-8 10-12 7-8 

 Echipamentele de condiţionare a plantelor la cosire se motează pe cositori şi 
permit efectuarea unuia din următoarele procedee de pregătire a plantelor cosite: 
strivirea; frîngerea tulpinilor, defibrarea. Prin aplicarea acestor procedee se scurtează 
timpul necesar uscării plantelor şi se asigură uscarea în acelaşi timp a tulpinilor şi 
frunzelor ceea ce permite reducerea pierderilor calitative şi cantitative a fânului 
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obţinut. În figura 8.10. sunt prezentate câteva tipuri de echipamente de condiţionare a 
plantelor la cosire. 
 Aceste echipamente se montează în spatele aparatelor de tăiere ale cositorilor. 
Sunt realizate şi echipamente de condiţionat separate, cu care se face pregătirea 
furajelor imediat după cosire. În general toate cositorile şi în mod special cele rotative 
moderne sunt prevăzute cu echipamente de condiţionare a plantelor cosite. Ele se pot 
livra la cerere, fiind echipamente individuale. 
 Cele mai recente echipamente de condiţionat fac o pregătire intensivă a furajelor, 
în special prin strivire (figura 8.10. c), fiind dotate cu mai multe valţuri şi benzi de 
strivire, care fac practic o aplatizare a plantelor. Aceste echipamente se folosesc în 
special la recoltarea culturilor furajere de leguminoase perene sau a celor bogate în 
aceste plante valoroase. 
 Un alt avantaj al echipamentelor de condiţionare este acela că după pregătire 
plantele sunt lăsate în brazde afânate pe mirişte ceea ce favorizează urgentarea 
procesului de uscare.   

 8.3.2.2. Greblele     

 Cele mai utilizate greble folosite pentru răvăşitul, întorsul şi adunatul în brazde a 
furajelor de pe pajişti sunt:  greblele  cu bandã transversalã, respectiv  greblele 
rotative,  figura 8.11.  

 Greblele cu bandã transversalã, figura 8.11. a, pot executa toate cele trei 
operaţii respectiv rãvãşitul, întorsul şi adunatul în brazdã. Viteza perifericã a ghiarelor 
de pe banda maşinii are valori de 4,5...5,2 m/s la adunat în brazdã respectiv 6,7...7,5 
m/s la rãvãşit. 
Datoritã urmãtoarelor avantaje: masa specificã pe metrul lãţime de lucru redusã, 
distanţã micã între centrul de greutate al maşinii şi punctele de cuplare la sursa 
energeticã şi a consumului specific de putere pe metrul lãţime de lucru redus, greblele 
cu bandã transversalã sunt maşinile cele mai potrivite pentru lucru pe terenuri în 
pantã. 

 Greblele rotative pentru răvăşit,  figura 8.11. b, sunt  cele mai folosite pe 
pajiştile situate pe terenuri în pantă deoarece au masa specifică pe metrul lăţime de 
lucru redusă, respectiv au distanţa mică de la centrul de masă la punctele de cuplare 
pe sursa energetică. Aceste maşini au organul activ format dintr-un numãr par de 
rotoare dinţate care funcţioneazã în paralel, sunt grupate câte douã şi se rotesc în 
sensuri opuse. Fiecare rotor, cu diametrul cuprins între 0,8 şi 1,45 m,  are 4...6 braţe 
radiale prevãzute cu dinţi elastici şi o roatã pentru copierea denivelãrilor. 

Greblele rotative universale, figura 8.11. c, au organele active asemãnãtoare cu 
greblele rotative pentru răvăşit cu urmãtoarele deosebiri: braţele cu gheare elastice se 
pot monta pe rotoare în douã poziţii distincte - pentru rãvãşit, respectiv pentru adunat 
sau întors brazde; turaţia rotoarelor dinţate este reglabilã în douã trepte pentru  
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operaţia de rãvãşit, respectiv pentru operaţiile de adunat şi întors brazde; la operaţia 
de adunat în brazde se folosesc paravane de limitare şi reglare a lãţimii brazdelor. 
   Din grupa greblelor universale fac parte şi greblele cu furci giratoare, figura 
8.11. d, care folosesc un numãr redus de rotoare (1...3 bucãţi) cu diametrul mai mare, 
iar braţele radiale cu gheare executã, la operaţia de adunat în brazde, o mişcare de 
rotaţie în jurul axelor proprii, mişcare dirijatã prin came sau sectoare dinţate. 
Mişcarea de rotaţie în jurul axelor proprii a braţelor cu gheare (furci) imită lucrul de 
adunat în brazde efectuat cu furca manualã, reducând astfel pierderile prin scuturare a 
frunzelor bogate în proteină a furajelor, în special de la leguminoasele perene. 
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   În tabelul 8.3. sunt prezentate principalele caracteristici tehnice ale unor greble de 
furaje construite în ţara noastră. 

 Tabelul 8.3.
Caracteristici tehnice principale ale unor greble de furaje construite în ţara noastră 

Caracteristica 
Grebla 

GT 2,0 GS GRS24 

Tipul maşinii 

Transversală cu 
bandă, purtată în 
faţă pe tractorul 

TPI200 sau în spate 
pe tractoarele de 27-

45 CP pe roţi 

Cu discuri stelare 
înclinate, purtată în 
spate pe tractoarele 
de 45-65 CP pe roţi 

Rotativă cu două 
rotoare verticale, 

purtată în spate pe 
tractoarele de 45-65 

CP pe roţi 

Lucrările executate 
Răvăşit, întors şi 
adunat în brazde 

Răvăşt, adunat în 
brazde 

Răvăşit, întors şi 
adunat în brazde 

Lăţimea de lucru 2,0 m 2,4 m 2,75/3,15 m 
Turaţia la priza de 

putere 
540 rot/min 540 rot/min 540 rot/min 

Capacitatea de lucru 0,8-1 ha/h 2-3 ha/h 2-3 ha/h 
Masa maşinii 210 kg - 240 kg 

 8.3.2.3. Remorcile autoîncărcătoare 

 Sunt maşini agricole specializate pentru adunatul furajelor din brazde, încărcarea 
lor în benele proprii, transportul şi descărcatul acestora la locul de depozitare.   
 Remorcile autoîncãrcãtoare sunt construcţii monoaxe care au urmãtoarele 
elemente componente, figura 8.12.: bena remorcii; mecanismul de adunare din brazdã 
de tipul pick-up; mecanismul de ridicare a furajului în bena remorcii; dispozitivul de 
tãiere (fragmentare) a furajelor; transportorul de pe platforma benei; mecanismul de 
transmitere a mişcãrii de la priza de putere a tractorului la mecanismele de lucru ale 
remorcii. 

 
 Unele firme au construit şi variante de remorci autoîncãrcãtoare speciale pentru 
lucru pe pantã care au centrul de greutate coborât, au ecartamentul lãrgit şi au axã 
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motricã, figura 8.12.b, ceea ce face posibil ca în agregat cu  tractoare specializate 
pentru lucru pe pante, să poată lucra frecvent pe pante de pânã la 220 (40%). 
  Bena remorcilor autoîncãrcãtoare este construitã, la majoritatea tipurilor, cu 
partea de jos etanşã, iar cu partea superioarã în formã de grãtare de construcţie 
uşoarã, pliabilă. Volumul părţii destinate transportului furajelor verzi variazã între 5,7 
şi 35,0 m3. Când se transportã furaje uscate şi se foloseşte şi partea de deasupra a 
benei, volumul construcţiilor variazã între 9,0 şi 50,0 m3. 
 Mecanismul de adunare din brazdã al furajelor la marea majoritate de remorci 
autoîncãrcãtoare este de tipul pick-up amplasat în faţa remorcii. Lãţimea de lucru a 
mecanismelor de adunare din brazdã a furajelor este în general cuprinsã între 1400 şi 
1600 mm.  
 Mecanismele de ridicare a furajelor în benele remorcilor autoîncãrcãtoare sunt 
montate între mecanismele de strîngere din brazde a furajelor şi benele remorcilor, în 
canalul construit în acest scop. Ele preiau furajul de la mecanismele de adunare din 
brazde şi-l ridicã în benã. Mecanismul cu culise oscilante multiple este cel mai folosit 
datorită fiabilitãţii ridicate şi a disponibilului mai mare de putere necesar mai ales 
antrenãrii furajelor prin canalul de încãrcare în timpul fragmentãrii acestora (când se 
foloseşte dispozitivul de tãiere).   
 Dispozitivul de tãiere (fragmentare) a furajelor nu lipseşte din dotarea ultimilor 
construcţii de remorci autoîncãrcãtoare de furaje. El se compune dintr-un numãr 
variabil de cuţite- în funcţie de tipul constructiv şi de destinaţia remorcii - care se 
introduc în canalul de încãrcare şi care fragmenteazã furajele în timpul încãrcãrii 
acestora în benã. Necesarul de putere pentru acţionarea remorcii creşte odatã cu 
numãrul de cuţite al dispozitivului de tãiere. 
 Transportorul de pe platforma benei permite umplerea cu furaj a remorcii într-un 
grad ridicat respectiv descãrcarea acestuia la locul de destinaţie . El este, la 
majoritatea construcţiilor, de tipul cu lanţ şi raclete. Ca o tendinţã modernã în 
construcţia remorcilor autoîncãrcãtoare de furaje este dotarea acestora cu 
echipamente de distribuire a furajului la locul de depozitare sau consum. Pe lângă 
mărirea universalităţii maşinii, acesta permite eliminarea fenomenului negativ de 
presare a furajului în timpul încãrcãrii. Eliminarea presării este strict necesarã mai 
ales la furajele care se supun ulterior definitivării uscãrii prin ventilaţie cu aer rece 
sau cald, deoarece aceasta ar produce neuniformitãţi a rezistenţei la trecerea aerului 
de ventilaţie prin masa de furaj şi drept urmare uscarea se face neuniform. 

 8.3.3. Maşinile autopropulsate specializate pentru recoltarea furajelor de pe 
terenurile situate pe pante 

  Sunt maşini autopropulsate specializate care pot lucra, în mod obişnuit, pânã la 
pante de 310(60%), iar în cazuri extreme pânã la 390(80%). În această grupă de 
maşini specializate sunt cuprinse: motocositorile cu o axã; motocositorile cu douã 
axe şi şasiurile autopropulsate pentru pante cu echipamente de adunat din brazdã, 
încãrcat şi transport furaje.  
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 8.3.3.1. Motocositorile cu o axã  

 Au fost primele maşini care au apãrut în zonele cu pantã. Ele au permis 
mecanizarea lucrãrii de cosire a furajelor, uşurând astfel mult efortul fizic al 
fermierului. De aceea în ţările cu zootehnie avansată nu existã, practic, nici-un 
fermier din zona colinarã sau montanã care sã nu aibã în dotare şi o motocositoare cu 
o axã.  
 Puterea motocositorilor cu o axã utilizate astãzi se situeazã între 3 şi 9 kW (4 şi 
12 CP),  panta maximã a atins incredibila valoare de 390(80%), iar lãţimea de lucru a 
aparatelor de tãiere, montate frontal la toate construcţiile, variazã între 1 şi 2,1 m .      
 În ultimele decenii au fost aduse importante modernizãri motocositorilor cu o axã 
cum sunt:  

- perfecţionarea aparatelor de tãiere cu degete prin desfiinţarea limitatoarelor de 
brazdã de pe capetele aparatului de tãiere prin înlocuirea unui numãr de 5...6 degete 
de pe fiecare capãt cu lame de cuţit, figura 8.13. a, perfecţionare care conduce la 
reducerea înfundãrilor şi la distribuirea uniformã pe toatã lãţimea de lucru a furajului 
cosit; 

 -  

a b 

c 
 

d 
Fig. 8.13. Motocositori cu o axă 

   
 - folosirea tot mai largã a aparatelor de tãiere fãrã degete, cu un cuţit; 
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- reducerea nivelului de vibraţii transmis coarnelor de conducere prin folosirea 
unor motoare termice bine echilibrate, utilizarea unor transmisii silenţioase şi printr-o 
amortizare eficientã a prinderii coarnelor pe maşinã; 

- utilizarea tot mai frecventã a aparatelor de tãiere cu dublu cuţit, figura 8.13. b;   
- folosirea unor coarne de conducere reglabile pe verticalã şi orizontalã în funcţie 

de statura persoanei de deservire şi de drumul pe care poate sã-l parcurgã aceasta în 
timpul lucrului; 

- introducerea diferenţialului în transmisia la roţile de deplasare; 
- folosirea de transmisii cu mai multe trepte de mers înainte şi mers înapoi, 

ajungându-se, în unele cazuri, chiar la folosirea de transmisii reversibile;  
- reducerea nivelului de zgomot prin folosirea unor motoare perfecţionate ; 
- reducerea greutãţii maşinii ; 
- trecerea de la starterul cu sfoarã la starterul electric; 
- mãrirea ecartamentului roţilor, figura 8.13. b; 
- folosirea de roţi jumelate,  figura 8.13. b; 
- introducerea unor dispozitive de blocare a maşinii la scoaterea din viteze 

accidentalã pe pantã;         
-echiparea suplimentarã cu greble, în marea majoritate de tip cu bandã 

transversalã, care se monteazã de obicei în locul aparatelor de tãiere şi care permit 
efectuarea rãvãşirii, întoarcerii şi adunãrii în brazdã a furajelor cosite, figura 8.13. c;  

- combinarea, la unele construcţii, ale aparatului de tãiere cu o greblã, de tip cu 
furcã sau cu bandã transversalã, pentru formarea dintr-o singurã trecere a unei brazde 
de furaj verde necesar furajãrii zilnice, figura 8.13. d; 

- înlocuirea transmisiei mecanice, la cele mai recente apariţii, cu transmisii 
hidrostatice. 

 8.3.3.2. Motocositorile cu douã axe  

 Sunt maşini autopropulsate specializate în executarea lucrãrilor de cosit şi greblat 
furaje pe terenurile în pantã, figura 8.14. şi figura 8.15. Comparativ cu motocositorile 
cu o axă, motocositorile cu două axe, figura 8.14., au următoarele avantaje: au 
capacităţi de lucru mai mari; uşurează mult efortul fizic depus de operator la 
întoarcerile de la capete, la menţinerea maşinii pe direcţie la lucru pe curba de nivel; 
elimină drumul parcurs pe jos de operator în timpul lucrului.  
 Principalele caracteristici ale motocositorilor cu douã axe folosite azi în lume 
sunt: puteri ale motoarelor, în general, între 14,7 şi 36,8 kW (20 şi 50 CP); centrul de 
greutate coborât; toate roţile motoare cu posibilitãţi de blocare a diferenţialelor ca şi 
de decuplare a uneia din punţi în timpul transportului; ecartament  mare cuprins între 
1500 şi 1900 mm; anvelope cu balonaj mãrit şi presiune joasã tip ,,Terra,,; scaunul 
conducãtorului apropiat de sol, ergonomic, reglabil în funcţie de pantã; posibilitãţi de 
a purta şi acţiona unelte frontal; transmisii, în general, reversibile cu 4...8 viteze în 
gama 1...30 km/h; viteze de lucru cuprinse între 2 şi 10 km/h; viteze de transport de 
pânã la 30 km/h; limita de lucru pe pantã, în general, de 310(60 %); frâne de serviciu 
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şi parcare eficiente; ordonarea ergonomicã optimã a a comenzilor maşinii pentru 
asigurarea unei deserviri în siguranţã pe pantã;  repartizarea egalã a greutãţii pe 
ambele punţi motoare, ceea ce reduce patinarea şi ridicã capacitatea de lucru pe 
pantã; vizibilitatea perfectã a uneltelor de lucru purtate, în general, frontal; greutate 
specificã între 40 şi 48 kg/ kW (30 şi 35 kg/CP). 

 

 
 Cositorile de pe motocositorile cu două axe sunt purtate frontal, figura 8.14., şi 
folosesc, în general, aparate de tăiere cu dublu cuţit, figura 8.14. a, respectiv aparate 
de tăiere rotative cu discuri, figura 8.14. b. Unele construcţii folosesc şi combinaţii 
dintre cositori cu dubu cuţit cu greble cu bandă transversală, figura 8.14. c, pentru 
adunarea concomitent în brazdă a furajelor cosite. 
 Greblele, figura 8.15., care echipează motocositorile cu două axe pot fi de tipul: 
cu bandă transversală, figura 8.15. a, purtate frontal; rotative de răvăşit, figura 8.15. 
b, purtate în spate; greble rotative cu furci giratoare, figura 8.15. c, purtate pe spate.  
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 Tendinţele care se manifestã în ultimul timp în construcţia motocositorilor cu 
douã axe sunt:  

- combinarea, la unele construcţii, ale aparatului de tãiere cu o greblã, de tip cu 
bandã transversalã, pentru formarea dintr-o singurã trecere a unei brazde de furaj 
verde necesar furajãrii zilnice, figura 31; 
 - construirea de variante noi cu direcţie pe toate roţile; 
  - mãrirea în continuare a puterii acestora. 
 Ca urmare a mãririi puterii, noile maşini tind tot mai mult spre o maşinã 
universalã asemãnãtoare cu tractoarele specializate pentru pante cu care se pot 
acţiona cositori rotative purtate frontal, cositori elicoidale, freze de lucrat solul, 
pluguri reversibile, remorci autoîncãrcãtoare de furaje etc. 
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 8.3.3.3. Şasiurile autopropulsate pentru pante cu echipamentele de adunat din 
brazdã, încãrcat şi transport furaje  

 Şasiurile autopropulsate pentru pante, figura 8.16., s-au impus, în principal, 
datoritã faptului cã pot acţiona şi alte echipamente a cãror montare şi demontare 
pe/de pe şasiul de bazã se face repede şi cu uşurinţã. Ideea universalitãţii acestor 
motocare a mers pânã într-acolo încât acestea sã poatã acţiona şi greble rotative şi 
chiar cositori. În acest sens unii constructori au realizat mecanisme de ridicare 
(suspendare) şi prize de putere frontale, realizându-se chiar şasiuri cu ampatamentul 
reglabil. 

 
 Ca soluţii tehnice generale aplicate majoritãţii variantelor constructive de 
motocare cu echipamente de adunat, încãrcat şi transport furaje aflate în producţie (în 
special în ţãrile Alpilor) se pot menţiona urmãtoarele: transmisie permanentã la roţile 
punţii din spate şi transmisie decuplabilã la roţile punţii din faţã, care sunt şi roţi de 
direcţie; cutii de viteze cu minim 4 viteze, cu inversor cu cuplare uşoarã (prevãzute 
cu sincronizatoare pentru cuplare) şi cu protecţie împotriva cuplãrilor greşite (care ar 
putea conduce la accidente la lucru pe pantã); dotarea, obligatorie, cu mecanisme de 
blocare a diferenţialului punţii motoare din spate; crearea posibilitãţii de rotire 
transversalã în unghiuri largi a ansamblului axã faţã - motor - cutie de viteze şi cutie 
de distribuţie în raport cu ansamblul  axã spate cu bena şi mecanismele aferente, 
aceasta ca o mãsurã de prevenire a rãsturnãrii în lucru pe curba de nivel; dotarea cu 
frânã de serviciu pe toate roţile, ultimele tipuri fiind echipate deja cu circuit dublu de 
frânare; dotarea cu frânã de parcare eficientã; montarea, de regulã, pe puntea din 
spate de roţi duble între care sunt prevãzute rãzuitoare de noroi; montarea pe roţile 
din faţã a unor anvelope de tracţiune cu lãţimea mare (tip Terra ) de obicei de 9 "; 
amplasarea, de regulã, a mecanismului de preluare a furajului din brazdã, de tip pick - 
up, în spatele motocarului; rolele de copiere a denivelãrilor de la mecanismul de 
preluare din brazdã sunt amplasate fie lateral (impun restricţii la lãţimea brazdelor 
care se adunã) fie în spatele mecanismului; folosirea tot mai largã a unor mecanisme 
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hidraulice pentru ridicarea - coborârea din/în lucru a echipamentelor de preluare a 
furajelor din brazde; transportoarele de pe platformele benelor sunt de tip cu lanţ şi 
racleţi, fiind prevãzute cu sisteme de variaţie a vitezei şi cu inversor pentru 
descãrcarea furajului; benele de furaje sunt construite, de regulã, cu suprastructuri 
pliabile în funcţie de furajul care se transportã (fân sau masã verde); folosirea de 
mecanisme de încãrcare a furajului în bene de tipuri constructive identice sau 
asemãnãtoare cu cele folosite pe remorcile autoîncãrcãtoare de furaje şi prezentate în 
figura 21; folosirea unor mecanisme perfecţionate pentru deschiderea fãrã efort 
manual ridicat a obloanelor din spate, la descãrcarea benelor de furaj; utilizarea unor 
mecanisme cu 4...8 cuţite de fragmentare a furajelor care se însilozeazã; 
ampatamentul motocarelor se situeazã în limitele 2100...3200mm iar ecartamentul 
oscileazã în jurul a 1500mm; greutatea proprie a autovehicolului de bazã este 
cuprinsã între 1200 şi 2000 kg; repartiţia optimã a greutãţii pe cele douã punţi se 
realizeazã cu echipamentul montat şi aflat sub sarcinã , când ambele axe sunt 
încãrcate la fel; majoritatea motocarelor moderne sunt echipate cu cabine de 
rezistenţã sau cu cabine climatizate; amplasarea elementelor de comandã la postul de 
conducere este, fãrã excepţie, bunã. 
 Ca tendinţe actuale în dezvoltarea şi modernizarea şasiurilor autopropulsate 
pentru pante se semnaleazã: dotarea echipamentelor de adunat, încãrcat şi transport 
furaje cu distribuitor pentru administrarea furajelor în adãposturile de animale la 
furajarea zilnicã; majorarea numãrului de cuţite de la mecanismul de fragmentare; 
standardizarea modului de prindere şi de acţionare al echipamentelor din dotarea 
motocarelor; reducerea nivelului de vibraţii transmis postului de conducere prin 
folosirea suspensiei elastice pe puntea din faţã sau a amortizoarelor hidraulice; 
reducerea nivelului de zgomot ce se transmite la conducãtor; majorarea numãrului de 
trepte de viteze etc. 

 8.3.4. Maşini şi  instalaţii pentru încărcarea şi aşezarea furajelor pe şire sau pe 
instalaţiile de definitivare a uscării 

 Încărcatul  şi aşezatul pe fânar sau pe platforma de uscare influenţeazã prin modul 
şi durata de executare, calitatea şi cantitatea fânului obţinut. Crearea unor densitãţi 
diferite în masa de furaj aşezat pe platforma de uscare conduce la uscarea neuniformã 
a furajului prin ventilare şi la creşterea consumului de energie electricã necesarã 
acţionãrii ventilatoarelor. Capacitatea de uscare şi durata de executare a urcãrii şi 
aşezãrii furajului pe platforma de uscare sau depozitare înfluenţeazã direct 
proporţional durata de strângere şi depozitare a furajelor, duratã care îşi pune 
amprenta pe calitatea şi cantitatea furajului obţinut. Operaţiile de urcare şi aşezare a 
furajelor pe fânare sau pe platformele de uscare se pot mecaniza parţial sau total.  

 Mecanizarea parţială sau semimecanizarea se face prin folosirea pentru 
încărcarea furajelor pe fânare sau platforme a încărcătoarelor frontale sau cu graifăr, 
figura 8.17., montate pe tractoare sau autopropulsate, iar aşezarea (repartizarea) 
uniformă a furajelor pe fânar sau platforma de uscare se face manual. Utilizarea 
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încărcătoarelor frontale şi a celor cu graifăr pentru încărcarea furajului pe fânare şi 
platformele acoperite este limitată de spaţiul de acces necesar manevrării acestor 
utilaje. Ele dau rezultate bune mai ales la încărcarea furajelor pe şirele descoperite.  

 
   Mecanizarea completă a lucrărilor de urcare şi aşezare a furajelor pe fânare 

sau pe platformele de uscare se poate realiza prin douã variante distincte de maşini şi 
echipamente. Prima variantã, figura 8.18., foloseşte urmãtoarele maşini şi utilaje: o 
platformã de preluare şi dozare a furajului cu un transportor de alimentare, un 
transportor pneumatic de furaje, instalaţia cu tuburile telescopice şi cu deflectorul de 
distribuire a furajului pe suprafaţa platformei de depozitare.  

 Platforma preia furajul de la remorca autoîncãrcãtoare sau de la şasiul 
autopropulsat pentru pante cu echipamentul de strâns, încãrcat şi trasport furaje îl 
dozează şi transportă la transportorul pneumatic, care îl trimite prin tubulatura de 
conducere telescopică şi îl repartizează uniform pe platforma de depozitare cu 
ajutorul deflectorului.  

 Tubulatura telescopicã ca şi deflectorul de descãrcare a furajului sunt acţionate 
electromecanic şi sunt dirijate de la distanţã. 

 Avantajul principal al acestei variante de încãrcare şi aşezare a furajelor este cã 
se obţine o densitate uniformã a furajului încãrcat în oricare punct de pe platforma de 
depozitare. 

 A doua variantã, figura 8.19., foloseşte instalaţii cu graifãr care se plimbã pe una 
sau două şine, montate deasupra fânarului sau platformei de uscare şi pe lungimea 
acestora. Acţionarea şi mişcarea graiferului se face electromecanic sau hidraulic prin 
comandã de la distanţã sau din cabina de comandã montatã deasupra platformei de 
depozitare. 



 
 GHID DE PRODUCERE ECOLOGICĂ A FURAJELOR DE PAJIŞTI MONTANE 

 

                                                      151

 
   
  Furajul descãrcat la capãtul platformei de depozitare din remorcile autoîncãrcãtoare 
sau din echipamentele de strâns, încãrcat şi transport furaje acţionate cu şasiurile 
autopropulsate pentru pante este preluat cu graifãrul (în porţii a cãror mãrime depinde 
de capacitatea furcilor  graifãrului), ridicat, transportat şi aşezat în zona doritã pe 
platforma de depozitare. 

   Dezavantajele principale al instalaţiilor cu graifăr utilizate la încărcarea şi 
aşezarea furajelor pe fânare sau platforme de uscare constau în: densitatea furajului 
încãrcat şi aşezat pe platforma de depozitare nu este întotdeauna uniformã, ea 
depinzând în principal de dexteritatea operatorului instalaţiei; construcţia adăpostului 
trebuie să permită montarea şi funcţionarea instalaţiei cu graifăr; spaţiul necesar 
montării şi funcţionării instalaţiei cu graifăr reduc din spaţiul de depozitarea al 
fânarului sau platformei de uscare. 



 
 GHID DE PRODUCERE ECOLOGICĂ A FURAJELOR DE PAJIŞTI MONTANE 

 

                                                      152

 
 

 

9. DOCUMENTE DE EVIDENŢĂ A PATRIMONIULUI PASTORAL ŞI 
ACTIVITĂŢILOR  PE PAJIŞTI 

Pentru buna gospodărire a pajiştilor sunt necesare o serie de evidenţe clare privind 
suprafeţele, starea actuală de întreţinere, lucrări agropedoameliorative executate, 
lucrări de amendare şi fertilizare, metode de valorificare, încărcarea cu animale şi 
multe altele. 
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9.1. EVIDENŢE LA NIVEL DE UNITĂŢI ADMINISTRATIVE TERITORIALE 
ŞI FIZICO-GEOGRAFICE 

Înainte de întocmirea unui program comunal, judeţean, regional sau naţional de 
îmbunătăţire şi folosire raţională a patrimoniului pastoral este necesară cunoaşterea 
situaţiei reale din teren cu un minim de date. 
 Oricine doreşte cu adevărat să schimbe în bine pajiştile pe care le deţine ca 
proprietate individuală sau în diferite comunităţi de folosinţă, este imperios necesar 
să cunoască suprafaţa reală, cât este utilizată anual sau este abandonată, unde sunt 
situate, ce factori limitativi ai solului există, gradul de îmburuienare sau invazie cu 
vegetaţie lemnoasă şi multe altele (Tabelul 9.1). 
 În completare la aceste date este util a se cunoaşte lucrările anuale de îmbunătăţire 
a acestor pajişti, loturi semincere şi altele la nivel de comună, judeţ şi în final pe ţară. 
 În continuare se face o estimare a producţiei de masă verde (iarbă) prin recoltarea 
unor suprafeţe de probă pentru a se stabili producţia medie la hectar, care înmulţită cu 
suprafaţa ne dă producţia totală ce se realizează în prezent, constituind resursa 
furajeră existentă în pajişti.  
 O radiografie reactualizată a stării de întreţinere şi a gradului de utilizare a 
pajiştilor din ţara noastră este necesară a se face înainte de a se întocmi planuri şi 
acţiuni la nivel regional sau naţional, pentru includerea cu prioritate a acestor resurse 
într-un sistem naţional de producere a furajelor, cel mai economic din câte au existat 
vreodată. 

Pentru aceasta trebuie să posedăm un minim de cunoştinţe privind principalele 
tipuri de pajişti, care sunt speciile de plante componente, cu valoarea lor furajeră şi 
altele. 

 Pentru cunoaşterea situaţiei valorificării pajiştilor montane se propune 
efectuarea pe zone fizico-geografice (masivi muntoşi, bazine hidrografice,etc.) a unor 
anchete pastorale după modelul din Tabelul 9.2, care poate fi îmbunătăţit. 

Fără aceste documente scrise corect şi responsabil întocmite nu vom cunoaşte 
adevărata stare de lucruri din teritoriu a pajiştilor, care în momentul de faţă este 
departe de normalitatea Uniunii Europene în care ne aflăm. 

9.2. EVIDENŢE LA NIVEL DE EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ 

În vederea conducerii, executării şi controlului diferitelor activităţi pe pajişti se 
recomandă întocmirea următoarelor documente: 

 Planul de asigurare a bazei furajere; 
  Schiţe cu suprafeţele de pajişti şi modul  de folosire a acestora: păşune, fâneaţă 

sau mixt; 
 Numărul şi suprafaţa parcelelor şi rotaţia păşunatului pe parcele; 
 Planul de eşalonare a lucrărilor de întreţinere şi fertilizare.  
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Tabelul 9.1. 
Avizat  PRIMAR 
S I T U A Ţ I A 

privind starea actuală, lucrări de îmbunătăţire şi folosire a fondului pastoral  
pe anul …………. din Localitatea ................................., Judeţul…………………. 
1. STAREA  ACTUALĂ  

SPECIFICARE 
Suprafaţa 
(ha) 

Folosire iarbă 
anual (ha) 

Abandonate (ani) 

1 an 5 ani 10 ani 

Păşuni naturale      

Fâneţe naturale      

Arabil (pârloage)      

Livezi pomi abandonate      

TOTAL:       

Aşezare în zona de: Depresiune 
(şes) 

Deal Munte 

Panta Panta 

mecanizabil 
< 20% 

mecanizab. 

> 20% 

nemecaniz. 

< 20% 

mecanizab. 

> 20% 

nemecaniz. 

Hectare      

Factori limitativi de sol:  Fară 
restricţii 

Eroziune 
Exces 

umiditate 
Aciditate 

sol 

Nisipuri 

Sărături 

Hectare      

Vegetaţie ierboasă 
invadată de: 

Normală 

(neinvadată)

Vegetaţie 
lemnoasă 

Buruieni Cioate Muşuroaie 

Hectare       

Producţia de masă verde 
(t/ha) 

sub 5 t 6-10 t 11-15 t 16-20 t Peste 20 t 

Păşuni naturale (ha)      

Fâneţe naturale (ha)      

Arabil (pârloage) (ha)      

Livezi abandonate (ha)      

2. LUCRĂRI DE IMBUNĂTAŢIRE REALIZATE ÎN ANUL ……… 
 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 
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 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 
 Alte realizări...................................................................................... __________ha 

Semnat  REPREZENTANT CAMERA AGRICOLĂ 

 
Tabelul 9.2. 

A N C H E T A    P A S T O R A L Ă 
 
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_______. 
 
Lucrări de îmbunătăţire a covorului ierbos: 
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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. ________, vârsta 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 .................... 
 
CONTRACT nr.  .......  la Primăria:___________________ 
Pentru  nr.__________animale, (________UVM), din care pe categorii: 
 
Plata la ha de păşune _____lei /ha  
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Modul de târlire: normal ___, supratârlire______, câte zile ________ 
 
Existenta unor construcţii  şi amenajări pastorale pe teritoriul păşunii:  
  
Distanţa la care se găseşte: - apa pentru adăparea animalelor ........... 
                                            - apa ce se foloseşte 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: 
 
 
Întocmit,          
 

                        Declaranţi: 
(Reprezentant Camera Agricolă) 
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 Pentru o bună gestionare a fertilizării şi amendării se va evidenţia: 
La fertilizarea organică: 
- data la care a început stocarea materialului; 
- cantitatea stocată; 
- durata de stocare; 
- metoda de fermentare (pregătire) a gunoiului de grajd;  
- distanţa dintre locul de stocare şi parcela pe care s-a aplicat; 
- data aplicării; 
- parcela pe care s-a aplicat; 
- modul de împrăştiere; 
- cantitatea folosită pe hectar; 
- calitatea gunoiului; 
- starea vremii în momentul aplicării (precipitaţii, temperatura aerului şi solului, 

intensitatea vântului); 
- durata efectului remanent a fertilizării organice prin producţia obţinută în anul 

aplicării şi în anii următori; 
- calitatea furajului obţinut. 
De asemenea, în cazul aplicării amendamentelor şi îngrăşămintelor chimice se va 

menţiona: 
- data aplicării; 
- doza utilizată pe hectar; 
- tipul de amendament, respectiv de îngrăşământ chimic utilizat; 
- modul de aplicare; 
- parcela pe care s-a aplicat; 
- efectul asupra producţiei în anul aplicării şi în anii următori; 
- calitatea furajului obţinut. 

 La utilizarea pajiştii prin păşunat se urmăreşte: 
- planul acţiunilor sanitar-veterinare specifice începerii şi sfârşitului perioadei de 

păşunat;  
-  recoltări de sânge, probe coprologice, dehelmintizări, imunizări, teste alergice; 
-  acţiuni ce au ca rezultat prevenirea, depistarea şi izolarea cazurilor de boli 

transmisibile pe păşune; 
- evidenţierea bolilor accidentale la animale în timpul perioadei de păşunat, 

tratamente efectuate şi rezultatele obţinute; 
- data la care s-a efectuat: dezinfecţia, dezinsecţia, deratizarea adăposturilor, 

produsele folosite şi dozele, efectul acestora; 
- măsurile de prevenire şi combatere a bolilor ongloanelor, data la care s-a 

efectuat curăţirea mecanică, modul de amenajare a dezinfectoarelor, produsele 
utilizate şi eficienţa acestora; 

- depistarea carenţelor minerale pe păşune pe baza procentului de fertilitate al 
animalelor.  

 Data începerii şi terminării păşunatului pe fiecare parcelă; 
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 Numărul de unităţi vită mare (UVM) pe parcelă; 
 Greutatea animalelor tinere şi la îngrăşat la introducerea şi la scoaterea lor de 

la păşune; 
 Producţia de masă verde realizată la diferitele cicluri de producţie şi moduri de 

folosire; 
 Modul de pregătire şi conservare a furajelor.  
 

* 
*   * 

*    *    * 
 Gospodărirea pe baze ecologice a fondului pastoral naţional este o premisă sigură 
de realizare a unor produse animaliere sănătoase, de conservare a biodiversităţii, în 
general, de creştere a funcţiei peisagistice, în special. 

Practicarea unei agriculturi durabile în zona montană, unde fondul pastoral are 
ponderea, apare ca o necesitate a unei dezvoltări rurale echilibrate din punct de 
vedere economic, de protecţie a mediului şi de păstrare a tradiţiilor.  
De aceea, în amintirea strămoşilor şi a celor care au trudit neîntrerupt să 
cucerească şi să menţină spaţiul pastoral actual, suntem datori să continuăm mai 
departe aceste tradiţii, care riscă să se piardă, dacă nu se intervine la timp.    
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