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CUVÂNT ÎNAINTE 

 
 

 Am cunoscut activitatea profesională a inginerului agronom practicant și a 

cercetătorului consacrat Dr. Teodor MARUȘCA, de la începuturile sale în urmă cu 

aproape jumătate de veac, când lucram la ICCPT Fundulea, unde a fost atestat 

cercetător științific în anul 1968 la Laboratorul de pășuni și fânețe a Stațiunii de 

cercetări agricole Măgurele – Brașov. 

 De atunci s-a remarcat ca un cercetător de excepție în domeniul culturii 

pajiștilor înființând câmpuri experimentale la Vlădeni și Măgurele – Brașov, Blana 

Bucegi, Râșnov și altele, sau ocupând funcții de răspundere ca secretar științific sau 

șef de laborator la nou înființata Stațiune Centrală de Cercetări pentru Cultura 

Pajiștilor din Brașov, desprinsă din ICCPT – Fundulea, Secția de pășuni, fânețe și 

plante de nutreț, condusă până în 1969 de remarcabilul om de știință Prof. Gheorghe 

ANGHEL, membru de onoare al ASAS. 

 După o întrerupere de cca. un deceniu, când a răspuns de baza furajeră la 

Întreprinderea Agricolă de Stat Prejmer, unitate fanion a agriculturii românești, a 

revenit în cercetarea științifică, prima lui dragoste, la Institutul de Cercetare – 

Dezvoltare pentru Pajiști – Brașov, unde în urmă cu șase ani  i-am încredințat funcția 

de director general, funcție pe care o ocupă și în prezent. 

Pe lângă activitatea curentă de cercetător științific, cadru didactic universitar și 

practician recunoscut, Dr. Teodor MARUȘCA, dovedește reale înclinații pentru 

extensia rezultatelor cercetărilor științifice prin articolele din ziare și reviste de profil 

agricol care au trecut pragul celor 360 titluri, fiind unul din cei mai fecunzi condeieri 

din cadrul Academiei de Științe Agricole și Silvice, a cărui membru titular a devenit 

în anul 2014. 

O primă selecție a acestor scrieri, în număr de 127 articole, au fost publicate în 

volumul ”Recurs la tradiția satului – opinii agrosilvopastorale”, apărut în anul 2012 

la Editura Universității ”Transilvania” din Brașov, urmat de alte 78 articole în 

lucrarea de față, care este continuarea celei dintâi, publicate în aceeași editură a 

universității brașovene. 

În lucrare se face o radiografie lucidă și nepărtinitoare a situației din 

patrimoniul pastoral a țării noastre în raport cu realitățile din alte țări, autorul fiind un 

călător pasionat și fin observator al acestui domeniu. 

Pe lângă impresii din trecut și prezent, Dr. Teodor MARUȘCA, fire deschisă și 

foarte comunicativă, ne mărturisește fără opreliști mai multe întâmplări cu taurine, oi, 

porci, cartofi și altele, presărate cu amintiri, activități, constatări, opinii și altele, 

dăruite cu multă generozitate contaminantă, care te captivează de la  început până la 

sfârșit. 

Un alt aspect particular al lucrării este îmbinarea fericită între partea narativă și 

cea științifică, cu constatări și concluzii penetrante, care pe alocuri se repetă, pentru a 

fi mai bine însușite și aplicate de către cei vizați. 

Introducerea unor ilustrații sugestive efectuate de autor în acest al doilea 

volum, aduce un plus de informație față de primul, sporind calitatea lucrării. 
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La invitația Dr. Teodor MARUȘCA în anul 2010 am participat la o Sesiune 

științifică de comunicări a Institutului de Cercetare – Dezvoltare pentru Pajiști – 

Brașov, la Piatra Arsă din Bucegi unde am omagiat împreună 100 de ani de la 

nașterea marelui botanist și pratolog prof. Gheorghe ANGHEL. 

Am fost profund impresionat de cercetările de lungă durată întreprinse de Dr. 

Teodor MARUȘCA și colaboratorii în relația climă – sol – plantă – animal – produs 

animalier, la 1.800 m altitudine, în unul din cele mai înalte staționare pastorale din 

Carpații Europei, la Blana – Bucegi, de unde vă prezint mai jos o fotografie de la 

acest important eveniment. 

 

 
 

În final vă invit să lecturați această lucrare, indiferent ce profesie aveți, fiind 

convins că o să vă alegeți cu multe cunoștințe utile din noul și vastul domeniu 

agrosilvopastoral și nu numai. 

 

Noiembrie 2015 

 

Acad. Cristian HERA 

Vicepreședinte al Academiei Române 

                       Președinte de Onoare al Academiei de Științe Agricole și Silvice 

”Gh. Ionescu Șișești”, București 
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I N T R O D U C E R E 
 

 

În  continuarea lucrării ”Recurs la tradiția satului – opinii agrosilvopastorale”  

care înmănunchează o selecție de 127 articole publicate în diferite ziare și reviste cu 

profil agricol, prezentul volum cuprinde în continuare alte 78 articole în aceeași 

manieră.  

Față de prima culegere de articole din perioada 2000 – 2012  cu o tematică mai 

diversificată, ordonată în 10 capitole, lucrarea de față, rod al perioadei 2012 – 2015, 

abordează subiecte în numai 5 capitole. 

La fel ca articolele precedente și acestea au fost publicate în cele mai cunoscute 

reviste de extensie pentru agricultură și dezvoltare rurală cum sunt ”Profitul agricol”, 

ISSN 1453-2263 cu 35 articole; ”Ferma”, ISSN 1454-7731 cu 23 articole; ”Lumea 

satului”, ISSN 1841-5148 cu 15 articole și ”Revista fermierului”, ISSN 2069-2455 cu 

2 articole, ”Recolte bogate”, ISSN 2069-0762 cu 2 articole și ”Revista de 

montanologie”, ISSN 2360-6215 cu un articol.  

Aduc și cu acest prilej mulțumiri conducătorilor și redactorilor acestor reviste 

agricole, George OSTROVEANU, Dănuț RADIȘ, Nicoleta DRAGOMIR, Olivia 

FIRI, Ion BANU, Gheorghe VERMAN, Adrian NEDELCU, Mihaela 

PREVENDA,Radu REY, Luminița COJOCARIU și alții, care cu multă generozitate 

mi-au oferit șansa să-mi prezint însemnările și mărturiile agricole și mai ales 

pastorale, trăite de mine în diferite medii ale spațiului rural românesc și a altor 

meleaguri. 

 În primul capitol intitulat ”Agricultura generală” îmi exprim dezaprobarea 

față de modul cum este acum gospodărit fondul funciar al țării, alături de amintiri și 

întâmplări cu cartofi, taurine, oi, porci, dăunători și paraziți din primii ani ai 

copilăriei, în perioada școlii generale, liceului  și studenției, continuând cu anii de 

producție agricolă și de cercetare  științifică. 

În capitolul al doilea este prezentată ”Baza furajeră” cu diferite aspecte legate 

de producerea și conservarea furajelor, cu un calendar sezonier, eșalonarea 

producției, pășunatul rațional și alte aspecte mai generale din acest domeniu. 

Cea mai amplă parte a lucrării cu 28 de articole este capitolul al 3-lea intitulat 

”Patrimoniul pastoral” unde aspectele privind starea actuală a pajiștilor permanente, 

dotarea în vederea folosirii lor raționale, amenajamentele pastorale, calendarul 

pastoral lunar, pierderile produse economiei datorită nevalorificării ierbii, sistemul 

agrosilvopastoral și multe altele, sunt redate în adevărata lor lumină cu mai multe 

soluții de îndreptare a lucrurilor spre un făgaș normal, astfel ca să ne putem și noi 

înscrie în Civilizația pastorală europeană, aducătoare de mari beneficii economice, 

protective și estetice.  

În cel mai scurt capitol, al 4-lea, ”Diverse” au fost introduse câteva articole mai 

greu de repartizat la alte domenii pe care am considerat că merită să le fac cunoscute 

date fiind adevărurile incomode care le conțin. 
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La final, al 5-lea capitol cuprinde însemnări ”De peste hotare”, focalizate în 

special pe problemele pastoralismului european, cunoscut mai bine, odată cu 

participarea mea la o reuniune de profil care a avut loc la 1 martie 2012 la Paris.  

În completare sunt prezentate câteva impresii mai însemnate din agricultura 

insulelor Canare și Mallorca, țărilor Israel, Iordania, Islanda, India, Nepal, Turcia și 

Italia cu prilejul unor participări la reuniuni științifice internaționale sau a unor 

călătorii turistice. 

Acesta este în linii generale conținutul acestei culegeri de articole din diverse 

domenii ale agriculturii și spațiului rural, cu o abordare mai amplă a patrimoniului 

pastoral, profesiunea mea de credință. 

Dintre toate categoriile de terenuri agricole, pajiștile permanente, au un rol 

multifuncțional: economic (furaj pentru animalele domestice și sălbatice, plante 

medicinale, melifere, fixatoare de azot atmosferic, etc.), protectiv (țelină 

antierozională, echilibru hidrologic, conservator biodiversitate, sechestrare carbon, 

etc.) și estetic ce generează peisaje pastorale multicolore ce încântă privirea și asigură 

un echilibru psihic pentru ce care le privesc. 

Din păcate, cele mai degradate terenuri agricole din țara noastră au ajuns acum 

pajiștile permanente, cu cele două moduri de folosință pășuni și fânețe. 

Readucerea pajiștilor la normalitate ar trebui să fie pe viitor o acțiune 

permanentă și de lungă durată. 

Legislația actuală, privind obligativitatea întocmirii și respectării 

amenajamentelor pastorale odată la 10 ani, ne dau speranța îndreptării situației 

actuale, care nu ne face cinste ca țară cu drepturi depline în Uniunea Europeană și 

mai mult, ne obligă să menținem suprafețele și să le gospodărim corespunzător. 

Este de datoria noastră patriotică să îmbunătățim și să folosim rațional această 

imensă bogăție  regenerabilă care sunt pajiștile permanente pentru generația noastră 

și cele viitoare.  

Toate țările cu economie agricolă și agroturism dezvoltat au acordat atenția 

cuvenită îmbunătățirii pajiștilor permanente și a valorificării ierbii cu animalele, cea 

mai ieftină resursă furajeră. 

Odată cu schimbările climatice globale și recrudescența fenomenelor 

meteorologice extreme, rolul pajiștilor ca protector general al solului și al mediului în 

general va fi din ce în ce mai important și determinant,  alături de păduri. 

Oricum, aștept în continuare observații și sugestii pentru viitoarele articole pe 

care sper să le pot întocmi și publica, cu cât mai mare folos pentru cei care se implică 

direct în Revoluția verde din patrimoniul pastoral  românesc, pe care va trebui să o 

inițiem și să o ducem la îndeplinire. 

 

 

Brașov,  noiembrie 2015 

 

                                                                                          AUTORUL 
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AGRICULTURĂ GENERALĂ 
 

 

VALORIFICAREA OPTIMĂ A FONDULUI FUNCIAR  

  

 Fondul funciar cu componentele sale generatoare de hrană, materii prime 

biologice și energie regenerabilă, reprezintă cea mai de preț bogăție a unei țări. 

 Din acest fond fac parte integrantă:  

 vegetația naturală alcătuită din păduri primare (virgine), tufărișuri (jneapăn, 

ienupăr, etc.), mai puțin sau mai mult influențate antropic și pajiștile primare 

(etaj alpin, zona de stepă – silvostepă, stâncării, mlaștini, etc.); 

 vegetația seminaturală formată din pădurile plantate de om și pajiștile 

secundare, rezultate după defrișarea pădurilor și tufărișurilor primare; 

 terenurile arabile rezultate după desțelenirea pajiștilor, defrișarea pădurilor, 

desecarea zonelor umede, etc.; 

 plantațiile de pomi, vii și arbuști fructiferi; 

 bălți și lacuri amenajate pentru acvacultură, etc. 

 Se pune firesc întrebarea, sunt sau nu folosite în mod rațional aceste 

componente ale fondului funciar, singurele ce utilizează energia solară, care alături 

de apă și substanțele nutritive în procesul de fotosinteză, stau la baza întregului 

eșafodaj al producției de alimente direct sau prin conversie cu ajutorul animalelor, cât 

și a obținerii altor materii prime de prelucrare sau energetice pentru existența noastră. 

 În cele ce urmează, se face o scurtă caracterizare a modului cum sunt utilizate 

la noi aceste resurse naturale regenerabile, înnobilate în bună parte de activitatea 

omului, a societății din care facem parte. 

 

 Pădurile 

 Nu sunt de meserie, dar nu îmi este greu să observ direct sau din mijloacele 

mass-media, modul irațional cum sunt exploatate pădurile țării, constatare făcută la 

toate nivelurile de la omul de rând până la guvernanți și parlamentari. 

 Mă exprim ca simplu cetățean care am moștenit și sunt pe cale să moștenesc de 

la bunicii și părinții mei, mai multe suprafețe de pădure din Munții Pădurea Craiului. 

Vizitând locurile natale cu doi veri primari, am constatat că parcelele de pădure 

falnică de fag ce urma să o moștenim este practic jefuită în ultimii 20 de ani, 3 – 4 

fagi din 5 sunt deja tăiați cu complicitatea celor care trebuia să o păzească și mai 

departe materialul lemnos valoros să fie livrat pe nimic unor cumpărători din Ungaria 

care trec granița cu șpagă derizorie dată unor vameși corupți. Totul se știe de la mic 

la mare, se fac numeroase sesizări dar nimeni nu ia nici o măsură! 
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 Pe timpul vizitei mele din vara trecută în aceste locuri, am fotografiat o astfel 

de situație, absolut incredibilă. Mă întreb dacă în țara vecină s-ar întâmpla așa ceva 

cum ar reacționa organele locale, ar facilita ele și ar permite scoaterea lemnului din 

pădurile lor, care nu prea cresc în pustă datorită climei. 

 Din relatările mai multor cunoscuți  specialiști din domeniul silvic, situația este 

generală la nivelul pădurilor țării, drept pentru care recent, ministrul pădurilor a 

promis public că va lua măsuri severe de oprire a furturilor de lemn existente, cu 

pedepsirea mai aspră a vinovaților. Exploatarea haotică a pădurilor a dus la perturbări 

grave asupra echilibrului hidric al țării, cu inundațiile și alunecările de terenuri care 

au distrus  infrastructura și au diminuat continuu productivitatea terenurilor agricole 

datorită eroziunii pe pante, al colmatării pe văile râurilor și nu în ultimul rând al 

lacurilor de acumulare pentru alimentarea aglomerărilor urbane sau hidroenergie. 

 Datorită reducerii suprafețelor de păduri, îndeosebi din zona de câmpie și 

dealuri, apar și se accentuează schimbările climatice cum ar fi aridizarea și 

deșertificarea terenurilor care au un impact negativ asupra agriculturii și vieții 

oamenilor, pe termen mediu și lung. 

 Distrugerea nesăbuită a perdelelor de protecție din sudul țării, unele instalate 

de la sfârșitul secolului al XIX – lea de minți luminate ale poporului nostru, sunt 

acum regretate că nu mai există.  

Spre deosebire de ai noștri, bulgarii din  Cadrilater care au moștenit aceste 

perdele forestiere de la noi, se bucură acum de ele pentru binefacerile lor asupra 

producției agricole din Dobrogea de Sud.  

Am vizitat aceste perdele româno – bulgărești și m-am minunat ce recolte 

bogate produc culturile de câmp la adăpostul lor. 

O soartă asemănătoare cu perdelele de protecție de la câmpie și dealuri mai 

ales, au avut-o și alți arbori izolați sau în grupe, care serveau ca umbră pentru 

animalele de pe pășune sau a oamenilor aflați la muncile câmpului. 

 În perspectivă va trebui să depunem eforturi mari și constante pentru 

reîmpădurirea terenurilor defrișate și a celor degradate cât și de plantare a unor arbori 

de protecție a culturilor agricole, animalelor și oamenilor pentru noi și generațiile 

viitoare în contextul previzibil al încălzirii globale a climei 

  

Terenurile arabile 

 În ultimele două decenii categoria de fond funciar – arabil a avut foarte mult de 

suferit, aspecte care au mai fost prezentate în paginile revistei noastre. 

 Pe primul plan ar fi  abandonul și aplicarea unei agrotehnici neadecvate pentru 

culturile de câmp,cu producții scăzute, mult sub posibilități. 
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 Datele statistice asupra necultivării pe anumite perioade a terenurilor arabile 

diferă destul de mult, sunt voci care afirmă că ar fi 2 – 3 sau mai multe milioane de 

hectare respectiv o cincime până la o treime din suprafață. 

 Adăugați la aceasta și agrotehnica neadecvată pe mai bine de jumătate din 

terenul luat în cultură și vă veți da seama de proporțiile pierderilor care le are 

economia noastră prin nevalorificarea adecvată a terenurilor arabile. 

 Terenul arabil lăsat pârloagă s-a îmburuienat puternic la început cu specii de 

buruieni anuale și pe măsura trecerii anilor cu specii perene, ajungând în cele din 

urmă la autentice pajiști permanente valorificate de turme nesfârșite de oi, cum este 

cazul Câmpiei Banatului și al altor zone de câmpie și dealuri de la noi. 

 Rezerva solului în semințe de buruieni este uriașă și va da de furcă la cel puțin 

2 –3 generații de agricultori, după recultivarea terenurilor arabile abandonate. 

 Pentru a îndrepta lucrurile actualul guvern și cele viitoare va trebui să 

considere prioritatea priorităților, măsurile pentru readucerea în circuitul agricol al 

terenurilor arabile abandonate cu cultivarea corespunzătoare a celor existente. 

 O altă problemă majoră o constituie reducerea vizibilă prin scoaterea din 

circuit a mari suprafețe de terenuri foste arabile producătoare de hrană pentru noi sau 

furaje pentru animale. 

 Scoaterea din circuit al terenurilor arabile s-au  produs prin fărâmițarea 

parcelelor la reîmproprietărire care necesită mai multe drumuri de acces cât și al 

construcțiilor propriuzise pe acest mod de folosință agricolă. Dacă drumurile de acces 

la parcelele mai mici, majoritare din pământ, se desființează mai ușor prin comasare, 

cu construcțiile este altceva, ele rămân opace, sunt lipsite de vegetație și evident nu 

fac fotosinteză în prezența  energiei solare oferită gratuit pentru noi toți de mama 

natură. Înainte de 1990 scoaterea din circuitul agricol, mai ales arabil, nu se putea 

face fără punerea în valoare a unei suprafețe echivalente din terenul neproductiv.  

Astfel, prin extinderea marii industrii brașovene cum au fost uzinele 

”Tractorul” și ”Rulmentul” pe terenul arabil al IAS Prejmer, am fost nevoiți să redăm 

în circuitul agricol 80 hectare de terenuri neproductive între Hărman și Prejmer, foste 

gropi unde s-a produs cărămidă arsă și mai multe mlaștini pline de stufărișuri. 

 Ca unul care m-am ocupat cu supravegherea și recepționarea lucrărilor plătite 

de cele două uzine din Brașov, am întâmpinat numeroase greutăți datorită izvoarelor 

la zi ale turbăriilor eutrofe și al combaterii stufului după care terenul desecat 

recuperat a fost pus în valoare ca arabil pentru cultura mare și furaje. Abia după aceea 

s-au făcut schimburile de teren. 

Statul socialist și conducătorii lui puneau mare preț pe cultivarea terenurilor 

arabile până la ultima palmă de pământ și investeau fonduri mari pentru extinderea și 

amenajarea arabilului prin vaste lucrări de îmbunătățiri funciare (desecări, irigații, 

combaterea eroziunii) pe care să se cultive îndeosebi cereale, mai ușor de livrat la 
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export sau pentru combinatele de porci și avicole, cu care să se procure fonduri 

valutare și materii prime necesare dezvoltării industriei de toate tipurile și mărimile, 

performante sau neperformante. În bună parte dezvoltarea industriei socialiste s-a 

bazat pe rodnicia pământului nostru și truda țăranului român, jecmănit și 

desconsiderat, de unde și furia lui pentru desființarea cooperativelor după 1990. 

 Este de notorietate directiva partidului comunist în extinderea terenurilor 

arabile, care nu erau suficiente pentru cultura cerealelor. În documente se prevedea 

desțelenirea a 1,5 – 2 milioane hectare de pășuni cu transformarea lor în arabil și 

înființarea de pajiști semănate în păduri care să fie pășunate cu animalele !  La fel s-a 

dispus desființarea împrejmuirilor cu stâlpi de beton a pajiștilor din rețeaua gostat, 

considerând că stâlpul scoate din circuit suprafețe agricole, atât de mare le-a fost 

”foamea” de teren pentru agricultură a mai marilor acelor vremi. 

Dacă în urmă cu un sfert de secol existau reguli stricte și chiar excese în 

cultivarea pământului, acum suntem la polul opus, de totală delăsare și 

desconsiderație pentru arabilul țării. 

După punerea în posesie a terenurilor arabile, proprietarii actuali, foști țărani 

sau urmașii lor, decăliți de munca câmpului, majoritari locuitori în orașe, fără 

mijloace, pricepere și bani, au abandonat pământul și au căutat să-l vândă la prețuri 

derizorii unor străini care au construit de-a valma supermarketuri, hale, depozite, mici 

industrii, etc., scoțând din circuitul arabil suprafețe imense din cele mai productive 

terenuri, pe care o să le regretăm în viitorul nu prea îndepărtat. 

Desconsiderația pentru terenul arabil a mers până acolo încât pe cel mai fertil 

sol din Țara Bârsei unde se pot realiza anual 40 t/ha  cartofi sau 70 t/ha sfeclă de 

zahăr, s-a permis instalarea pe zeci de hectare a câmpurilor de celule fotovoltaice, în 

loc să producă hrană !? 

În aceeași locație nu departe de Fabrica de zahăr Bod, pe aceleași terenuri 

fertile este o plantație de ”Paulownia” , un arbore repede crescător, adus din China, 

altă năzdrăvănie funciară. Unii intenționează  să cultive în același arabil salcia 

suedeză (Salix viminalis) sau iarba elefantului (Miscanthus giganteus) pentru 

biocombustibil, alte plante ”bombă” dătătoare de speranță și câștiguri fabuloase 

pentru neinițiați și creduli,  în loc să cultivăm ce ne trebuiește nouă de trei ori pe zi – 

hrana.  

Cunosc aceste terenuri de aproape jumătate de secol, când am  întâlnit și am 

lucrat direct cu absolvenți ai Școlii de agricultură de la Feldioara ce mi-au povestit de 

profesorii din Germania, veniți să le predea lecții tinerilor sași,profesori care se 

minunau de  fertilitatea acestor soluri de tip cernoziomoid. Astfel de soluri fertile nu 

erau în Germania și nici sate cu case și gospodării de dimensiunea celor din 

Transilvania nu se întâlnesc prea des în Europa, fiind mult apreciate deloc 

întâmplător de un prinț englez, venit des în vizită, să ne îndemne la păstrarea lor. 
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Ce facem noi acum cu terenurile arabile și infrastructura care trebuie să le 

însoțească pentru a produce mai mult, calitativ și economic, este o altă problemă, 

bine cunoscută de noi toți. 

Ne vom aminti abia atunci ce am făcut cu arabilul țării în acest ultim sfert de 

secol,  când criza alimentară conform previziunilor nu prea optimiste, va afecta în 

curând economia mondială. 

Să luăm măsuri urgente pentru menținerea și cultivarea terenurilor arabile, 

până nu va fi prea târziu! 

 

Pajiștile permanente (pășuni și fânețe) 

Am dat acest subtitlu pentru a lămuri mai bine nomenclatura acestei importante 

categorii de teren agricol. 

 În  documentele Uniunii Europene în funcție de durata covorului ierbos se 

utilizează termenul de pajiște permanentă pentru un teren înierbat mai mult de 5 

ani, care nu este inclus într-un asolament, cât și pajiște temporară care este parte 

componentă a asolamentului de culturi în arabil cu durata sub cinci ani. 

Pajiștile permanente  la rândul lor sunt subîmpărțite în două funcție de originea 

covorului ierbos și influența factorului antropic, respectiv pajiștea permanentă 

naturală (primară, unde nu crește vegetația lemnoasă) și seminaturală (secundară, 

după defrișarea vegetației lemnoase, pădure sau tufărișuri). 

După modul de folosință principal al pajiștilor permanente și temporare se 

utilizează termenul de pășune și fâneață la care se adaugă în unele cazuri și cel de 

folosință mixtă, ceea ce reprezintă cosit și păscut în acelaș an, sau alte alternanțe de 

folosire în diferiți ani. 

Astfel este greșit când cineva afirmă ”pajiști și fânețe” sau ”pășuni și pajiști” 

amestecând termenii generali cu cei particulari, originea și longevitatea covorului 

ierbos cu modul lor de folosință. 

Categoria pășuni naturale și fânețe naturale în documentele privind fondul 

nostru funciar mai vechi sau mai noi s-a păstrat și se referă la modul principal de 

folosire al pajiștilor permanente în concept european, fără a le preciza originea 

primară sau secundară. 

În aceste documentații tehnice se mai foloseau termenii de pășune împădurită 

sau fâneață împădurită ori cu tufărișuri, indicându-se  și gradul de invadare cu 

vegetație lemnoasă. 

Despre starea actuală a pajiștilor permanente și ce pierdem prin nevalorificarea 

lor am relatat pe larg de-a lungul anilor în mai multe articole din revistele noastre 

pentru agricultură. 

În plus, față de cele prezentate în aceste articole va trebui să ținem seama de 

câteva probleme mai noi sau mai vechi care au apărut și anume: 
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 menținerea și întreținerea suprafețelor de pajiști permanente existente la data 

de 1 ianuarie 2007, anul aderării noastre la Uniunea Europeană; 

 întocmirea până la 1 noiembrie 2014 de către administrațiile locale a 

Amenajamentelor pastorale la nivelul întregii țări conform Normelor 

Metodologice apărute în Monitorul Oficial nr. 833 / 24.12.2013 privind 

aplicarea prevederilor OUG nr. 34 / 2013 legate de Organizarea, 

administrarea și exploatarea pajiștilor permanente; 

 lipsa prevederilor legale care să oblige beneficiarii de subvenții sub diferite 

forme (zone defavorizate, agromediu,etc.) de a justifica cheltuirea banilor 

primiți pentru efectuarea lucrărilor de întreținere, îmbunătățire, dotare și 

exploatarea fondului pastoral. 

 Pentru a realiza aceste trei mari obiective este necesar în primul rând să 

inventariem fondul pastoral existent să constatăm starea lui actuală ca suprafețe pe 

deținători și nivelul de degradare a vegetației ierboase. 

 În continuare să se realizeze un ghid de întocmire a amenajamentelor pastorale 

accesibil și inteligibil pentru specialiștii mai puțin inițiați în acest domeniu de la 

primării, camere agricole, direcții agricole județene, direcții silvice și alții chemați să 

le întocmească după o prealabilă instruire a lor de către profesioniști din cercetare și 

universități. 

 În ceea ce privește utilizarea fondurilor primite pentru pajiștile permanente este 

problema legislativului și apoi a executivului și al administrațiilor locale să creeze 

cadrul respectiv ca instrument legal de îndrumare și control în teritoriu. 

 Întocmirea amenajamentelor pastorale ar fi un foarte mare pas înainte pentru 

elucidarea situației reale în care se află pajiștile permanente ale țării, ca un răspuns 

pentru noi și mai ales pentru organismele europene față de care la aderare ne-am luat 

mai multe angajamente pentru menținerea suprafețelor, gospodărirea lor, conservarea 

biodiversității și altele. 

 În plus, execuția concretă pe teren a lucrărilor de îmbunătățire și folosire 

rațională a pajiștilor permanente, în special cele de defrișare manuală vor fi mult mai 

greu și scumpe de efectuat, datorită forței de muncă tradiționale din Maramureș și 

Țara Oașului, plecați în Europa Mare, sau mai departe să muncească pe bani mulți și 

mai ușor de câștigat. 

 Aceste lucrări de defrișare se vor executa în acest caz mai mult mecanizat și 

combaterea  vegetației dăunătoare se va efectua în special cu ajutorul erbicidelor. 

 Aducerea la nivel european a pășunilor și fânețelor țării noastre este o 

problemă urgentă și în acelaș timp plină de dificultăți, datorită condițiilor extrem de 

diversificate în care le întâlnim, de la malul mării până pe crestele Carpaților. 
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Plantațiile de pomi, vii și arbuști fructiferi 

 Altă categorie de terenuri agricole lăsate de izbeliște după 1990 sunt livezile și 

podgoriile pentru care s-au făcut mari investiții pentru înființarea și exploatarea lor. 

După redarea terenurilor foștilor proprietari pe vechile amplasamente, au fost situații 

când s-a procedat la restituire în mijlocul unei livezi de zeci de hectare. 

Astfel s-a întâmplat cu livezile intensive de la marginea municipiului Baia 

Mare, unde s-au construit vile ale noilor împroprietăriți în mijlocul acestei categorii 

de folosință a terenului agricol din trecut.Alte suprafețe mari de pomi fructiferi și vii 

sunt abandonate după desființarea formelor asociative cooperatiste și de stat, 

terenurile sunt ale nimănui iar noi importăm masiv fructe și struguri de masă de pe 

toate meridianele. Aceste terenuri  nu se pot încadra în nici o categorie de folosință 

agricolă, ajungând să fie adevărate focare de boli, dăunători, buruieni și peisaj hidos. 

Am văzut anul trecut livezile Andaluziei din Spania cum arată ele, după ce au 

fost plantate cu fonduri europene. 

Poate vom ajunge și noi la acest nivel cu livezile noastre mai ales că în PNDR 

2014 – 2020 este prevăzut un subprogram pentru dezvoltarea pomiculturii, totul este 

să știm să accesăm și să folosim banii așa cum trebuie. 

  

Bălți și lacuri pentru acvacultură 

 O altă categorie de terenuri care țin de agricultură sunt suprafețe de apă 

stagnantă pentru creșterea peștilor sau al altor specii. Și aceste terenuri sunt în bună 

parte abandonate și pline de vegetație higro și hidrofilă (stufărișuri, rogozuri, etc.) 

după colmatarea lor. Într-o măsură mai redusă câțiva  întreprinzători particulari 

îndrăgostiți de acvacultură, au investit în acest domeniu deosebit de rentabil.  

 Exemplul lor ar trebui multiplicat peste tot, acolo unde condițiile o permit, 

luând în calcul și avantajul ameliorării microclimei pentru culturile de câmp și chiar 

al irigațiilor. În Moldova medievală existau sute de iazuri pentru pești de unde și 

domnitorul Petru RAREȘ era la origine pescar, posedând suprafețe mari de astfel de 

eleșteie.  Acum le numeri pe degete, întrucât s-au împuținat, făcând loc terenurilor  

arabile pentru cereale, în special porumb, cu arături și rânduri din deal în vale. 

 La fel, mai recent, numeroase alte lacuri de-a lungul Luncii și Deltei Dunării 

au fost drenate pentru a face loc terenurilor arabile, cu eficiență economică în timp 

discutabilă, față de bogăția lor în pește, iarbă, stuf, lemn, etc. din trecut. 

 Acestea au fost câteva gânduri despre valorificarea optimă a fondului funciar 

pentru care merită să reflectăm mai mult și să acționăm mai energic pentru 

îndreptarea situației de loc corespunzătoare. 

  

Revista Fermierului, 2014,  nr  84,85,86, februarie, martie, aprilie, București 



 

16 
 

AMINTIRI DESPRE … CARTOFI 

 

 Primul contact cu cartofii l-am avut în grădina părintească înainte de apariția 

gândacului din Colorado, principalul dăunător al acestei culturi, pătruns la noi  de la 

vecini fără pașaport pe la Săpânța Maramureșului prin anii 50 al secolului trecut. 

Atunci  cultivam un soi unguresc destul de cunoscut numit Gülbaba, adaptat la 

condițiile mai aride din Câmpia Banatului. 

 Mai târziu am ajuns să lucrez în Depresiunea Brașovului într-o zonă mai 

umedă și răcoroasă, propice cartofului,  de unde vă relatez câteva episoade trăite la 

Întreprinderea Agricolă de Stat – Prejmer. 

 La Ferma vegetală nr.1 cu o suprafață arabilă de aproape 1.000 hectare, 

cultivam între 250 – 275 ha cartofi pentru sămânță și consum într-un asolament 

agricol de 4 ani. 

 Fiind în apropierea unei ferme cu 800 capete vaci de lapte și a unei crescătorii 

de 30.000 porci, anual pentru cartofi fertilizam cu 40 – 60 t/ha gunoi în jur de 200 

hectare, la care se adăugau îngrășămintele chimice necesare. 

 Aplicarea îngrășămintelor chimice se făcea după un sistem foarte bine pus la 

punct în funcție de disponibilități și necesarul culturii pentru atingerea unor producții 

de vârf, după cum urmează: 

 superfosfat simplu sau dublu, ori făină de fosforite la nivelul de 40 – 60 kg/ha 

P2O5, înainte de arătura adâncă de toamnă; 

 sare potasică în cantitate de cca. 100 kg/ha K2O numai pe suprafețele 

negunoite; 

 îngrășăminte chimice complexe din formula 15-15-15 în doză de 500 kg/ha, 

respectiv câte 75 kg/ha N, P2O5 și K2O aplicat pe rând la baza bilonului odată 

cu plantarea; 

 azotat de amoniu în doză de 300 kg/ha (100 kg N) aplicat la rebilonare înainte 

de erbicidarea de bază; 

 uree cu conținut scăzut de biuret, introdusă în soluția de stropire contra manei 

cca. 8 kg/ha N, aplicată foliar de 3 ori în cursul vegetației; 

 Însumând cantitățile de îngrășăminte chimice administrate la cultura cartofului 

se ajungea la cifre mai greu de imaginat în acele vremuri și anume 500 kg/ha 

substanță activă compuse din cca. 200 kg N, 125 kg P2O5 și 175 kg/ha K2O la care se 

adaugă aportul deloc de neglijat al îngrășămintelor organice. 

 Cu aceste date am fost odată atenționat de un funcționar de la Direcția de 

statistică la raportările de AGR, că nu am completat corect formularul, confundând 

cantitățile de îngrășăminte chimice brute cu substanța activă a lor.  
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După fertilizarea intensivă ani în șir cu îngrășăminte chimice, reacția solului a 

scăzut de un pH neutru la unul acid aproape de 5, fiind necesară amendarea calcică. 

 Urmare a acestui nivel de fertilizare pe atunci IAS Prejmer realiza pe 700 -  

750 hectare în medie 35 – 45 tone de cartofi la hectar în condiții de neirigare, 

producții reale, fără aranjamente și raportări fictive, fortuite de întrecerea socialistă 

din acele timpuri. 

 Într-un an am avut o îmburuienare mai puternică cu pir (Agropyron repens) și 

am aplicat pe biloane 10 kg/ha din erbicidul NaTA (tricloracetat de Na) împreună cu 

erbicidul Sencor, consacrat pentru buruienile anuale monocotiledonate și 

dicotiledonate din cultura cartofului. La recoltare soiul olandez de culoare roșie 

Desirée a fost decolorat de NaTA, având probleme mari cu recunoașterea lui pentru 

sămânță. 

 În alt an am avut o vară mai secetoasă după care a urmat o toamnă mai 

ploioasă, timp în care cartofii după stagnare au reînceput să crească luând diferite 

forme, unele  asemănătoare cu animalele, făcându-mi o adevărată  zoocartofotecă la 

fermă. Cel mai dolofan cartof recoltat de mine a cântărit 1.800 grame, având 

dimensiunea unei franzele, un adevărat record. 

 Cultura cartofului era în bună parte mecanizată cu excepția recoltării care era 

mai mult manuală. Pentru plantare aveam mașini produse în Cehoslovacia și pentru 

recoltare și sortare utilaje din R.D. a Germaniei, tractoarele erau exclusiv românești. 

 Condițiile de sol în majoritate branciog, cu mult schelet (pietre), nu permitea 

recoltarea integral mecanizată, necesitând multă forță de muncă pentru strânsul 

cartofilor de pe teren după scoaterea lor cu ajutorul mașinilor. 

 Pentru adunat zilnic se perindau în jur de 1.500 persoane din care 1.200 elevi 

de școală din Brașov în două schimburi a câte 600 veniți cu trenul, la care se adăugau 

100 elevi de la liceul agricol, 100 – 150 militari în termen și 80 – 100 țigani ungurești 

mai harnici din județul învecinat, Covasna. 

 La această mulțime de ”adunători”, ”încărcători” și ”sortatori” de cartofi 

trebuia să le asigurăm găleți, saci, sandviciuri pentru elevi, 3 mese pentru restul, ceai 

pe vreme friguroasă, apă de băut, locuri amenajate pentru necesități fiziologice și 

multe altele.  La fermă cu organizarea eram doar 5 persoane: subsemnatul ca șef de 

fermă, economistul, un tehnician, mecanicul de întreținere și magazinerul. 

 Pentru transportul cartofilor aveam repartizate de la IRTA 40 – 50 camioane 

fabricate la Brașov, care realizau 3 – 5 curse pe zi, în funcție de ritmul recoltării.

 Tot acest personal era instruit de mine pentru protecția muncii și PSI, 

însoțitorii elevilor solicitau zilnic recepția lucrărilor executate, militarii și ceilalți 

muncitori sezonieri la fel, șoferii cereau semnarea foilor de parcurs și cursele făcute, 

vagoanele așteptau în gară și camioanele pe rampă să fie încărcate și multe, multe 

alte probleme care se spărgeau în capul unui singur om – șeful de fermă.  
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Vreme de 8 – 10 (12) săptămâni cât dura recoltarea cartofilor eram ca un 

comandant pe un câmp de luptă din noapte în noapte, pe arșiță,frig și ploaie uneori, 

mă mir câteodată cum am rezistat, mulți din leatul meu au trecut la cele veșnice sau 

sunt grav bolnavi. 

 Pe lângă aceste griji și eforturi supraomenești mă trezeam în teren cu fel de fel 

de tovarăși trimiși de partidul conducător, să mă îndrume ce am de făcut și mai ales 

să scot din pământ și ultimul cartof prin recoltări succesive. 

 După cum am amintit, problemele cele mai grele erau la recoltatul, sortatul și 

livratul cartofilor care necesita multă muncă manuală. 

 De multe ori cartofii recoltați din câmp erau livrați spre vânzare direct de la 

fermă pe piețele Brașovului sau împrejurimi. Cântărirea și recepția mărfii se făcea la 

un punct de colectare ILF unde se aplicau scăzăminte (cartofi tăiați, resturi vegetale, 

pământ, etc.) foarte mari de până la 20% după care se recepționau la un preț foarte 

mic de numai 1 leu/ kg de marfă ”curată”. 

 Astfel, cartofii nesortați achiziționați de stat la prețul de sub 1 leu, fără a li se 

face nimic altceva, erau basculați în vrac direct pe piață și vânduți cu 2 sau chiar 2,50 

lei/kg, beneficiul îl încasa statul socialist, pus să jecmănească munca și sudoarea 

celor de la fermă. În acest mod, cu toate producțiile foarte ridicate obținuțe în fermă, 

eram mereu judecați aspru că nu ne facem cum trebuie datoria, că nu suntem eficienți 

economic !? 

 Pe de altă parte, recolta de cartofi era dijmuită din câmp de către țiganii din 

Budila, Teliu sau Tărlungeni cu căruțele la furat noaptea. Cu ajutorul militarilor, 

odată am prins și adus în curtea fermei 15 căruțe după care am anunțat miliția care s-a 

supărat pe mine că i-am făcut să se înregistreze cu ”evenimente”. 

 În fiecare dimineață trebuia să asigur front de lucru pentru strâns cartofi la sute 

de lucrători, riscând uneori să înghețe. 

 S-a întâmplat de câteva ori ca să-mi înghețe pe teren cartofii scoși în ziua 

precedentă, care au fost în cele din urmă predați pentru procesare la făbricuța de spirt 

a unității, altfel eram bun de plată pentru paguba produsă sau băgat la zdup pentru 

neglijență. 

 Acum, la fostul IAS Prejmer, peste aceste locuri pline de amintirile unei 

activități furibunde și eficiente, producătoare de alimente de strictă necesitate, s-a 

așezat nemiloasa uitare și sărăcie, totul este abandonat și devalizat clădiri, depozite, 

utilaje, terenuri agricole și altele în așa zisa perioadă de tranziție, tranziție spre ce 

anume, nimeni nu mă poate lămuri, ceea ce agravează și mai mult starea mea de spirit 

comparând efortul și rezultatele obținute în urmă cu două trei decenii cu situația 

alarmantă a agriculturii prezentului, vădit neluată în seamă de nimeni. 

 

Revista Recolte Bogate, 2014,  anul VIII, nr. 3 (156), martie, Timișoara 
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ÎNTÂMPLĂRI CU … DĂUNĂTORII CULTURILOR 

 

 Primele imagini cu dăunătorii culturilor le-am receptat în copilărie pe la 

începutul anilor 50 când în comuna bănățeană Jebel, pe afișe mari la căminul cultural 

era prezentat gândacul din Colorado (Leptinotarsa decemlineata) alături de chipul 

”călăului” Tito din țara vecină, cu barda lui însângerată. 

La sfatul popular primeam un leu pentru fiecare gândac prins în grădină la ros 

frunze de cartof. Țin minte că atunci în grădina noastră și a vecinilor am adunat 

destui gândaci infractori pentru care am câștigat bani frumușei cu care am cumpărat 

și mâncat bomboane pe săturate împreună cu frații și prietenii mei din vecini. Acum 

dacă se menținea recompensa eram cel puțin milionar în euro atât de răspândit este la 

noi acest periculos dăunător al cartofului și altor culturi din familia Solanaceae.  

Curios, că în alte țări din vestul Europei, acest gândac îl mai găsim doar ca 

amintire în insectare la muzeele  de științele naturii, fiind complet eliminat prin 

măsuri complexe și eficiente de combatere în deceniile anterioare. 

Pe când și în țara noastră măsuri generale totale pentru eliminarea acestui 

gândac care produce pagube însemnate și mai ales ne otrăvim mediul și produsele 

agricole prin aplicarea unor insecticide din ce în ce mai puternice, gândacul câștigând 

în timp imunitate la unele substanțe mai puțin nocive. 

Tot în aceeași perioadă a anilor 50 înainte de colectivizare, localnicii din 

comună și împrejurimi creșteau în sistem gospodăresc viermi de mătase, având la 

dispoziție duzii plantați în acest scop de-a lungul șoselelor principale, înainte de 

Primul Război Mondial. Într-un an a căzut o mare pacoste pe capul crescătorilor 

ocazionali de viermi de mătase printre care și familia noastră, datorită omizii păroase 

a dudului (Hyphantria cunea) care a făcut ravagii în frunzele destinate viermilor de 

mătase. În acel an, noi copiii, principalii culegători de frunze de dud, greu am făcut 

față poftei nestăvilite de frunze ale viermilor între două ”somnuri” până la a se 

ascunde în gogoși.  

A urmat apoi un alt episod cu buha semănăturilor (Agrotis segetum) care mi-a 

decimat în primul an de producție la GAS Grădinarii (Cacova) 300 de hectare de 

porumb abia semănat în lunca Carașului, întâmplare despre care am mai scris în 

paginile revistei noastre (nr. 12/2011). 

La aceeași unitate agricolă am avut terenuri arabile izolate la mare distanță de 

centru și greu de păzit, unde pe soluri podzolice cultivam ovăz după ovăz datorită 

furturilor frecvente de recoltă. Din cauza lipsei de rotație, cultura a fost aproape 

integral distrusă de gândacul bălos al ovăzului (Lema melanopa), după care am 

cultivat porumb pentru boabe și acesta ”recoltat” în bună parte de locuitorii țigăniei 

de lângă satul respectiv. 
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Mai târziu la IAS Prejmer lângă mlaștinile de turbă eutrofă, într-un lot 

demonstrativ cu mai multe soiuri plurigerme și monogerme  românești, poloneze și 

olandeze de sfeclă furajeră, am tot așteptat să răsară cultura dar degeaba, nu apărea 

nimic. Căutând mai atent în sol, pe rândurile semănate am remarcat niște viermișori 

care atacau plăntuțele de sfeclă lângă glomerule, înainte de a ieși la suprafață.  

Am chemat apoi un renumit specialist în domeniu, pe Prof. dr. biol. Victor 

CIOCHIA să determine dăunătorul și a constatat cu stupoare că este vorba de larvele 

țânțăroiului (Tipula oleracea), fiind primul atac de acest fel semnalat în România, un 

atac similar pe plan european fiind înregistrat doar în Rusia la sfecla de zahăr. 

Tot în Țara Bârsei la aceeași unitate am trăit un alt episod cu un gândăcel 

verzui mai simpatic a cărui larve consuma de această dată numai frunze de ștevie 

(Rumex sp.) fiindu-ne în cele din urmă un bun aliat în combaterea biologică a teribilei 

buruieni. Întâmplarea face ca să cultivăm trifoi roșu în amestec cu ierbăluță (Phalaris 

arundinacea) pe un sol turbos de lângă o păstrăvărie, unde alte specii nu reușeau, 

datorită excesului de umiditate.  

Sămânța de trifoi mai greu de găsit în acea vreme a fost adusă pe ”relații” de la 

Timișoara fără a ști că a fost puternic infestată cu semințe de ștevie care sunt de 

aceeași mărime și la fel de lucioase ca trifoiul, imposibil de a fi îndepărtate prin 

selectarea mecanică sau electromagnetică. Din această cauză, am realizat o mândrețe 

de cultură de ștevie cu ceva trifoi pentru care am fost luat la zor de șefii mei să 

combat buruiana cu orice preț, deoarece cultura cu pricina era în apropierea 

păstrăvăriei, des vizitată de mai marii acelor vremi.  

Astfel, la momentul potrivit m-am deplasat cu tractorul și mașina de erbicidat 

la fața locului, constatând cu stupoare că ștevia a dispărut cu desăvârșire în decurs de 

2 – 3 săptămâni de la atenționare.  

Făcând apel la acelaș specialist în domeniu,  prof. CIOCHIA, s-a constatat că a 

fost o invazie nemaiîntâlnită de larve de Chrysomella fastuosa, care a consumat 

frunzele de ștevie. Încercările noastre de a duce acest ”dăunător” folositor și la alte 

culturi infestate de ștevie au dat greș, gândăcelul fiind mai năzuros, înmulțindu-se în 

masă numai în anumite habitate cum sunt turbăriile și aici doar în diferiți ani, funcție 

de mersul vremii. 

Acestea au fost câteva întâmplări cu dăunătorii vegetației cultivate și buruieni, 

relatate în speranța că tinerii agronomi vor avea aplecarea și răbdarea să-i urmărească 

mai atent  și să-i combată, deoarece când apucă se înmulțesc și nu ne iartă dijmuindu-

ne serios recoltele. 

 

Revista Recolte Bogate, 2014,  anul VIII, nr. 1(154), ianuarie, Timișoara 

 

 



 

21 
 

AMINTIRI DESPRE ...TAURINE 

 

Primele întâlniri cu taurine le-am avut la începutul copilăriei mele în Bihor 

când îmi amintesc de vaca famiiei mai mică de talie, bălțată cu roșu, din rasa 

Pinzgau, destul de răspândită în zona montană din Apuseni. Adusă în câmpia 

bănățeană, în comuna Peciu Nou, văcuța noastră adultă în toată firea părea o vițică pe 

lângă suratele ei de aceeași vârstă, mult mai masive și lăptoase din rasa Simmental. 

În cele din urmă ne-am cumpărat și noi o vacă bănățeană ca să fim în rând cu 

lumea bună. Vaca am păstrat-o chiar și atunci când ne-am adus bivoli din Bihor, 

deoarece ne dădea mai mult lapte din care produceam brânzeturi foarte apreciate pe 

piața Timișoarei. 

În localitatea Jebel unde am copilărit mai mult, înainte de colectivizare erau 4 

cirezi mari de vaci la cca. 1.100 de gospodării, acum nu mai este nici una, există 

destul lapte și brânzeturi la supermarketurile Timișoarei și chiar la magazinele sătești. 

Țin minte câtă grijă aveam de vacă înainte de a pleca dimineața la păscut. Era o 

rușine să fie murdară sau slabă. Spre toamnă, când iarba era mai puțină pe izlazul 

comunal, vaca noastră, care venea de regulă acasă își completa hrana prin grădinile 

vecinilor. Astfel, trebuia să o aducem din ciurdă acasă, mângâiată uneori cu biciul, 

până nu făcea pagube. Priveam admirativ la ea cum înainte de a intra pe poartă, mai 

apuca lacomă un smoc de iarbă de pe marginea șanțului, atât era de hămesită.  

După colectivizare am rămas numai cu bivolițele care erau incompatibile cu 

traiul în comun, fiind mai puține și mai ales ușor de întreținut. 

Mai târziu, la Brașov, conducerea direcției agricole județene la îndemnul 

prețios al partidului conducător, ne trimiteau în CAP-uri să impulsionăm mulgerea 

vacilor din complexele zootehnice. Plecam la ora patru dimineața de acasă, pentru a 

fi la ora 5 pe linia grajdului să asistăm la muls. La aprinderea becurilor din 

culcușurile făcute din baloți de paie ieșeau puradei zdrențăroși cu cutii de conserve 

ruginite să bea primul lapte muls de părinții lor. O dată am surprins un copil flămând 

servindu-se direct de la țâța unei vaci! 

Am asistat la scene de coșmar în lagărele comuniste de exterminare a vacilor, 

unde mai lucrau doar țiganii aflați în cea mai cruntă mizerie cu putință. 

Vacile înfometate din lipsă cronică de furaje ”îngrijite” de semeni de-ai noștri, 

ajungeau să dea lapte pe măsura întreținerii lor, respectiv 200 – 300 grame lapte pe 

cap. A apărut astfel un nou și incredibil indicator zootehnic și anume numărul de 

vaci mulse pentru 1 litru de lapte !? 

Rușinos indicator care ne-a otrăvit tinerețea, fiind amenințați permanent de 

slujbașii partidului că nu le respectăm indicațiile prețioase, că nu mulgem bine vacile, 

ignorând realitatea, prin care suprafața destinată bazei furajere era redusă continuu în 

detrimentul cerealelor declarate strategice (grâu și porumb), iar munca în zootehnie 
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era dintre cele mai prost plătite, unde cei mai necăjiți între necăjiți cu copii mulți 

neavând de ales, lucrau în acest sector, să nu moară de foame. 

După unii mai glumeți, vacile din complexele zootehnice comuniste se aflau în 

situația cărților dintr-o bibliotecă, dacă scoteai un exemplar din efectiv, restul se 

prăvăleau pe jos de slabe ce erau. 

Dar am cunoscut și taurine fericite la o specializare în Elveția, unde am 

efectuat un alpaj întreg în Munții Jura la o stațiune federală de cercetări agricole. 

Printre alte activități specifice de determinare a productivității pajiștilor exprimate în 

spor greutate vie la tineretul taurin, din proprie inițiativă, am efectuat observații de 

comportament al animalelor, fără să știu că sunt primele din această țară. 

La expunerea rezultatelor în fața fermierilor elvețieni, aceștia mi-au spus că ei 

știau foarte bine ce fac vacile lor la pășunat pe parcursul a 24 de ore, dar a trebuit să 

vină un cercetător din România să măsoare durata activităților de păscut, rumegat, 

odihnă și altele. Mărturisesc că am fost foarte mândru de cele auzite. 

Rezultatele cercetărilor mele au fost publicate și după trei decenii, cu aparatură 

modernă de măsurat, după spusele unui coleg elvețian, datele obținute de mine au 

fost reconfirmate în totalitate.  

O întâmplare ieșită din comun în experimentările efectuate cu juninci pe 

pășune am avut-o la Vlădeni – Brașov în anul 1972 unde s-a determinat pentru prima 

dată la noi randamentul în spor greutate vie a pajiștilor îmbunătățite după modelul 

elvețian, însușit la specializarea din 1969. 

La începutul sezonului de pășunat, vițelele au fost cântărite și împărțite în trei 

loturi cât mai egale ca vârstă și greutate, vopsite pe crupă cu alb, roșu și maro pentru 

a fi mai ușor de identificat. După două zile grupa vopsită cu roșu a dat semne de 

neliniște, pierderea echilibrului și vederii, convulsii și în final două vițele din cele 

șapte au murit. Nu știam ce s-a întâmplat, am chemat specialiști în toxicologie 

veterinară de la județ și chiar de la Cluj Napoca și București, dar degeaba, nimeni nu 

a reușit atunci să constate cauzele acestei grave intoxicații datorate vopselei roșii care 

era miniu de plumb. Grupele vopsite cu alb și maro nu au pățit nimic. Abia în anul 

următor, într-o unitate de stat  s-a vopsit padocul ruginit al vacilor cu miniu de plumb 

înainte de o vizită mai importantă de partid, când animalele lipsite de sare au lins 

vopseaua neuscată, intoxicându-se grav și murind vre-o zece, după care s-a declarat 

oficial agentul toxic care a fost miniul de plumb. 

Alte întâmplări cu taurine le-am petrecut când am lucrat într-o fermă 

zootehnică de elită din rețeaua gostat.  

Aici se punea problema intensivizării producției de furaje și a ridicării calității 

acesteia.  

Una din plantele furajere la modă a fost raigrasul aristat (Lolium multiflorum), 

semănat toamna și fertilizat cu doze mari de îngrășăminte chimice. 
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Venit din cercetarea științifică am dorit sincer să îmbunătățesc structura și 

sistemul de producere a furajelor la una din cele mai bune IAS-uri din țară, care a fost 

Prejmerul de lângă Brașov, cultivând raigrasul aristat care să înlocuiască culturile de 

secară și orz pentru masă verde. 

A urmat o primăvară ploioasă când utilajele mai grele din dotare, nu au putut 

intra la timp pe teren și raigrasul meu a început să înspice deja. 

Evident, vacile noastre mai simandicoase la furajare nu au consumat această 

iarbă, scăzând dramatic producția medie zilnică de lapte iar șefii făcându-mă 

principalul vinovat de acest dezastru. Degeaba am adus eu argumente solide pentru a 

mă apăra, cu toată știința mea eram luat chiar în derâdere de unii colegi și considerat 

un visător periculos, neadaptat cerințelor producției.  

Pășunatul porționat cu gard electric, cu turme mari de vaci de lapte, a fost 

pentru început o problemă aproape imposibilă. 
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Fermierii în prima zi de scoatere a vacilor la pășune au declarat descurajați în 

unanimitate că gardurile electrice nu sunt corespunzătoare, întrucât vacile nu puteau 

fi stăpânite și treceau peste ele. 

Pentru acest fapt eram tot eu făcut responsabil. Ce s-a întâmplat de fapt cu 

vacile noastre? 

Stând în grajd legate aproape șase luni, vacile în prima zi pe pășune au simțit 

nevoia să zburde, fără să le pese de sârma firavă a gardului electric. Abia după ce s-

au săturat de alergat și au început să pască liniștite, când au atins sârma și au prins 

frică de impulsurile electrice pe care nu l-au cunoscut până atunci, au început să se 

disciplineze.  

În cele din urmă la cele șase ferme de vaci ale IAS Prejmer funcționau 28 

garduri electrice, îngrijitorii au prins drag de ele întrucât ei ședeau vara la umbră și 

vacile pășunau mereu iarbă proaspătă, dând mai mult lapte. Acum pe aceste locuri 

din apropierea Brașovului unde la un singur IAS erau peste 4.500 vaci de lapte, nu 

mai există nici o vacă, totul s-a distrus și părăginit în această perioadă de tranziție 

spre ce oare, dacă nu spre înapoiere și sărăcie. 

Un alt episod cu vaci l-am avut la Complexul zootehnic de la Sf. Gheorghe din 

județul Covasna.  

 La începutul anilor 1970 după criza petrolului s-a pus problema reducerii 

cheltuielilor cu recoltarea și transportul furajelor, prin scoaterea vacilor la pășunat. 

Problema nu ar fi fost prea grea în ferme mai mici de 300 – 500 de vaci în grajduri de 

100 capete cum a fost la IAS Prejmer, dar ce te faci acolo unde erau peste 2.000 de 

vaci în grajduri de câte 200 capete la Sf. Gheorghe, pe care am fost pus să-l îndrum. 

 Pajiștea semănată și irigată de lângă grajduri a fost tarlalizată pentru a fi 

pășunată rațional și organizat pentru vacile dintr-un grajd.  

Dezlegarea vacilor și scoaterea la pășunat dura peste o jumătate de oră. Mai 

greu a fost la întoarcere când vacile nu se așezau la locul lor în aceste grajduri de 200 

capete. 

 Abia după o săptămână până la 10 zile vacile s-au învățat să vină pe locurile 

lor. Acum și acest complex cu sistemul de irigații, este gol și  ruinat, la fel ca multe 

alte construcții zootehnice din țara noastră. 

Mai târziu, în pelegrinările mele prin Thailanda și Mexic am constatat că 

taurinele pe timp de iarnă în sezonul secetos, consumă iarba uscată direct de pe teren, 

fără să facă mofturi, minunându-mă cum fermierii din aceste țări nu fac fân pentru 

acest sezon, ca la noi. 

Ar fi mai multe de spus despre taurine, aceste animale minunate, care au 

contribuit decisiv la apariția și dezvoltarea civilizației umane și nu numai. 

 

Revista Ferma, 2013, an XV, nr  1 (116), ianuarie, Timişoara 
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ÎNTÂMPLĂRI CU … OI 

 

În locurile natale montane din Bihor  nu se creșteau decât bovine și cabaline, 

astfel că primele oi le-am văzut după venirea noastră în Banat, dar și aici pe cele din 

transhumanță. Turmele de oi treceau pe șosele prin sate însoțite de jandarmi și 

paznici de câmp ca să nu se atingă de culturile agricole. Era o disciplină desăvârșită 

în circulația turmelor spre și dinspre zonele de vărare montane, nu ca în prezent. 

Acum 60 de ani în iarna grea a anului 1953, în februarie, o turmă de oi a fost 

prinsă de nămeți în comuna noastră și ciobanii au fost găzduiți de ai mei în grajd, 

refuzând să stea în casă. Aceștia au cumpărat furaje de la săteni și la plecare au 

curățat locul de pe izlaz unde au ținut oile. 

Priveam cu admirația la acești oameni vrednici și neînfricați în fața stihiilor 

naturii care dormeau direct pe zăpadă în cojoacele lor  mițoase cu mâneci lungi până 

la călcâie. Atunci cei care practicau această meserie din tată-n fiu, erau oameni bravi, 

în adevăratul sens al cuvântului, cei mai aleși dintre aleși, nu oricine putea să exercite 

această profesie plină de riscuri și neprevăzut. 

Acum, mai toți neaveniții sunt crescători de animale pe terenurile altora și se 

găsesc pe toate drumurile, provocând pagube însemnate culturilor agricole, fără ca 

să-i pese cuiva din administrația de stat responsabilă cu aceste activități. 

Puțini sunt cei care practică oieritul adevărat de odinioară, în anumite zone de 

tradiție.  După colectivizare au apărut și la noi în comună ”crescători” de oi, care 

țineau iarna animalele pe izlazul comunei destinat vacilor și vara cel mai adesea pe 

culturile ceapeului. 

O întâmplare mai aparte a avut-o regretatul meu tată, paznic la culturile de 

câmp al gospodăriei colective din comună. Prinși noaptea păscând cu oile pe culturile 

abia prășite de sfeclă de zahăr și porumb, așa zișii crescători au fost denunțați la 

miliție și la președintele cooperativei. Cu toate acestea nimeni nu le-a făcut nimic, 

mielul de paști, putina de brânză și chiar banii din chimir, erau garanție că nu vor fi 

trași la răspundere pentru faptele lor. Dar ce te faci cu simplii cooperatori, care prin 

dijmuirea recoltelor obțineau retribuții mai scăzute pentru ziua muncă !? 

Ca urmare a denunțării făptașilor, aceștia drept răzbunare, într-o noapte, l-au 

lovit mișelește pe la spate cu bâta în cap pe tatăl meu, care a căzut la pământ și  a fost 

ciomăgit în continuare până și-a pierdut cunoștința. Așa a fost găsit dimineața, mai 

mult mort decât viu într-o baltă de sânge, de un navetist,  după care a fost internat în 

stare foarte gravă, cu capul spart, clavicula și câteva coaste rupte, zăcând o lună în 

spitalul județean din Timișoara.  

Și după acest episod, deși se știa foarte bine cine erau autorii, nimeni nu a fost 

luat la răspundere până când acești răufăcători periculoși au înjunghiat și omorât un 

om, ziua, în plină stradă.  
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Astfel de incidente erau destul de dese în satele bănățene, dar unii primari, 

conducerile agriculturii socialiste, miliția și alți corupți pe diferite niveluri, tăceau 

mâlc într-o înțelegere tacită cu făptașii mituitori, în detrimentul membrilor 

cooperatori, jecmăniți și oropsiți. Acest model infracțional și păgubos de creștere a 

oilor s-a menținut până în zilele noastre, chiar dacă cooperativele agricole și 

gostaturile au dispărut demult ca organizare.  

După terminarea facultății am dorit să lucrez într-o zonă montană, cu suprafețe 

mari de pajiști naturale, fapt care s-a împlinit la GAS Grădinari, fostă Cacova din 

raionul Oravița.  Aici în ianuarie 1965 am întâlnit o situație dezastruoasă în sectorul 

de creștere a ovinelor cu o lipsă cronică de furaje, fiind obligați să decopertăm paiele 

de pe saivane ca să salvăm oile care rodeau de foame ieslea și stâlpii de susținere din 

lemn de rășinoase. Atunci am înregistrat mortalități însemnate cu toate că oile 

primeau în rație porumb boabe. După lucrări de curățire de vegetație lemnoasă a 

fânețelor și fertilizarea lor cu îngrășăminte chimice, am redresat situația furajării cu 

fân în anii următori. 

La începutul anilor 1970 la nou înființata Stațiune Centrală de Cercetări pentru 

Cultura Pajiștilor din Brașov, a sosit o delegație de oieri din Australia care doreau să 

se informeze asupra condițiilor climatice și de pășunat din România unde urma să 

livreze diferite  rase de oi. De la bun început am fost uimit de statura lor 

impresionantă, trei din cinci aveau înălțimea de peste 2 metri și de puterea lor de 

muncă, de peste 10 – 12 ore pe zi, după nopți nedormite prin restaurante, ca niște 

adevărați supermeni. În acea săptămână de ședere la Brașov, cât i-am însoțit, cu greu 

am ținut pasul la băut și nesomn cât și la numeroasele întrebări puse  asupra 

temperaturilor maxime, minime și medii, durata temperaturilor mai mari de un 

anumit prag, precipitații pe decade și luni, umiditatea atmosferică, durata și 

intensitatea vântului și multe alte date climatice și de sol.  

Întrebările asupra speciilor de plante din pajiști mai ales a celor toxice, 

vătămătoare și dăunătoare, au fost extrem de interesante, la fel despre speciile cu 

valoare furajeră am discutat îndelung, australienii dovedind cunoștințe multiple în 

această direcție.  

Informații asupra sistemelor de creștere al oilor le-au primit de la institutul de 

profil de la Palas Constanța, noi le-am furnizat mai ales date despre pajiști cu 

posibilități de îmbunătățire și folosire a lor cu aceste animale ce urmau a fi importate. 

Ce s-a întâmplat apoi cu rasele australiene de oi (Romney Marsh, Polwarth, 

Coopworth, etc.), cum s-au adaptat la noi, câte au mai rămas până acum, nu știu să 

răspund. Cred că au avut soarta raselor de taurine aduse de-a lungul anilor de 

zootehnia socialistă, care datorită lipsei de furaje adecvate și al dragostei pentru 

creșterea lor, au dispărut până la urmă. 
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Un incident simpatic l-am avut la Măgurele – Brașov  după importul oilor 

australiene din rasa Coopworth pentru că nu am știut că acestea nu au spirit de turmă.  

După debarcarea din autotrenul sosit din Portul Constanța, s-au împrăștiat în 

toate direcțiile, ciobanii noștri neștiind ce să facă să le mențină strânse la  un loc.  

Abia după câteva generații aceste oi mai individualiste care, în țara de origine, 

pășteau fără supraveghere pe pajiști îngrădite și tarlalizate, au început să se grupeze, 

fiind o adevărată pacoste pentru îngrijitorii obișnuiți cu oile noastre mai 

”îngrămădite”.  

În privința păscutului oile australiene consumau tot ce era verde, inclusiv 

ștevia, ale noastre mai năzuroase pasc numai pe alese. La fel, am observat că oile 

sudafricane de carne din rasa Dorper, crescute de un nepot de-al meu medicul 

veterinar  Felician NEGRUȚ, care rad efectiv toată iarba, inclusiv orzul șoarecilor 

(Hordeum murinum), specie ocolită de toate erbivorele noastre domestice. 

În perioada când am răspuns de baza furajeră de la IAS Prejmer din județul 

Brașov, am avut numeroase incidente cu ciobanii ”transhumanți” care pășteau oile pe 

pășunile vacilor noastre și chiar pe culturile de cereale păioase. 

 În nouă ani de activitate nu am câștigat nici un proces cu ciobanii întrucât 

drumul brânzei și lanțul mituiților ducea până în cele mai înalte niveluri din capitala 

țării. Singura măsură mai eficace a fost prinderea făptașilor și aplicarea în secret a 

unei bătăi zdravene pentru a-i speria, să nu ne mai calce teritoriul.  

 În pelegrinările mele prin Spania și Portugalia cu climat mediteranean, cald și 

uscat, am remarcat că majoritatea oilor din rasa cu lână fină cum ar fi Merinos, sunt 

crescute mai mult la umbră, în sistem agrosilvopastoral, pe pajiști cu stejari de plută 

sau alte specii, printre care pentru perioada de iarnă se cultivă cereale păioase pentru 

a fi păscute în perioada de criză de furaje. În alte țări ca Maroc, Iordania, Grecia și 

Egipt, rasele de oi acumulează grăsime în jurul cozii (tip Kurdiuk) în sezonul de 

pășunat favorabil pentru a face față perioadelor mai critice pentru hrănire din sezonul 

secetos. În condițiile țării noastre cu o treime zone montane, altă treime dealuri și 

restul câmpie, sistemul de creștere transhumant al oilor a fost și ar trebui să fie cel 

mai răspândit, ca odinioară. 

 Situația actuală cu pășunatul pârloagelor din arabilul câmpiei și abandonul 

pășunilor montane este total anacronic, nemaiîntâlnit în UE. 

 Să sperăm că viitoarea criză alimentară, care bate la ușă, ne va obliga să 

reintroducem în cultură terenurile arabile de la câmpie și dealuri și să oblige oierii să-

și ducă oile la munte pentru a valorifica corespunzător pajiștile carpatine care au mai 

rămas după invazia lor masivă cu vegetație lemnoasă în ultimele două decenii de 

tranziție spre economia de piață. 
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  ÎNTÂMPLĂRI CU … PORCI 

 

În această lună se apropie sărbătorile de iarnă, îndeosebi Crăciunul, care în 

tradiția românească este legată și de tăierea nelipsitului porc din gospodăria 

țărănească. În familia noastră, compusă din șase persoane, în fiecare decembrie se 

tăiau doi – trei porci, rar unul, câteodată și un malac de bivoliță, pentru a spori 

cantitatea de cârnați. La început am crescut porci din rasa Mangalița care ne asigura o 

cantitate sporită de grăsime pentru gătit și mai ales nelipsita slănină de dimineață și 

de la muncile câmpului prăjită în țepușă. 

Mai apoi au fost aduși în comună vieri din rasa de Bazna și în cele din urmă 

rasa York, care aveau mai multă carne. De când mă știu, acasă creșteam o scroafă 

pentru purcei, care reprezenta și un câștig în bani prin vânzarea lor după înțărcare și 

reținerea celor mai frumoși pentru îngrășare în propria ogradă. Înainte de fătare, dacă 

era frig, scroafa era cazată într-o cameră încălzită și era servită de mama mea cu cele 

mai apetisante lături. Aici era asistată la și după fătare, zi și noapte, două trei zile 

până ce purcelușii își alegeau mameloanele (zătorile) preferate și nu erau în pericol să 

fie striviți de masiva lor mămică. Scroafa devenea astfel ca și vaca, calul, câinele și 

alte animale, unul din ”membrii” de bază ai familiei. 

La purceluși, cu un clește special li se retezau colții pentru a nu deranja scroafa 

la supt. După înțărcat, masculii erau castrați de un tehnician veterinar. Mai apoi 

pentru a-i feri de boli, se perforau urechile și se introducea o rădăcinuță de spânz 

(Helleborus purpurascens) care producea o inflamație și la urmă căderea țesutului 

necrozat din jurul ei. Când erau mai mărișori, drept bijuterie, se puneau belciuge de 

sârmă de cupru în rât ca să-i deranjeze când râmau prin curte. 

În perioada de îngrășare, pentru ușurarea digestiei, primeau în rație cărămidă 

pisată mărunt, porcii fiind supuși și la alte metode și practici, astăzi aproape uitate. 

Mângâiați de mici pe burtă, porcii oricât erau de mari, grohăiau de bucurie la 

vederea noastră și se culcau pe o parte, așteptând să le facem masajul devenit 

obișnuință și plăcere. Această comuniune între om și animal era dramatic întreruptă 

înainte de Crăciun, când în dimineața fatală, plecam cât mai departe de casă să nu 

auzim guițatul sfâșietor al prietenilor noștri dragi de peste vară. 

Odată pe șosea a sărit un purceluș dintr-un camion, după care a venit apoi spre 

noi la marginea unui lan de porumb unde eram la prășit. 

 Rămas fără stăpân împreună cu fratele mai mare l-am prins și l-am îngrijit mai 

ales că din căzătură a rămas șchiop, sărmanul. L-am botezat Găităr, la noi toate 

animalele purtau un nume de dezmierd și recunoaștere.  

Pe măsură ce a crescut și s-a îngrășat drăguțul de Găităr nu s-a mai putut ține 

pe picioare, trebuind să-i  facem un troc special de unde să se hrănească. Mare ne-a 

fost jalea când a trebuit să-l sacrificăm, asemenea celorlalți confrați de-ai lui. 
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În gospodăria noastră, porcii erau hrăniți în perioada de creștere mai mult cu 

buruieni și resturi alimentare iar în perioada de îngrășare spre toamnă, erau alimentați 

la discreție cu uruială de porumb și orz în amestec cu pulpă de dovleci fierți într-un 

cazan mare, utilizând pentru foc ciocălăi, ciumpi (rădăcini de porumb), capitule de 

floarea soarelui, etc. Semințele de dovleac erau puse la uscat și duse apoi la o uleiniță 

unde se obținea un ulei foarte gustos, hrănitor și sănătos. 

 Dovlecii porcești erau cultivați numai intercalați printre porumbul pentru 

boabe, fiind deosebit de productivi, înlocuind în Câmpia Banatului cartofii la 

îngrășatul porcilor. Această îndeletnicire era atât de dezvoltată înainte de Primul 

Război Mondial și perioada interbelică, încât din veniturile realizate șvabii din 

comuna vecină Liebling și-au permis să construiască o cale ferată de 10 km până la 

Jebel pentru transportul porcilor cu trenul mai departe până pe piața  Timișoarei și 

chiar a Vienei. Din această experiență bănățeană s-a inspirat ulterior și viitorul 

combinat COMTIM, cel mai mare și faimos din Europa, care din nu știu ce motive a 

dispărut după 1990, lăsând în urmă terenuri arabile pârloagă, păscute acum de turme 

nesfârșite de oi, silozuri de cereale goale, construcții zootehnice părăsite sau 

dărăpănate și altele.. 

În comuna Jebel, unde am copilărit, țin minte că existau două turme de porci, 

în special scroafe, care erau duse vara la păscut la marginea izlazului în apropierea 

unor bălți. Aici pășteau, beau apă și se mocirleau pentru a scăpa de paraziți și 

insolație. Azi au dispărut atât izlazul comunal, pe care s-au construit case, cât și 

turmele de porci la păscut împreună cu cârdurile de gâște, cirezile de vaci și alte 

animale păscătoare, întrucât găsești peste tot în magazine mai mici până la 

supermarketuri lapte la tetrapak-uri, brânzeturi de tot felul, carne și preparate la 

gramaj, nu mai este nevoie să crești animale în gospodărie ca să ai de-ale gurii.  

Se pune însă întrebarea de unde bani ca să le cumperi și mai cu seamă care este 

calitatea acestor preparate agroalimentare în comparație cu cele obținute în 

gospodăria țărănească dinaintea colectivizării, cu care am crescut și eu. 

Mai târziu la Prejmer – Brașov  într-o comună săsească am remarcat aceeași 

fostă preocupare pentru creșterea porcilor pe bază de grăunțe de cereale măcinate și 

în completare cu cartofi fierți în loc de dovleci. Aproape în fiecare curte de gospodar 

era o groapă din beton unde se păstrau însilozați cartofii fierți de toamna, cu care unii 

îngrășau și peste o sută de porci într-un an pe familie. 

Mi-am pus întrebarea, de unde procurau cantitatea necesară de grăunțe de 

cereale ca să îngrașe atâția porci, zona nefiind cerealieră?  

Bătrânii gospodari mi-au relatat că ei duceau cartofii peste munți la câmpie în 

Vechiul Regat unde nu se cultivau cartofi, datorită climei calde și secetoase. Pe un 

kilogram de cartofi la schimb primeau un kilogram de cereale, grâu sau porumb. 
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În Țara Bârsei pe 1 hectar se obțineau cu ușurință 15 – 20 tone de cartofi cu 

care la troc primeau 15 – 20 tone de grăunțe cu care puteau îngrășa cel puțin 30 – 40 

de porci, respectiv 1 ha cartofi era echivalentul a 15 – 20 hectare cereale din Buzău, 

la o producție medie de cca. 1000 kg/ha cereale cât se realiza în acele vremuri, ceea 

ce era extrem de avantajos din punct de vedere economic pentru crescătorii de porci. 

Din această tradiție, la IAS Prejmer s-a construit și funcționat un complex de 

creștere a porcilor de 30.000 capete scrofițe de prăsilă pe an, care erau în continuare 

vândute pentru reproducție. Și această investiție nouă nouță a fost abandonată după 

1990. Pentru hrănirea gospodărească a porcilor am observat că localnicii din Prejmer 

adunau de pe pajiștile mai umede o plantă perenă numită castravan (Cirsium canum) 

care era la fel de preferată de porci ca lucerna, chiar mai bine după unele păreri. Am 

adunat semințe din flora spontană și am cultivat-o după ce am făcut și o selecție a 

acestei specii, obținând rezultate încurajatoare, cercetări care ar merita să fie 

continuate. La fel de bine a fost consumată de porci  o specie nou introdusă la noi din 

Polonia cu denumirea de Heracleum sosnowskyi, o umbeliferă  gigantică caucaziană 

(2-3 m) cu frunze foarte mari care la fel ar merita să fie studiată mai mult pentru 

producția de furaj. Am crescut și eu porci în gospodăria proprie de la Prejmer ca 

agronom, fiind obligat de partid să mă mut la țară. Anual trebuia să predau la contract 

un porc de peste 105 kg, pentru un preț de nimic. Într-un an achizitorul  nu mi-a 

acceptat porcul spunându-mi că rusul nu-l primește, fiind sub greutatea de livrare. 

 Ca orice ardelean mai molcom și disciplinat, am încărcat porcul înapoi în 

căruță să-l mai îngraș, abia după aceea m-am prins că lotul nostru  de porci astfel 

îngrășați,  pleca să sfârșească taman în URSS! 

Mai târziu când am avut și noi prilejul să circulăm mai mult prin lume, am 

văzut cum trăiesc porcii și pe alte meleaguri. Dar cele mai impresionante aspecte de 

creștere a acestor animale a fost a scroafelor cu purcei și al godacilor în libertate pe 

pajiști împrejmuite cu gard electric, pe care le-am văzut în Danemarca și Suedia. 

În acest paradis porcesc, scroafele împreună cu purceii se simțeau în largul lor , 

mai aproape de habitatul natural, erau mai vioi și sănătoși decât semenii lor înghesuiți 

în adăposturi de beton sub lămpi infraroșii.  

După acest model de creștere în condiții mai apropiate de cele din natură a 

început și creșterea păsărilor, în special  a galinaceelor. În Jura franceză am întâlnit 

un crescător de porci mistreți care cu ajutorul lor răscolea solul și scotea pietrele la 

suprafață după care padocul se muta alăturat pentru o nouă operațiune de curățire. 

Astfel prin ”munca” porcilor mistreți, fermierul, și-a pus în valoare o bună suprafață 

de teren pietros care a fost apoi cultivat cu culturi obișnuite din arabil. 

În țări cu climat mediteranean ca Spania și Portugalia în sistem 

agrosilvopastoral (dehesa) printre alte animale se cresc și porci în libertate pentru 

faimosul lor jambon.  
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Păcat că la noi au dispărut marile complexe de creștere și îngrășare a porcilor 

care valorificau superior producția întinselor suprafețe de culturi de cereale din 

marile sisteme de irigații, astăzi și acestea complet devastate. Ce s-a ales din toate 

acestea în ultimii 20 de ani este o altă problemă. Surprinzător pentru mine este și 

faptul că s-a revenit la creșterea și îngrășarea porcilor din rasa Mangalița, care era 

considerată pe vremea studenției unele și mai apoi o rasă rustică, neproductivă care 

după prețioase indicații venite de la mai marii partidului trebuia neapărat înlocuită cu 

alte rase mai performante. Acum a ajuns la mare vogă, pe considerentul că grăsimea 

acestei rase denumită ”ulei de măsline pe patru picioare” este foarte bogată în acizi 

grași Omega 3, mai săracă în colesterol iar carnea este lipsită de toxine, calități pe 

care țăranul român nu le cunoștea, dar le simțea, având un trai mai sănătos. 

La Paris, jambonul de Mangalița este o delicatesă și se vinde cu 165 Euro 

kilogramul, mai scump decât jambonul porcului iberic îngrășat cu ghindă în dehesa 

care ajunge la numai 45 Euro și a celor îngrășați cu cereale în complexe obișnuite la 

10 Euro kilogramul. 

Din cele prezentate reiese valoarea deosebită a acestei specii de animale care 

merită toată atenția noastră, oferindu-ne și pe viitor numeroase alte surprize. 

 

Revista Ferma, 2013, an XV, nr  12, (127), decembrie, Timişoara 
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ÎNTÂMPLĂRI CU … PARAZIȚII HEMATOFAGI 

 

În paralel cu apariția și evoluția animalelor și a omului, o sumedenie de insecte 

s-au adaptat la un mod de viață parazitar, având ca hrană sângele. Dintre acestea cei 

mai cunoscuți nouă sunt: puricii, păduchii, căpușele, ploșnițele, țânțarii, tăunii,  

muștele și alte insecte zburătoare sau aptere care ne deranjează sau ne îmbolnăvesc. 

Puțini dintre noi sunt cei care nu au avut de a face în viața lor cu astfel de vietăți 

respingătoare. 

Priviți la maimuțe cum se purică una pe cealaltă, comportament care s-a 

transmis și la om. Vă închipuiți ce activitate de puricat era în grotele oamenilor 

primitivi, obicei continuat și în evul mediu până în zilele noastre cu mijloace mai 

sofisticate cum sunt produsele chimice antiparazite. Vorba cântecului hazliu și voit 

agramat studențesc: ” Nu vă scărpinați copii/Că și purecii e vii/Dați-vă cu de-de-te/ 

Să vedeți ce bine e.” 

Descoperirea efectului DDT– ului (diclor-difenil-tricloretan) asupra  paraziților 

la om și animale de către chimistul elvețian Paul Hermann MÜLLER în anul 1939, 

pentru care a primit Premiul NOBEL în 1948, a produs o adevărată revoluție prin 

combaterea chimică a păduchilor, principalii vectori ai tifosului exantematic, care 

făcea ravagii printre combatanții celui de al II-lea Război Mondial. 

Asemenea omului, animalele sălbatice sau domestice s-au ”înarmat” cu diferite 

mijloace de apărare împotriva acestor insecte, cum sunt cozile, pielea mai groasă, 

scăldatul sau bălăcirea în noroaie, scărpinatul, statul la umbră, acceptarea unor păsări 

insectivore și alte dotări sau mijloace antiparazitare. 

Câteva întâmplări cu acești paraziți încerc să le relatez și eu în cele ce urmează. 

Anii de mizerie de după război, seceta și foametea care le-au urmat imediat după anii 

1945 au adus cu ei și o serie de paraziți din care păduchii și râia făceau adevărate 

ravagii. La grădiniță și primii ani de școală unde am activat și eu, mai mulți copii 

aveau râie pe care o tratam cu un unguent având un iz urât mirositor de pucioasă și 

chiar păduchi care se îndepărtau ca atare prin despăducheat și ungerea părului cu 

petrol lampant la fete și tuns zero la băieți. 

Astfel, încet încet prin măsuri profilactice și curative, în grădinițe și școli am 

scăpat de râie și păduchi, ca reprezentanți notorii a anilor de mizerie și lipsuri prin 

care am trecut după război și de care nu vrem să ne mai amintim, încercând pe cât 

posibil să-i ascundem, ca pe un vis urât. În copilărie, la țară, ne jucam deseori de-

ascunselea, căutând cele mai neașteptate ascunzători mai greu de găsit. Odată m-am 

furișat în cotețul de noapte  al găinilor. Nu peste mult timp am simțit pe cap și pielea 

de pe spate furnicături puternice. Erau păduchii găinilor numiți de bănățeni foarte 

plastic ”mișconi” care numai la auzul lor simți că te pișcă. După acest episod cu greu 

am scăpat de ei, fiind nevoit să mă dezbrac și să mă îmbăiez. 
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La muncile câmpului înainte de venirea ploii mai multe specii de muște se 

activau și ne înțepau, deranjându-ne de la lucru. 

De asemenea, seara în apropierea bălților roiau țânțarii și ne deranjau cumplit. 

Nu am scăpat de ei nici după ce m-am mutat la bloc la oraș, aceștia urcând până la 

etajul 9, auzindu-le bâzâitul și nelăsându-mă sa dorm liniștit nopțile. 

De vre-o două ori în Câmpia Banatului între anii 1950-1960 prin lunile aprilie 

– mai s-a dat alertă generală prin toboșarul comunei și clopote la biserică că vine 

musca columbacă, numită și musca iadului, datorită veninului pe care îl posedă  și al 

mortalității produse la animalele de pe pășune în caz de un atac masiv cu mai multe 

înțepături. La aflarea acestei vești alarmante am închis animalele cai, vaci bivoli, oi și 

porci în grajd unde  în recipienți de metal (găleți, lighene, etc.), am produs mai multe 

zile la rând un fum înecăcios prin arderea gunoiului și a pelinului uscat recoltat de pe 

slatină (sărături), cu grija să nu ia foc adăpostul, până la trecerea pericolului. La 

animalele înțepate le badijonam rănile cu fiertură din frunze uscate de nuc, recoltate 

special din anul anterior. 

Prima semnalare a prezenței muștei columbace (Simulium colombaschense) în 

Banat a fost făcută în anul 1780 de către istoricul italian Francesco GRISELINI, care 

semnalează Gaura cu muscă din localitatea Coronini și Cetatea Golubac din Serbia pe 

malul drept al Dunării la Cazane, de unde îi vine și numele muștei. 

În Marea Enciclopedie Agricolă (vol. IV – 1942), se consemnează faptul că în 

anul 1923 datorită unui atac de muște columbace în câteva zile au murit un număr de 

16.474 animale, o pagubă foarte mare. Musca cu pricina se prăsește în pâraiele din 

județele Severin, Arad, Bihor și Hunedoara, unde depune ouă pe firele de iarbă din 

care ies larve care se prefac în pupe și apoi adulți care adesea formau nori de muște 

ce atacau animalele aflate la păscut sau în adăposturi. 

În Clisura Dunării am văzut la Porțile de Fier mai multe grote în calcar, despre 

care se spune că era sălașul muștelor columbace. În ultima vreme după construirea 

lacului de acumulare pe Dunăre nu am mai auzit să se fi produs invazii ale teribilei 

insecte care în trecutul nu prea îndepărtat, terorizau satele din vestul țării. Acum nici 

nu ar avea ce dăuna, întrucât animalele de pe pășuni la noi s-au împuținat neverosimil 

de mult în ultimele două decenii.  

Dar cele mai interesante întâlniri cu dipterele hematofage, tăuni în special, le-

am avut pe timpul stagiului meu în Elveția în vara anului 1969, când Laboratorul de 

zoologie a Universității din Lausanne, studia dinamica zborului acestor insecte în 

funcție de condițiile climatice.  

Pentru aceasta într-un staționar situat la 1.200 m altitudine în Munții Jura 

aveau nevoie de o persoană care să le recolteze materialul de studiu de două ori pe zi, 

la 7 dimineața și 7 seara, dintr-o capcană Malaise, sub formă de cort. 
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Eu, făcând un alpaj, între lunile mai și septembrie, cu taurinele elvețiene am 

acceptat benevol ”să prind muște” și să le expediez săptămânal prin poștă la 

laboratorul cu pricina, fiind o muncă ușoară care nu necesita mult timp.  

După ani și ani am aflat că elvețienii pe baza studiilor asupra insectelor 

hematofage au făcut un spray cu substanțe  repelente care aplicate pe piele crea o 

repulsie pentru muște și o stare de liniște pentru animale în timpul pășunatului, urmat 

de performanțe animaliere semnificative. 

Mai târziu, prin anii 1970, când efectuam observații geobotanice pe itinerariu 

în Depresiunea Făgărașului, după ce s-a iscat o furtună cu ploaie și grindină, m-am 

adăpostit într-un saivan de bivolițe, pe atunci erau negre pășunile cu aceste animale, 

ca într-o savană africană.  Imediat după ce am intrat în saivan, de pe grinzile de lemn 

ale acoperișului, au plonjat căpușele direct pe mine, intrând sub haine peste tot. 

 Nu am mai rezistat  mult și a trebuit să ies din nou în ploaie ca să mă dezbrac 

până la piele la adăpostul unor tufișuri să mă deparazitez și să-mi iau alte haine 

uscate din rucsac. Ceva asemănător a pățit mai târziu și cățelușul nostru Caniche, 

după trecerea unui vad unde se adăpau bivolițele, luând de pe iarbă o sumedenie de 

căpușe care l-au deranjat cumplit până l-am scăpat de ele. 

În prezent, în Depresiunea Făgărașului au dispărut bivolii și alte animale de pe 

pășuni și odată cu ele și paraziții de odinioară. 

Acestea au fost câteva întâmplări cu paraziții hematofagi pe care le-am 

prezentat așa cum s-au petrecut ele. 

 

Revista Ferma, 2015, sub tipar, Timişoara 
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DEZORDINEA FUNCIARĂ ȘI CONSECINȚELE EI 

 

 Anul trecut am părăsit apartamentul de la etajul 9 din orașul Brașov și m-am 

mutat la o casă dintr-un sat din apropiere. De atunci percepția mea asupra 

gospodăririi zestrei funciare din trecut și în prezent a devenit mai ascuțită, punându-

mi mai multe întrebări la care până acum nu am găsit un răspuns acceptabil. 

 Încep prin modul de așezare a localităților din vechime și forma lor mai mult 

sau mai puțin circulară, cu străzi drepte, case, grajduri, șuri și curți aliniate, grădini 

una în spatele celeilalte, drumuri de acces facile, etc. 

 Această ordine s-a bazat pe o logică simplă, veche de peste 800 de ani ale 

obștilor săsești colonizați pe aceste meleaguri, care au adus cu ei din vestul Europei, 

principiile sistematizării localităților și așezarea caselor pentru a ocupa cât mai puțin 

spațiu din arabil a fi cât mai funcționale și mai ușor de apărat împotriva invaziilor de 

tot felul. Modernizarea actuală a acestor localități prin asfaltarea drumurilor de acces, 

alimentări cu apă, curent electric, gaze și canalizare s-a făcut extrem de ușor înainte și 

după 1990. 

 În prezent în apropierea Brașovului și localitățile învecinate se construiesc case 

într-o dezordine, de neînchipuit altădată. 

  Abia după ce se construiesc casele se pune problema drumurilor de acces, 

alimentării cu apă, gaz, electricitate, canalizare, cu costuri foarte mari datorită 

așezării ultra dezordonate după bunul plac al fiecăruia. 

 O altă problemă gravă este reducerea drastică a suprafețelor de terenuri arabile 

cu fertilitate ridicată, din Țara Bârsei, prin construirea a tot felul de depozite, 

făbricuțe, supermarketuri, etc., în loc ca acestea să fie amplasate pe terenuri 

neproductive sau mai puțin fertile pentru practicarea agriculturii. 

 Un caz aparte îl constituie terenurile arabile din apropierea Fabricii de zahăr 

Bod. Această fabrică a fost construită în anul  1889 cât mai în mijlocul suprafețelor 

apte să fie cultivate cu sfeclă de zahăr, ținând seama de greutățile cauzate de 

transportul cu tracțiune animală a sfeclei la fabrică și al tăițeilor după procesare. 

 În ultimele două decenii, în apropierea acestei fabrici, pe cele mai fertile 

terenuri arabile au apărut o fabrică de mezeluri, o fabrică de procesare a laptelui, o 

fabrică de prelucrare a lemnului pentru furnire, un han și alte construcții de parcă 

acestea nu se puteau construi pe alte terenuri mai puțin productive, inapte pentru 

cultura sfeclei de zahăr. 

 Pe ternul arabil rămas liber în urma construcțiilor amintite, pe alte zeci de 

hectare din cele mai fertile s-au amplasat câmpuri de panouri fotovoltaice, s-a plantat 

arbori ”Paulownia”, degerați astă iarnă și există intenția de a se cultiva salcie suedeză 

și iarba elefantului pentru biocombustibil. 
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 Când dăm frâu liber dezordinii și risipei funciare, se gândește cineva la criza 

alimentară care bate la ușă ?   

Conform previziunilor în anii 2050, populația globului va trece pragul celor 9 

miliarde și necesarul de hrană pentru combaterea foametei și creșterea populației 

Terrei, va trebui să fie cu cel puțin 70% mai mare decât nivelul actual. 

 Poate atunci când va fi prea târziu vom fi aspru criticați  pentru nonșalanța cu 

care acum risipim terenurile  agricole în loc să le valorificăm durabil la adevăratul lor 

potențial pentru hrana noastră și a urmașilor noștri. 

 

Revista Lumea Satului, 2015, Anul XI, nr.9 (230) 1-15 mai, București   
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BAZA  FURAJERĂ 
 

CALENDAR FURAJER  SEZONIER  

 

În acest an revista noastră își propune să prezinte cititorilor interesați un 

calendar al lucrărilor de sezon pentru asigurarea și valorificarea furajelor de volum 

fără de care nu se poate concepe și dezvolta creșterea corespunzătoare a animalelor 

ierbivore din fermele zootehnice și gospodăriile populației. 

 La începutul fiecărui anotimp, cu excepția iernii în care am intrat deja, se 

prezintă acțiunile pe plan organizatoric și instructiv – educative urmate de măsuri 

concrete din teritoriu pe zone mari geografice – câmpie, deal, munte, pentru 

asigurarea și valorificarea eficientă a bazei furajere cu componentele ei principale: 

masă verde, suculente, fibroase și grosiere, realizate pe pajiștile permanente, culturi 

furajere în arabil și producția secundară de la alte culturi de câmp. 

 

CALENDARUL ACȚIUNILOR SPECIFICE IERNII 

Măsuri organizatorice 

 Adunări generale ale asociațiilor crescătorilor de animale și producătorilor de 

furaje cu analiza rezultatelor din anul sau anii precedenți, bilanț economico – 

financiar, planul pe anul 2014 sau anii următori, cu resurse umane, financiare 

și materiale, atragerea de fonduri europene și altele; 

 Înființarea de noi forme asociative care au ca obiectiv creșterea animalelor și 

asigurarea în comun a bazei furajere; 

 Licitarea de către administrațiile locale și repartizarea pe minim 10 ani de 

întreținere și folosire pentru asociații și persoane fizice care utilizează la 

concret și direct pajiștile permanente, ca beneficiari unici și de drept a 

subvențiilor de la UE pe suprafață, cap de animal, zone defavorizate, condiții 

de agromediu și altele; 

 Stabilirea corectă a taxelor de pășunat la nivelul minim de cel puțin 10 % din 

valoarea produsului animalier (lapte, carne,etc.) posibil de realizat în sezonul 

de pășunat;  

 Urmărirea prin diferite mijloace a utilizării fondurilor adunate din diferite 

subvenții, taxe de pășunat, etc., în mod expres și exclusiv pentru îmbunătățirea, 

dotarea și folosirea rațională a pajiștilor permanente, creșterea productivității 

culturilor furajere, valorificării superioare a producției secundare de la culturile 

de câmp și altele; 

 Interzicerea pășunatului cu animalele, îndeosebi cu oile și caprele, pentru a 

preveni eroziunea solului pe versanți și rărirea prematură a covorului ierbos; 

 Cumpărarea din timp a semințelor de plante furajere pentru culturile în arabil și 

al gramineelor și leguminoaselor perene pentru supraînsămânțarea sau 

reînsămânțarea pajiștilor degradate; 
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 Asigurarea din vreme a îngrășămintelor chimice, amendamentelor, pesticidelor 

și altor materii și materiale necesare fertilizării, amendării, combaterii 

buruienilor, bolilor și dăunătorilor din culturile furajere și pajiștile permanente.   

 

Acțiuni instructiv - educative 

 Informații privind principalele furaje de volum, caracteristici calitative, mod de 

păstrare și folosire, eficiență economică, etc.; 

 Cunoașterea speciilor de plante cu valoare furajeră, a plantelor dăunătoare 

pentru pajiști, ierboase și lemnoase, a celor toxice pentru animale și 

vătămătoare pentru produsele animaliere din covorul ierbos, din literatură, 

cursuri de specializare, internet, etc.; 

 Însușirea tehnologiilor optime de cultură a plantelor furajere din terenurile 

arabile și de îmbunătățire a pajiștilor permanente; 

 

Acțiuni pe teren 

 Transportul gunoiului de grajd cu sania, căruța sau remorca și aplicarea lui pe 

teren plan, posibil și cu zăpadă sau în pantă fără zăpadă; 

 Aplicarea amendamentelor calcaroase pe pajiștile permanente și terenurile 

arabile cu soluri acide și a amendamentelor cu reacție acidă pe sărături situate 

în zona de câmpie și dealuri pe teren înghețat; 

 Încheierea arăturilor pentru culturile furajere în arabil în ”ferestrele” iernii; 

 Defrișarea vegetației lemnoase dăunătoare din zona de câmpie și dealuri în 

perioadele fără strat de zăpadă; 

 Transportul furajelor de volum cu sania, în special de fânuri din zona montană 

mai greu accesibilă spre spațiile de valorificare proprie sau pentru vânzare 

către alți beneficiari. 

 

     Câteva sfaturi privind folosirea nutrețurilor murate  

 Nutreţul murat care înlocuieşte în perioada de stabulaţie sau de iarnă, masa 

verde din perioada de vegetaţie este un furaj indispensabil pentru hrana tuturor 

animalelor ierbivore, pentru care se impune cunoaşterea şi respectarea următoarelor 

reguli: 

 introducerea în hrană se face treptat, astfel ca în 10-15 zile să se parcurgă 

fazele de obişnuire până la cantitatea indicată în raţie; 

 respectarea unei proporţii între nutreţul murat şi cel fibros, respectiv 5-7 kg 

siloz la 1 kg fân pentru vacile de lapte sau 1 kg paie sau coceni tocaţi pentru 

taurinele la îngrăşat; 

 administrarea în hrană a nutreţului murat se va face întotdeauna după 

nutreţurile concentrate şi fânuri; 

 includerea în compoziţia suplimentului mineral a câte 2 g carbonat de calciu 

pentru fiecare kilogram de nutreţ murat; 

 introducerea în grajdul vacilor de lapte a nutreţului murat se face după muls; 
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 interzicerea folosirii nutreţului murat îngheţat la toate categoriile de animale şi 

folosirea lui după dezgheţare (4-5 ore) numai la animale de muncă; 

 reducerea cantităţii de furaj murat până la scoaterea lui din raţie cu 2-3 

săptămâni înainte de fătarea junincilor şi vacilor gestante. 

 

CALENDARUL ACȚIUNILOR SPECIFICE  PRIMĂVERII 

Primăvara este anotimpul cu cele mai importante acțiuni pentru producerea și 

valorificarea furajelor de volum, de care depinde în bună măsură alimentația 

animalelor pentru întregul an. 

 

Măsuri organizatorice 

 Încheierea adunărilor generale ale asociațiilor crescătorilor de animale și 

producătorilor de furaje, a înființării de noi forme asociative, licitarea și 

repartizarea pajiștilor permanente perceperea taxelor de pășunat și alte măsuri 

înainte de activitățile posibile din teren și demararea sezonului de pășunat; 

 Clarificarea la nivel de UAT a suprafețelor de pajiști pe proprietari și 

utilizatori, asigurare planuri, hărți și alte documente necesare licitării și 

repartizării transparente și echitabile a pajiștilor; 

 Începerea culegerii datelor pentru întocmirea amenajamentelor pastorale 

conform Normelor Metodologice publicate în MO nr. 855 din 24.12.2013; 

 Urmărirea respectării datei începerii pășunatului, (23 aprilie de Sf. Gheorghe la 

câmpie și dealuri) și a încărcării optime cu animale a pajiștilor pentru care s-au 

perceput taxe de pășunat; 

 Definitivarea și încheierea cumpărărilor de semințe de plante furajere și de 

pajiști, a îngrășămintelor chimice, amendamentelor, pesticidelor și alte 

materiale pentru cultivarea, producerea și valorificarea furajelor de volum; 

 Cumpărarea furajelor de volum (fânuri, coceni, paie, siloz, etc.) la cel puțin un 

sfert din necesarul unui an, în cazul epuizării lor din stoc după terminarea 

stabulației, ca măsură de precauție pentru asigurarea în perspectivă a furajelor 

de volum și în condiții climatice extreme (secetă, inundații, etc.) posibil să 

existe în sezonul de vegetație ce urmează; 

 Supravegherea și controlul tuturor lucrărilor pe izlazurile comunale conform 

legislațiilor mai vechi care se făcea de însuși primarul localității, aceasta fiind  

cartea de vizită a consiliului local și oglinda activității primarului pentru 

gospodărirea patrimoniului pastoral; 

 Inițierea și susținerea ”Săptămânii verzi a pajiștilor” în perioada 16 – 22 aprilie 

după ”Luna pădurii” (15 martie – 15 aprilie), înainte de demararea tradițională 

a sezonului de pășunat. 

 

Acțiuni instructiv – educative 

 Continuarea cunoașterii principalelor specii de plante cu valoare furajeră și a 

plantelor dăunătoare din covorul ierbos al pajiștilor și a celor toxice pentru 

animale; 
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 Documentare asupra principalelor tipuri de pajiști din UAT sau al habitatelor 

de pajiști din nomenclatura UE, cu ieșiri de recunoaștere pe teren; 

 Documentare asupra noilor tehnologii de cultură a plantelor  furajere (lucernă, 

trifoi roșu, porumb siloz, sfeclă furajeră, gulii, borceag, etc.) din terenurile 

arabile și de gospodărire a pajiștilor permanente; 

 Însușirea și respectarea în teritoriu al diferitelor sisteme de pășunat rațional cu 

valorificarea optimă a ierbii; 

 Început instruire privind întocmirea amenajamentelor pastorale cu specialiștii 

din camerele agricole, direcții agricole județene, direcții silvice, etc. 

 

Acțiuni pe teren 

 Reparații generale asupra dotărilor fondului pastoral (drumuri de acces și 

podețe, garduri de împrejmuire, alimentări cu apă, puțuri și jgheaburi, sisteme 

de combatere a eroziunii solului, desecări și irigații, adăposturi, stâni, cășării, 

etc.); 

 Continuarea defrișării vegetației lemnoase dăunătoare din pajiștile permanente; 

 Lucrări de curățire, nivelare mușuroaie și grăpare a pajiștilor permanente; 

 Continuarea aplicării gunoiului de grajd și al amendamentelor pentru 

fertilizarea organică a terenurilor și corectarea reacției extreme a solurilor, 

acide sau alcaline; 

 Aplicarea pe scară largă a îngrășămintelor chimice pe pajiștile permanente cu 

covor ierbos valoros pentru sporirea producției și calității ierbii; 

 Supraînsămânțarea și după caz reînsămânțarea pajiștilor degradate cât mai 

curând după topirea zăpezii; 

 Pregătirea patului germinativ și semănatul plantelor furajere din arabil, cu 

respectarea strictă a tehnologiilor de cultură; 

 Combaterea principalelor buruieni din pajiștile permanente (aliorul, scaiul 

dracului, brândușa de toamnă, feriga, știrigoaia, pipirigul, etc.) în plin sezon de 

vegetație; 

 Început recoltare în regim de fâneață pe pajiștile permanente și cele temporare 

și conservarea furajelor sub formă de siloz, semisiloz și fân în funcție de 

regimul pluviometric și dotarea fermei sau gospodăriei; 

 Lucrări de îngrijire a arborilor pentru umbră de pe pășunile comunale; 

 Plantare arbori individuali, grupe sau aliniamente forestiere pentru umbră la 

animale și instalarea mijloacelor de protecție a lor până la maturitate.   

 

CALENDARUL ACȚIUNILOR SPECIFICE VERII  

 Vara este anotimpul de vârf pentru recoltarea furajelor de volum în special 

fânuri de pe pajiștile permanente cât și al întreținerii culturilor furajere din terenurile 

arabile. 

 

 Măsuri organizatorice 
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 continuarea culegerii datelor din teren pentru întocmirea amenajamentelor 

pastorale în principal inventarierea și cartarea vegetației pajiștilor permanente; 

 verificarea respectării încărcării optime cu animale a pășunilor cu evitarea 

supraîncărcării care provoacă rărirea covorului ierbos și eroziunea solului, cât 

și a subîncărcării sau abandonului care dau frâu liber invaziei vegetației 

lemnoase; 

  

 Acțiuni instructiv – educative 

 intensificarea recunoașterii în teren a principalelor specii de plante indicatoare 

din covorul ierbos al pajiștilor permanente care exprimă stadiul de degradare 

sau calitatea furajeră a lor; 

 recunoașterea expeditivă după condițiile naturale și compoziția floristică a 

celor mai răspândite tipuri sau habitate de pajiști permanente; 

 intensivizarea criteriilor de apreciere a covorului ierbos și a condițiilor 

staționale necesare alegerii metodelor de îmbunătățire, întreținere și 

valorificare a producției pajiștilor permanente; 

 determinarea valorii furajere și a capacității de pășunat în vederea stabilirii 

încărcării optime cu animale pentru obținerea unor rezultate economice 

profitabile, conservarea biodiversității și protecția mediului; 

 continuarea instruirii privind întocmirea amenajamentelor pastorale și 

silvopastorale. 

 

 

 Lucrări pe teren 

 intensificare lucrări de defrișare vegetație lemnoasă dăunătoare, nivelare 

mușuroaie, curățiri, etc. din pajiștile permanente din zona montană, înainte de 

începerea sezonului de pășunat; 

 continuarea aplicării pe altitudine a îngrășămintelor organice și chimice pentru 

sporirea producției și calității pe pajiștile permanente și la culturile furajere; 

 continuarea și încheierea supraînsămânțării și reînsămânțării pajiștilor 

degradate; 

 întreținerea culturilor furajere din arabil în special combaterea buruienilor, 

bolilor și dăunătorilor; 

 continuarea recoltării în regim de fâneață a pajiștilor permanente și temporare a 

lucernierelor și trifoiștilor cu conservarea lor sub formă de fân, semisiloz și 

siloz; 

 aplicarea fazială a îngrășămintelor chimice azotate pe pășunile tarlalizate 

pentru eșalonarea producției de iarbă în sezonul de pășunat; 

 efectuarea unor lucrări de curățire a resturilor neconsumate de animale de pe 

pășuni; 

 continuarea și încheierea acțiunii de combatere a buruienilor din pajiștile 

permanente; 
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 continuarea târlirii raționale cu efect de fertilizare organică a pășunilor și alte 

lucrări restante din sezonul anterior. 

 

CALENDARUL ACȚIUNILOR SPECIFICE TOAMNEI  

 Toamna este ultimul anotimp de recoltare a furajelor de volum, de încheiere a 

sezonului de pășunat și al diferitelor lucrări de îmbunătățire și întreținere al pajiștilor 

permanente până la căderea zăpezii. 

  

Măsuri organizatorice 

 Încheierea culegerii datelor din teren și lucrări de birou pentru întocmirea 

amenajamentelor pastorale; 

 Încetarea pășunatului cu animalele, progresiv în zona montană de sus în jos 

după căderea brumelor, cât și cu  3 – 4 săptămâni înainte de înghețul 

permanent la sol în zona de deal și câmpie sau după tradiție de Sf. Dumitru (26 

octombrie); 

 Începerea adunărilor generale ale asociațiilor crescătorilor de animale și 

producătorilor de furaje, cu analiza rezultatelor din acest an și planuri de viitor; 

 Urmărirea prin diferite mijloace la vedere, a utilizării fondurilor adunate din 

diferite subvenții, taxe de pășunat, etc. în mod expres și exclusiv pentru 

îmbunătățirea, dotarea și folosirea rațională a pajiștilor permanente; 

 Înființarea de noi forme asociative care au ca obiectiv creșterea animalelor și 

asigurarea în comun a bazei furajere pentru accesarea mai ușoară a fondurilor 

UE și altele; 

 

Acțiuni instructiv – educative  

 Continuarea instruirii privind întocmirea amenajamentelor pastorale și 

silvopastorale pe baza cărora se vor desfășura și controla pe viitor întreaga 

activitate din domeniul culturii pajiștilor permanente, concomitent cu atribuirea 

diferitelor subvenții crescătorilor de animale pe acest mod de folosință pentru 

respectarea măsurilor de agromediu, zone defavorizate și altele; 

 Începerea cursurilor de pregătire pentru însușirea tehnologiilor optime de 

cultură a plantelor furajere din terenurile arabile și de gospodărire adecvată a 

pajiștilor permanente din diferite zone fizico – geografice ale țării. 

 

Acțiuni pe teren 

  Continuare și încheiere lucrări de defrișare vegetație lemnoasă dăunătoare 

până la înghețul solului; 

 Încheiere aplicare îngrășăminte organice și cele chimice pe bază de fosfor și 

potasiu; 

 Încheierea supraînsămânțării și reînsămânțării pajiștilor degradate din zonele 

de deal și câmpie până cel târziu la 01 octombrie; 

 Încheierea semănatului în arabil a culturilor furajere, îndeosebi pajiști 

temporare, lucernă, raigras aristat, triticale, etc., în funcție de epoca optimă a 

fiecărei culturi; 
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 Încheierea recoltării în regim de fâneață a pajiștilor permanente și temporare, a 

trifolienelor (lucernă, trifoi roșu, ghizdei, sparcetă, etc.) cu conservarea lor sub 

diferite forme; 

 Recoltarea porumbului siloz, sfeclă furajeră, gulie, morcov furajer și alte plante 

furajere; 

 Plantare arbori pentru umbră pe pajiștile permanente; 

 Luarea unor măsuri de pază și conservare a dotărilor zoopastorale în sezonul 

rece al anului. 
 

Revista Ferma, 2014, an. XVI, nr.1,3,6, 9,(128,130, 133,  136), ianuarie, martie, iunie, 

septembrie, Timișoara 
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DECLANȘAREA CAMPANIEI DE PRIMĂVARĂ PE PAJIȘTI 

 

De aproape un sfert de secol ne-am îndepărtat tot mai mult de obligațiile pe 

care le avem față de patrimoniul pastoral, care în tradiția noastră reprezintă cea mai 

prețioasă resursă furajeră pentru bovine, cabaline, ovine, caprine, suine și alte 

animale domestice ierbivore. 

Izlazurile comunale și pășunile montane pentru văratul animalelor au fost de-a 

lungul vremurilor mai bine gospodărite de predecesorii noștri, cu toții se îngrijeau 

primăvara să curețe aceste suprafețe de vegetație lemnoasă incipientă, să niveleze 

mușuroaiele, să repare fântânile și jgheaburile pentru adăpat, să planteze arbori 

pentru umbrare și scărpinat, să fertilizeze cu gunoi de grajd sau să târlească 

corespunzător și multe alte acțiuni menite să îmbunătățească covorul ierbos și 

bunăstarea animalelor la pășune. 

Ce facem noi acum pe izlazurile comunale și pășunile de vară, nu este nevoie 

să mai comentăm, pajiștile neîngrijite alături de arabilul pârloagă, livezile și viile 

abandonate, sunt o rușine națională, vizibile la tot pasul de oricine, autohton sau 

străin, oricând în tot anul și oriunde ar fi situate, câmpie, deal sau munte. 

În plus, la aderarea noastră la UE ne-am obligat să păstrăm suprafața de pajiști 

existentă la 1 ianuarie 2007 și să le întreținem corespunzător, altfel vegetația 

lemnoasă în speță pădurea, cu tufărișurile și arborii ei, își revendică drepturile 

naturale și înlocuiesc pe nesimțite firul de iarbă neajutorat, anulând efortul a zeci de 

generații crescători de animale, de pe plaiurile mioritice. 

Din aceste considerente, revista noastră și-a propus ca începând cu acest număr 

să prezinte principalele lucrări de sezon pe pajiști, astfel ca acestea să fie privite ca 

oricare altă cultură agricolă din arabil pentru producerea furajelor, asemănător cum le 

privesc fermierii din țările cu zootehnie dezvoltată. 

 

Înlăturarea vegetaţiei lemnoase  

 Pajiştile naturale din zona păduroasă din regiunile de deal şi munte, sunt de 

origine secundară, vegetaţia ierboasă produsă de om şi animalele sale, este în 

permanentă competiţie cu vegetaţia lemnoasă primară. 

 În absenţa lucrărilor anuale de curăţirii şi în urma folosirii neraţionale şi în 

special abandonul sau subîncărcarea cu animale, speciile lemnoase se instalează 

treptat pe pajişti, mărindu-şi gradul de acoperire de la un an la altul. 

  După un număr mai mare de ani de absenţă a lucrărilor de îngrijire, se 

instalează şi se dezvoltă o vegetaţie lemnoasă a cărei defrişare se poate efectua pe 

bază de studii şi documentaţii (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 10
0
 şi 30

0
 (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.  
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Concret pentru fiecare grad înclinaţie peste 10
0
, lăţimea benzilor de pajişte 

naturale scade de la 120 m cu câte 4 m, până la 30
0
 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 10
0
-30

0
 înclinaţie, 

este bine să alterneze cu benzi antierozionale nedefrişate late de 5-25 m în funcţie de 

pantă, respectiv cu 1 m peste 5 m pentru fiecare grad peste 10
0
 înclinaţie. De 

asemenea se lasă benzi nedefrişate în apropierea ogaşelor şi ravenelor şi pe versanții 

predispuşi alunecărilor de terenuri cât şi unele pâlcuri care să servească ca umbrare 

pe păşuni în locurile de odihnă şi adăpat al animalelor. 

 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 27
0
, 

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 

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. 
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Distrugerea muşuroaielor 

În marea lor majoritate, pajiştile naturale au suprafaţa denivelată datorită 

muşuroaielor, eroziunii şi alunecărilor de teren, lucrărilor de defrişare a vegetaţiei 

lemnoase, scoaterea cioatelor, drenaj, desecare şi alte lucrări. 

Muşuroaiele înţelenite de origine animală şi vegetală sunt principala cauză a 

denivelărilor pe pajiştile naturale. Cele de origine animală sunt formate de cârtiţe, 

furnici şi mistreţi. La început acestea sunt de dimensiuni mici şi se măresc odată cu 

trecerea timpului, denivelând pajiştea şi îngreunând valorificarea ei, în special prin 

cosire. Muşuroaiele de origine vegetală se formează pe tufele dese ale unor 

graminee, cum este târsa (Deschampsia caespitosa) şi ţăpoşica (Nardus stricta) sau 

pipirig (Juncus sp.), cioate şi buturugi rămase în sol şi altele. Prin păşunat neraţional 

pe soluri cu exces de umiditate, de asemenea se formează muşuroaie înţelenite după 

călcarea lor cu animale. În zona montană întâlnim adesea muşuroaie înţelenite numite 

marghile care se datoresc efectului combinat de îngheţ-dezgheţ, păşunatului 

neraţional cu ovinele şi invaziei cu ţepoşică. 

Distrugerea muşuroaielor anuale neînţelenite se face primăvara sau toamna 

prin lucrările obişnuite de grăpare a pajiştilor.  

Muşuroaiele înţelenite pot fi distruse cu maşini de curăţat pajişti sau cu diverse 

alte unelte combinate care taie vertical muşuroiul, îl mărunţeşte şi îl împrăştie 

uniform pe teren.  

În cazul unor pajişti cu densitate mare a muşuroaielor înţelenite după 

distrugerea lor rămân multe goluri care necesită a fi supraînsămânţate cu amestecuri 

de ierburi adecvate. 

 

 Lucrări de curăţire şi nivelare 

Prin lucrări de curăţire se îndepărtează de pe pajişti pietrele, cioatele rămase 

după defrişarea arborilor, buturugile şi alte resturi vegetale aduse de ape şi alte 

lucrări. Acestea se execută manual şi mecanizat în funcţie de pantă şi gradul de 

acoperire al terenului. Pe terenurile în pantă, cu înclinaţii mai mari se acţionează cu 

atenţie pentru strângerea pietrelor şi cioatelor pentru a nu declanşa eroziunea solului. 

Nivelarea terenurilor de pe care s-au adunat pietrele, s-au scos cioatele, a celor 

erodate sau cu alunecări se poate realiza cu nivelatorul, grederul sau buldozerul, în 

funcţie de gradul denivelărilor şi eficienţa lucrării. Suprafeţele denudate de vegetaţie 

se înierbează cu un amestec adaptat zonei pedoclimatice. 

 

Maşini pentru nivelare şi curăţire 

 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,  este un utilaj purtat pe mecanismele de suspendare al 

tractoarelor de 45-65 CP (U-445, U445 DT, U-650 M. SM-445, S-651 etc.) şi este 

formată 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.  
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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.  

Caracteristicile tehnice principale ale rindelei pentru pajişti sunt: numărul de 

secţii 3; lăţimea de lucru a unei secţii 1,25 m; lăţimea de lucru totală 3,75 m; panta 

maximă de lucru de 9
0
 la lucru cu tractoarele pe roţi cu simplă tracţiune, 12

0
 la lucru 

cu tractoarele pe roţi cu dublă tracţiune; 18
0
 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 recomandă 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. 

Maşinile de curăţat pajişti rotative sunt destinate tăierii, mărunţirii şi 

împrăştierii pe sol a muşuroaielor şi vegetaţiei nevaloroase de pe pajişti sau din 

zonele verzi din parcuri şi terenuri de agrement sau sportive sau de pe marginea 

şoselelor. Reprezentative sunt maşinile de curăţat pajişti MCP-1,5 M, MCP-2 şi 

MCP-2 M. Acestea lucrează în agregat cu tractoarele de 45 CP (MCP-1,5 M) 

respectiv de 65-80 CP (MCP-2 şi MCP-2 M) şi sunt de tipul cu rotoare verticale. 

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.  

Caracteristici tehnice principale pentru maşina MCP-2 sunt: tractoarele de 

acţionare pe roţi de 65 -100 CP sau pe şenile de65 -100 CP; lăţimea de lucru de 2m: 

panta de lucru maximă de 9
0
 la acţionarea cu tractoarele pe roţi, respectiv de 18-22

0 
la 

acţionarea cu tractoarele pe şenile; capacitatea de lucru de 2,5-3,5 ha/sch; consumul 

specific de carburanţi de 16-25 l/ha.  

Principalele reglaje şi întreţineri ale maşinii de curăţat pajişti MCP-2 sunt: 

reglarea paralelismului longitudinal şi transversal al maşinii 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 

maşinii. Tractorul de acţionare trebuie să fie dotat obligatoriu cu cabină de protecţie. 

Acestea au fost principalele lucrări de curățire și nivelare a pajiștilor înainte de 

efectuarea fertilizărilor cu îngrășăminte organice și chimice, amendare, 

supraînsămânțare sau reînsămânțare și alte lucrări pe care le vom prezenta în 

viitoarele numere ale revistei.  
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După lucrările de curățire și nivelare, pe pajiștile permanente, naturale și 

seminaturale cât și pe cele temporare se trece la fertilizarea lor cu îngrășăminte 

organice și chimice pentru sporirea producției și calității furajelor. 

 

Aplicarea gunoiului de grajd 

Principalul îngrășământ organic de la noi este gunoiul de grajd și mai puțin 

restul sortimentelor ca tulbureala (gülle, purin) urina și mustul de grajd,  datorită 

sistemelor noastre mai clasice de creștere în stabulație a animalelor. 

Gunoiul de grajd în zonele de câmpie și dealuri este folosit cu predilecție la 

culturile din arabil și mai puțin pe pajiști. Pe măsură ce suprafețele de terenuri arabile 

se restrâng odată cu creșterea altitudinii în zona montană, cu gunoi de grajd se 

fertilizează mai ales fânețele și uneori pășunile. 

Aplicarea gunoiului de grajd pe pajiști în diferite regiuni ale țării se face în 

mod tradițional prin împrăștiere manuală sau mecanizată în doze de maxim 15 – 20 

tone la hectar după care se face grăpatul pajiștii pentru uniformizarea gunoiului și 

aerisirea țelinii. 

 

Aplicarea îngrășămintelor chimice 

 Datorită resurselor insuficiente de îngrăşăminte organice pentru îmbunătățirea 

pajiştilor şi a caracteristicilor care le au, respectiv conţinut redus de elemente 

fertilizante în cantităţi mari de material (gunoi, compost, tulbureală, etc.) care măresc 

cheltuielile de transport şi aplicare, suntem nevoiţi să facem adesea apel la 

îngrăşămintele chimice mai uşor de administrat la distante mari de ferma  în  condiţii 

naturale mai greu accesibile.  

 Folosirea îngrăşămintelor chimice pe pajişti a produs o adevărată revoluţie 

verde prin sporuri mari de producţie de iarbă şi  calitatea furajelor, reflectate şi în 

creșterea numărului de animale şi al producţiilor acestora la unitatea de suprafaţă din 

fermele zootehnice.  

 Aplicarea îndelungată şi în cantităţi mari a îngrăşămintelor chimice pot avea şi 

efecte negative cum ar fi acidifierea solului, poluarea mediului cu nitriţi şi nitraţi, 

perturbarea activităţii microorganismelor din sol, dezechilibre de nutriţie la animale, 

reducerea biodiversităţii şi altele. 

 Administrarea în doze moderate şi echilibrate a îngrăşămintelor chimice pe 

pajişti în funcţie de caracteristicile agrochimice ale solului, nivelul de producţie şi 

modul de folosinţă preconizat este una din cele mai importante pârghii de sporire a 

productivităţii pajiştilor permanente (seminaturale şi naturale) şi temporare 

(semănate).  

Rolul elementelor nutritive 

 Elementele nutritive pe care plantele le extrag sub formă de săruri minerale 

dizolvate în apa din sol sunt folosite de plante pentru creşterea si dezvoltarea lor . 

 Azotul este necesar plantelor în cantităţi apreciabile, în sinteza substanţelor 

proteice şi a citoplasmei celulare. Insuficienţa azotului din sol încetineşte creşterea şi 

producţia scade, iar excesul de azot favorizează creşterea vegetativă, lungeşte 

perioada de vegetaţie, scade rezistenţa la îngheţ, la cădere şi la boli. 
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 Fosforul favorizează dezvoltarea rădăcinilor, formarea florilor şi a seminţelor, 

măreşte rezistenţa plantelor la secetă, boli, îngheţ şi scurtează perioada de vegetaţie. 

 Potasiul reduce transpiraţia plantelor, măreşte rezistenţa la secetă, la cădere, 

îngheţ, intensifică fotosinteza şi acumularea hidraţilor de carbon, a substanţelor 

proteice, iar la plantele melifere măreşte cantitatea de nectar. Solurile din ţara noastră 

conţin mult potasiu de la 0,3 – 2,3 % K2O. 

 Calciul intră în consistenţa membranelor celulare sub formă de pectat de 

calciu, favorizează dezvoltarea rădăcinilor şi neutralizează acizii organici aflaţi în 

exces în plante (mai ales acidul oxalic). Solurile normale din ţara noastră conţin în 

stratul arabil 0,3 – 2,0 % CaO. 

 Magneziul este un component al clorofilei şi participă alături de fosfor la 

formarea proteinelor. Joacă un rol important în absorbţia fosforului, în formarea 

fructelor şi a seminţelor. Între Ca şi Mg din sol trebuie să existe un raport egal cu 

unitatea.  Furajele carenţate în Mg produc boli grave de nutriţie la taurine (tetania de 

iarbă sau hipomagneziemia). 

 Sulful participă la formarea unor aminoacizi (cistină, metionină) şi influenţează 

pozitiv pe păşuni, cantitatea şi calitatea lânii. În lipsa sulfului plantele îngălbenesc, 

tulpinile se lignifică, mai ales în perioadele de secetă. 

 Borul are  rol în procesele de înflorire şi fructificare, stimulează formarea 

nodozităţilor la plantele leguminoase. 

 Cuprul, manganul, fierul, zincul şi molibdenul au rol de catalizatori în 

procesele biochimice din plante. Carenţa în fier şi mangan produce la plante diferite 

stări clorotice, iar la animalele hrănite cu aceste furaje apare anemia, mai ales la 

vacile de lapte. 

Doze de îngrăşăminte chimice şi fracţionarea lor 

 Pentru fiecare tip de pajişte permanentă (naturală sau seminaturală) pe baza 

rezultatelor experimentale din ţara noastră au fost stabilite doze de îngrăşăminte 

chimice (tabelul). 

 

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 – 150 

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.) 
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 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. 

 Pe pajiștile supraînsămânțate doza de N poate crește până la 50 % față de 

pajiștea permanentă, la același nivel de PK. Pentru pajiştile temporare (semănate) 

dominate de graminee ( > 70 %) doza de N poate creşte cu 50 – 100 % faţă de cele 

permanente aflate în aceleaşi condiţii naturale, astfel că raportul poate fi de la 3 – 1 – 

1 până la 4  – 1 – 1 în caz de intensivizare a producţiei. 

 Pe pajiştile temporare bogate în leguminoase ( > 50 % ) doza de N se reduce cu 

50 %, respectiv la jumătate, astfel că raportul NPK poate fi de 1 – 1 – 1 până la 0 – 1 

– 1, azotul fiind asigurat prin fixare simbiotică. 

Fracţionarea  dozelor de azot  

Îngrăşămintele azotate se aplică fracţionat în funcţie de modul de folosinţă.  

     În regim de fâneaţă pe pajiştile permanente dozele de N se aplică în două fracţii, de 

regulă prima de 2 / 3 şi a doua de  1 / 3 din total în zone mai secetoase şi munţi mijlocii, 

respectiv în două părţi egale în zone mai favorabile din zona de dealuri umede şi 

premontană. 

 În regim de păşunat pe pajiştile permanente şi temporare pentru eşalonarea producţiei 

dozele se aplică în mai multe fracţii egale în funcţie de numărul ciclurilor de recolta în 

doze de câte 30 N până la 50 N kg / ha primăvara devreme şi după fiecare ciclu, 

exceptând pe ultimul. 

Aplicarea fosforului şi potasiului  

  Îngrășămintele fosforice şi potasice se aplică pe pajişti de regulă toamna, cu excepţia 

situaţiilor când folosim îngrăşăminte chimice complexe NPK când PK se aplică 

concomitent cu N primăvara. Aplicarea unilaterala a N a dus la scăderea rezervei de P si 

K din sol, de aceea aplicarea acestor elemente deficitare care produc carențe in 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 oxizi de P şi K necesare pentru întreg anul, după care în 

completare, imediat sau după ciclurile de recoltă se aplică numai îngrăşăminte azotoase 

cum ar fi nitrocalcarul (21 % N) pe solurile acide, azotatul de amoniu (33,5 % N), sau 

ureea (46  N) pe soluri cu reacţie normală şi sulfatul de amoniu (20 % N) pe soluri 

sărăturate, în fracții de  N 50 – 100 kg la ha.  

 La teoriile fără acoperire enumerate de unii ” specialişti „ în agricultura 

ecologică (biologică) care propovăduiesc fără temei interzicerea aplicării 

îngrăşămintelor chimice pe pajişti, le răspundem că sunt necesare pentru început 

intervenţii urgente şi intense de schimbare a covorului ierbos degradat pe cale chimică 

(erbicide, îngrăşăminte, amendamente, etc.) care fac posibilă creşterea încărcării cu 

animale la hectar, producerea unor cantităţi mai mari de îngrăşăminte organice (gunoi, 

tulbureală, etc.) după care la un interval de numai  doi ani de conversie se poate mai uşor 

face trecerea la agricultura pe care o preconizează.  
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Pe o pajiște degradată se obțin în continuare  producții mici și de slabă calitate 

o perioadă mai lungă de timp, oricâte metode ”bio” am aplica. 

Covorul ierbos ameliorat este similar cu soiul sau hibridul folosit la culturile în 

arabil, altfel nu se poate realiza performanță în producerea furajelor pe pajiști. 

Numai în acest mod, pe cale chimică în principal, se vor putea îmbunătăţi 

suprafeţe mai mari de pajişti care de decenii sau chiar secole s-au degradat continuu  

întrucât noi nu le-am asigurat un minim de întreţinere, fertilizare şi folosire raţională. 

Maşini terestre de administrat îngrăşăminte chimice  

Dintre maşinile pentru administrat îngrăşăminte chimice (MIC) şi 

amendamente (MA), prezintă importanţă mai ales cele purtate de tip centrifugal MIC 

300 şi MIC 500 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.  

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 mașinilor 

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 dm
3
 la maşina MIC 300, respectiv de 

450 dm
3
 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.  

Aplicarea îngrăşămintelor chimice cu aviaţia 

 În zone mai greu accesibile pentru aplicarea îngrăşămintelor chimice se 

foloseşte aviaţia utilitară, formată din avioane uşoare, de tip AN – 2 sau helicoptere, 

care nu necesită amenajări speciale pentru pista de zbor. 

 Pentru a fi eficientă economic administrarea 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. 
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 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 de către 4 oameni, decolarea, zborul cu 

împrăştierea îngrăşămintelor şi aterizarea durează 3 – 4 minute, în total 4 – 5 minute, 

după calculele noastre aplicarea ”aero” este chiar mai ieftină decât aplicarea cu 

mijloace terestre, fiind în plus practicabilă pe orice formă de relief. 

 

Mijloace de îmbunătățire a covorului ierbos 

Asupra covorului ierbos acţionează, concomitent sau în etape, mai mulţi factori 

de degradare, care provoacă în timp un dezechilibru între speciile în anii doi sau trei 

de vegetaţie pe pajiştile temporare întreţinute şi valorificate necorespunzător, cât şi în 

anii 4-6 de vegetaţie pe cele unde s-au respectat tehnologiile recomandate. 

În aceste situaţii când se încheie durata economică de valorificare a unei pajişti 

semănate se poate interveni cu una din cele două metode – reînsămânţare  sau 

supraînsămânţare – prin care restabileşte echilibrul în covorul ierbos. 

Reînsămânțarea  presupune distrugerea integrală a covorului ierbos existent şi 

instalarea prin semănat a unei pajişti noi, cu un amestec de graminee şi leguminoase 

perene. La această metodă se recurge în cazul în care covorul ierbos a ajuns într-un 

stadiu foarte avansat de degradare, când plantele bune furajere participă în proporţie 

mai mică de 30-40% din total. În situaţia prezenţei în covorul ierbos a 40-80% specii 

valoroase furajere care merită a fi menţinute, cea mai economică intervenţie pentru 

îmbunătăţirea compoziţiei floristice, o constituie supraînsămânţarea. 

 Prin supraînsămânţare se introduc pe diferite căi unele specii sau soiuri de 

leguminoase şi graminee perene, bianuale sau anuale, în covorul ierbos existent, 

pentru asigurarea unei densităţi şi proporţii optime, în scopul sporirii producţiei şi 

calităţii furajelor. Se realizează astfel, o creştere a duratei economice de valorificare a 

producţiei unei pajişti sau culturi furajere perene (lucernă,trifoi,etc.) cu cheltuieli 

minime. Din punct de vedere al suprafeţei pe care se acţionează, se distinge o 

supraînsămânţare locală (parţială) sau totală. Supraînsămânţarea locală se execută de 

regulă manual pe pajiştile cu covor ierbos corespunzător,dar care prezintă goluri bine 

conturate, restrânsă ca arie, pe locurile unde s-a defrişat vegetaţia lemnoasă, s-au scos 

cioate, a stagnat apă, etc. În schimb supraînsămânţarea totală se execută mai ales cu 

mijloace mecanizate pe întreaga suprafaţă a unei pajişti care prezintă covorul ierbos 

degradat pe toată întinderea ei. În prezenta lucrare se fac referiri numai la 

supraînsămânţarea totală. 

 În general se supraînsămânţează:  

1) amestecuri de graminee şi leguminoase perene în pajişti permanente sau 

temporare cu covor ierbos degradat;  

2 ) leguminoase perene sau bianuale în pajişti permanente sau temporare, 

lipsite sau sărace în leguminoase;  

3 ) graminee perene sau anuale în culturi de leguminoase perene cu densitate 

scăzută. 
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Îndesirea covorului ierbos degradat  

Pe pajiştile de deal şi munte situate pe versanţi, cu ţelina discontinuă sau rărită, 

expusă eroziunii solului, supraînsămânţarea sau „regenerarea parţială” constituie 

principala metodă de îmbunătăţire a covorului ierbos, întrucât prelucrarea superficială 

cu menţinerea unei părţi din vegetaţia existentă, frânează declanşarea proceselor de 

eroziune mai frecventă în cazul reînsămânţării sau „regenerării totale”. 

 La stabilirea amestecurilor se vor lua în considerare speciile mai valoroase 

existente în covorul ierbos, care se vor completa prin supraînsămânţare cu altele, 

pentru realizarea unui echilibru între graminee şi leguminoase, între graminee cu talie 

înaltă şi cele cu talie scundă şi alte criterii. În acest caz nu se pot da soluţii general 

valabile, amestecurile pentru supraînsămânţare depind în primul rând de speciile 

existente, condiţii naturale, modul de folosinţă, nivel de fertilizare, etc. Orientativ, se 

pot utiliza cu bune rezultate amestecurile recomandate pentru reînsămânţarea 

pajiştilor degradate sau înfiinţarea de pajişti temporare în arabil pentru condiţii 

naturale asemănătoare zonei unde se efectuează supraînsămânţarea. 

 Pentru supraînsămânţare este suficientă o prelucrare superficială a 

solului pe adâncimea de 2-5 cm cu ajutorul grapelor cu discuri sau colţi rigizi. Se 

utilizează una din aceste tipuri de grape sau un agregat format din amândouă, în 

funcţie de textura, structura, gradul de tasare şi umiditatea solului. Pentru o prelucrare 

uniformă şi evitarea trecerilor consecutive pe acelaşi loc a diferenţelor maşini şi 

utilaje ce concură la reuşita supraînsămânţării, se respectă câteva reguli privind 

direcţiile de grăpare, semănat şi tasat terenul în funcţie de structura solului. 

Epocile de supraînsămânţare sunt atât primăvara cât mai devreme, imediat ce 

se poate lucra în câmp, cât şi în luna august până la începutul lunii septembrie. 

Cantităţile de sămânţă utilă la hectar s-au stabilit în funcţie de densitatea 

covorului existent şi epoca supraînsămânţării. În general se foloseşte 50-70 % din 

norme de sămânţă pentru o cultură normală, fiind mai scăzută primăvara şi ceva mai 

ridicată pentru epoca de toamnă. 

Fertilizarea cu îngrăşăminte chimice se face după prima recoltă prin cosire 

pentru a nu stimula plantele din vechiul covor ierbos care pot înăbuşi tinerele plante 

abia răsărite după supraînsămânţare. 

Pajiştile supraînsămânţate primăvara nu se păşunează cel puţin 1-2 cicluri 

(recolte), iar cele supraînsămânţate toamna se vor păşuna la momentul optim, în 

primăvara anului următor. Prin această măsură se ajunge în scurt timp la o producţie 

ridicată (30-40 t/ha de masă verde) care se poate valorifica prin păşunat, fără a 

întrerupe practic acest mod de folosire, aspect de mare importanţă pentru pajiştile din 

apropierea fermelor zootehnice sau a taberelor de vară. 

 

Îmbogăţirea pajiştilor în leguminoase 

În ceea ce priveşte introducerea prin supraînsămânţare a leguminoaselor perene 

sau bianuale în pajişti permanente sau temporare lipsite sau sărace în leguminoase, s-

au efectuat câteva experimentări cu rezultate foarte bune. 
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Pe lângă sporul de producţie şi a calităţii furajelor, datorită supraînsămânţării 

cu trifoi roşu se măreşte cantitatea de azot din sol pe seama bacteriilor fixatoare din 

rădăcinile leguminoaselor, făcând posibilă reducerea dozelor de îngrăşăminte chimice 

azotate, care  se aplicau pe pajiştea temporară alcătuită numai din graminee perene. 

O problemă aparte o constituie introducerea trifoiului alb în păşuni. Deşi s-au 

făcut câteva încercări totuşi nu s-au obţinut rezultatele scontate datorită nerespectării 

modului de folosire efectiv cu animalele. Introducerea pe diferite căi a 2-3 kg/ha 

trifoi alb primăvara devreme, prelucrarea superficială a solului, tasarea şi păşunatul 

efectiv cu animalele la primul ciclu şi la momentul optim de păşunat a dat rezultate 

bune.  

Având în vedere faptul că sunt necesare cantităţi mici de sămânţă de trifoi alb 

la un hectar, problema semănatului direct, nu este pe deplin rezolvată din lipsă de 

maşini adecvate. De aceea seminţele se amestecă cu îngrăşăminte chimice granulate 

mai ales superfosfat și complexe, care se administrează pe pajişti cu ajutorul 

semănătorilor, maşini de aplicat îngrăşăminte chimice terestre sau aeronave. 

Pentru ca aceste seminţe mici să nu rămână suspendate sau la suprafaţa 

covorului ierbos existent, mai ales când se administrează cu mijloace de aplicare a 

îngrăşămintelor chimice, este necesară tasarea terenului cu tăvălugii sau în unele 

cazuri pe terenuri denivelate în pantă mare, trecerea cu o turmă de oi pentru a pune în 

contact mai intim seminţele cu solul.  

Pe lângă introducerea directă a seminţelor de trifoi alb sau a altor leguminoase 

perene, pe viitor se va putea apela şi la serviciile animalelor ca factor de răspândire a 

acestor valoroase plante furajere. Este cunoscut faptul că prin tubul digestiv al 

rumegătoarelor multe din seminţele de leguminoase din fânurile administrate în hrană 

sau plantele mature păşunate, trec nestingherite, uneori sunt favorizate (seminţele 

„tari”) regăsindu-se intacte în dejecţiile solide.  

Această diseminare endozoohoră, la bovinele întreţinute pe păşune, după unii 

autori poate ajunge la 325 mii diferite seminţe la hectar din care o parte însemnată 

revin leguminoaselor perene. 

La fel pe locurile târlite este concentrată o mare cantitate de seminţe de ierburi 

„culese” prin păşunat de către oi şi depozitate odată cu dejecţiile solide.  

Astfel, îmbunătăţirea covorului ierbos pe pajiştile târlite, pe lângă fertilizarea şi 

stimularea unor specii valoroase existente sau a celor care apar din rezerva de 

seminţe din sol, mai beneficiază şi de un aport suplimentar de seminţe din dejecţiile 

solide ale oilor care au păşunat plante cu seminţe ajunse la maturitate. 

Nu întâmplător prin aplicarea gunoiului de grajd pe o pajişte, covorul ierbos se 

îmbogăţeşte în leguminoase şi ca urmare a faptului că în gunoi se întâlnesc seminţe 

din fânurile administrate animalelor. 

Pentru această acţiune de „supraînsămânţare”, cea mai potrivită se dovedeşte 

specia ovină care circulă pe suprafeţe mai întinse, uneori greu accesibile cu 

posibilităţi de răspândire mai uniformă a dejecţiilor şi a seminţelor pe care le conţin, 

realizând concomitent, prin călcat, o punere în contact mai intimă a seminţelor cu 

solul. 
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Prelungirea vieţii lucernierelor îmbătrânite 

O altă problemă destul de importantă o constituie supraînsămânţarea culturilor 

de leguminoase perene, îndeosebi lucernă, cu graminee perene sau anuale. Culturile 

pure de lucernă în marea majoritate a cazurilor după 3-4 ani se răresc considerabil, 

fiind invadate de buruieni. În acest caz supraînsămânţarea pentru ultimul an de 

producţie cu raigras aristat este o măsură oportună pentru prelungirea duratei 

economice de valorificare a culturii. Culturile de lucernă care ajung în declin se 

supraînsămânţează în luna august cu 12-15 kg/ha raigras aristat, după o prealabilă 

prelucrare a terenului cu grapa cu discuri, respectând tehnologia prezentată în figură. 

În anul următor se obţin 50-55 tone masă verde la hectar de foarte bună calitate în 

condiţii de neirigat si mai mari în condiţii de irigare a culturii. Pe suprafeţele 

supraînsămânţate nu mai este necesară fertilizarea cu azot, acest element fiind 

asigurat biologic de către leguminoasă. 

În lucerniere se pot introduce prin supraînsămânţare şi graminee perene cum 

sunt: timoftica, păiuşul de livezi sau golomăţul în funcţie de zona de cultură. În acest 

caz durata economică de valorificare creşte cu 2-3 sau mai mulţi ani. Această metodă 

de supraînsămânţare este mai puţin răspândită întrucât de la început lucerna se poate 

semăna în amestec cu 20-40 % diferite graminee perene, care ocupă spaţiile libere 

rămase după dispariţia treptată a plantelor de lucernă din cultură, menţinându-se o 

densitate constant bună, o perioadă mai mare de ani de folosire. 
 

Revista Ferma, 2013,  an XV, nr  2,3,4 (117,118,119), februarie,martie și aprilie, Timişoara 
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A.B.C. – ul  PĂȘUNATULUI RAȚIONAL ȘI EFICIENT 

 

Starea actuală a pajiștilor noastre a fost decisiv influențată în rău de pășunatul 

haotic cu animalele spre deosebire de sistemele de folosire rațională din țările cu 

zootehnie pastorală dezvoltată. 

În cele ce urmează ne propunem să ”înarmăm” fermierii români cu principalele 

noțiuni ale pășunatului rațional, după care în cunoștință de cauză și dorință de progres 

să le aplice în condițiile concrete din exploatația pe care o conduc. 

 

SISTEME EXTENSIVE DE PĂȘUNAT 

După ce am aplicat toate metodele de îmbunătăţire a covorului ierbos a unei 

pajişti, după caz prin curăţire de vegetaţie dăunătoare, fertilizare organică şi chimică, 

supraînsămânţare, reînsămânţare, amendare, etc., problema cea mai importantă 

rămâne valorificarea producţiei de iarbă prin cosire şi / sau păscut cu animalele. 

Utilizarea prin cosire reclamă cunoaşterea unor condiţii mai simple ce 

trebuiesc respectate cum ar fi: stadiul de dezvoltare al plantelor, înălţimea şi modul 

de tăiere, îndepărtarea recoltei, pregătirea fânului, însilozarea şi altele.  

În schimb păşunatul este cu mult mai complicat, întrucât intervine factorul 

animal prin călcare, ruperea ierbii, dejecţii solide şi lichide, etc., cu influenţe 

determinante asupra productivităţii şi compoziţiei floristice a covorului ierbos al unei 

pajişti.  

De aceea trebuie să se acorde o atenţie la fel de mare metodelor de folosire ca 

şi metodelor de îmbunătăţire a producţiei unei pajişti, pentru a se obţine rezultatele 

scontate. 

Înainte de a dezvolta metodele de valorificare a ierbii prin păşunat se prezintă 

criteriile de clasificare a sistemelor de păşunat. 

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. 

 

1. Păşunatul liber nesistematic (neraţional) este cel mai dăunător pentru 

păşunile naturale întrucât nu ţine seama de nici o regulă privind durata de păşunat, 

încărcarea cu animale, împărţirea păşunii pe specii şi categorii de animale, staţionarea 

în târle este mult peste normal, dând naştere la supratârlire şi îmburuienarea păşunii, 

nu se respectă regulile sanitar veterinare şi multe alte nereguli care aduc grave 

prejudicii atât covorului ierbos cât şi animalelor care păşunează. 

 Subîncărcarea păşunii cât şi supraîncărcarea sunt la fel de dăunătoare pentru 

covorul ierbos. 

Animalele păşunează în mod selectiv numai plantele valoroase, situaţie care 

favorizează extinderea buruienilor.  
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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. 

 

2. Păşunatul dirijat (sub picior) reprezintă cea mai simplă formă de păşunat 

raţional care poate fi aplicat pe toate păşunile. El presupune repartizarea diferitelor 

specii şi categorii de animale a unor porţiuni diferite din teritoriul păşunii, încărcarea 

ei cu un număr optim de animale şi păşunatul succesiv al covorului ierbos în aşa fel 

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). 

 

3. Păşunatul la pripon (conovăţ) care se practică în cazul unui singur animal 

sau a unor efective mici de animale care sunt legate de un pichet metalic sau par cu o 

frânghie sau lanţ. Acest sistem este lipsit de importanţă, cu toate că furajul este bine 

valorificat prin limitarea deplasării animalelor care pasc în cercuri. După terminarea 

păşunatului într-un loc, priponul se mută alăturat şi aşa mai departe până la 

valorificarea producţiei de pe întreaga suprafaţă de pajişte. 

 

TERMENI TEHNICI PASTORALI ŞI NECESARUL DE IARBĂ 

 Organizarea raţională a păşunatului presupune cunoaşterea şi însuşirea unor 

termeni tehnici utilizaţi azi în literatura pratologică mondială, neintroduşi încă în 

totalitate în terminologia agricolă românească. Cei mai importanţi dintre aceştia sunt 

următorii. 

- TP = trup de păşune, ce reprezintă o suprafaţă de teren bine delimitată în 

spaţiu pe limite naturale sau construite, de o anumită mărime, care poate avea două 

sau mai multe unităţi de exploatare, cu vegetaţia ierboasă aptă să fie folosită în 

principal prin păscut direct cu animale; 

- UE = unitate de exploatare, ca subdiviziune a unei păşuni mai mari (TP), în 

care se asigură necesarul de iarbă pentru o grupă de aproximativ 100 - 120 UVM în 

cazul societăţilor agricole sau 20 - 30 UVM pentru proprietatea individuală; 

- p = parcelă de păşunat, ca subdiviziune  a UE, care este suprafaţa unde pasc 

animalele în mod organizat, în rotaţie pe cicluri de păşunat; 
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           - SP = sezon de păşunat sau durata păşunatului într-o perioadă de vegetaţie 

care poate fi; 

- Dpp (zile) = durata păşunatului parcelelor, respectiv timpul cât rămân 

animalele pe o tarla în cursul unei perioade de păşunat; 

- Drp (zile) = durata perioadei de refacere a ierbii în parcelă, reprezintă 

timpul scurs între scoaterea animalelor de pe tarla şi reintroducerea lor pe acceaşi 

suprafaţă la ciclul următor de păşunat; 

- Rip (kg/ha, t/ha) = rezerva de iarbă din parcelă, este cantitatea de iarbă 

oferită animalelor pe o suprafaţă oarecare de păşune în cursul unui ciclu de păşunat 

sau numărul raţiilor zilnice de iarbă de care dispunem pe o parcelă la un moment dat. 

Rip este produsul  dintre numărul de UMV care se introduc pe parcelă şi Dpp, care se 

exprimă în raţii (UVM/ha). 

- Ip (UVM/ha) = încărcarea parcelei care este numărul animalelor  cu care se 

încarcă o parcelă la o anumită durată în zile a păşunatului, în cadrul unui ciclu de 

păşunat. Se exprimă în UVM /ha şi depinde de Dpp. După KLAPP  la o rezervă de 

iarbă Rip de 100 zile UVM/ha sunt posibile o Dpp de 4 zile o încărcătură de 25 UVM 

iar la o Dpp de 1/2 zi o încărcătură momentană de 200 UVM/ha respectiv 50 mp 

pentru un animal. Ip scade la păşunatul raţional din primăvară spre toamnă, în funcţie 

de mărimea rezervei de iarbă.  

Au fost enumeraţi şi definiţi aceşti termeni de bază pentru a înţelege mai bine 

regulile stricte ale păşunatului raţional. 

Din datele existente în literatura noastră de specialitate necesarul zilnic de 

iarbă pentru diferite specii şi categorii de animale este în general de: 

*  40 - 50 kg la vacile cu producţie mare, tauri şi boi; 

*  30 - 40 kg la vacile slab productive sau sterpe şi cai adulţi; 

*  20 - 30 kg la tineretul bovin sub 200 kg; 

*  5 - 6 kg la ovinele adulte şi altele. 

Producţia păşunii determinată în masă verde (MV) recoltată pe vreme însorită, 

fără rouă, se poate transforma în substanţă uscată (SU) sau în unităţi nutritive (UN) 

mai expeditiv pe bază de coeficienţi sau prin determinări de laborator. Raportul între 

MV şi SU este în general de 5 : 1, respectiv pentru transformarea producţiei de MV şi 

SU se împarte producţia de MV la 5. 

Pentru transformarea în UN se iau în considerare următoarele valori: 

- 0,25 UN (4 kg MV/ 1 UN) pentru iarba de calitate foarte bună, în care 

predomină gramineele şi leguminoasele valoroase; 

- 0,20 UN (5 kg MV/ 1 UN) pentru iarba de calitate bună în care predomină 

gramineele valoroase; 

- 0,16 UN (6 kg MV/ 1 UN) pentru iarba de calitate mijlocie în care plantele 

valoroase reprezintă cel mult 50 %; 

- 0,14 UN (7 kg MV / 1 UN) pentru iarba de calitate slabă în care predomină 

plante inferioare din punct de vedere furajer. 

Aceste date sunt utile în stabilirea ponderii ierbii de pe păşune pentru necesarul 

raţiei de întreţinere şi producţie al animalelor în special al vacilor de lapte, care au 
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nevoie de o furajare suplimentară cu nutreţuri concentrate în funcţie de nivelul 

producţiei de lapte. 

 Pentru transformarea producţiei de iarbă exprimată în UN în producţii 

animaliere se face apel la coeficienţii din literatura de specialitate care în cazul nostru 

sunt: 

*  1 - 1,2  UN  pentru 100 kg greutate vie necesare funcţiilor vitale (raţie de 

întreţinere); 

*  0,45 - 0,50 UN pentru producerea 1 kg lapte vacă; 

*  3 - 5 UN pentru 1 kg spor greutate vie tineret taurin. 

Concret  pe păşune  în condiţii obişnuite, în medie 1 kg lapte vacă se obţine cu 

un consum de 1 - 1,3 UN iar 1 kg spor greutate vie la tineret taurin în vârstă de peste 

12 luni se realizează cu 7,5 - 10 UN, care reprezintă conversia optimă a ierbii în 

produse animaliere. 

Gradul de valorificare sau coeficientul de folosire al păşunilor prin păscut cu 

animalele, este în funcţie de calitatea covorului ierbos şi variază în limite destul de 

largi: 

*  25 - 35 % păşuni pe terenuri umede cu rogozuri (Carex sp.); 

*  30 - 50 % păşuni subalpine şi montane de ţepoşică (Nardus stricta); 

*  45 - 70 % păşuni de câmpie şi dealuri uscate (Festuca valesiaca, F.rupicola, 

Botriochloa ischaemum); 

*  65 - 90 % păşuni de dealuri umede şi lunci cu graminee valoroase; 

*  85 -95 % păşuni naturale montane cu graminee valoroase sau păşuni semănate din 

toate zonele. Repartiţia producţiei de iarbă într-o perioadă de păşunat este destul de 

neuniformă fiind mai mare la începutul spre mijlocul sezonului şi mai mică la 

sfârşitul sezonului de păşunat. Din aceste considerente necesarul calculat de iarbă 

pentru o unitate de vită mare (UVM) în  condiţiile din ţara noastră este bine să fie 

mărit cu cca 30 %, ajungând astfel la 65 kg iarbă pentru 1 UVM sau 13 kg substanţă 

uscată (SU). Există şi o altă metodă de calcul în care la un consum de 50 kg iarbă (10 

kg SU) suprafaţa atribuită pentru 1 UVM se măreşte cu 30 %, rezultatul fiind acelaşi 

în ambele cazuri. 
 

ÎNCĂRCAREA OPTIMĂ CU ANIMALE 

Ritmul neuniform de repartizare a producţiei de iarbă pe  păşuni face ca 

animalele să aibă de regulă un surplus de hrană la începutul păşunatului şi să fie în 

criză la sfârşitul sezonului.  

Rezolvarea acestui neajuns pe păşunile neamenajate se face pe două căi şi 

anume reducerea treptată a efectivelor de animale scoase la păşunat sau hrănirea cu 

nutreţuri produse în arabil (porumb verde, sfeclă, dovlecei, etc.) sau alte furaje 

însilozate. 

În condiţiile unui păşunat pe tarlale, această problemă se poate rezolva mult 

mai uşor în sensul că o parte din tarlale (de exemplu 2 - 3 tarlale din 8 existente) la 

primul ciclu de păşunat producţia excedentară se coseşte pentru prepararea fânului 

sau însilozare. 



 

60 

 

 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: 

             Pt (kg/ha) - Rn (kg/ha)     

  Cf  %     =                                              x 100 

                  Pt  (kg/ha) 

Dacă producţia totală (Pt) a unei păşuni este de 20.000 kg/ha şi resturile 

neconsumate (Rn) sunt  de 3.000 kg/ha, coeficientul de folosire a ierbii (Cf) ar fi de : 

 20.000  - 3.000     

   Cf  %   =                                 x 100 = 85 % 

              20.000 

Dacă exprimăm numărul animalelor admise pentru 1 ha păşune cu  Ip 

(încărcarea păşunii) necesarul zilnic de iarbă pe cap de animal cu  Nz şi numărul 

zilelor de păşunat cu Zp , formula pentru stabilirea încărcării unei păşuni va fi: 

 

        Pt (kg/ha) x Cf (%)     

    Ip (cap/ha) =                              

                      Nz x Zp  x 100 

Să luăm de exemplu încărcarea posibilă a unui hectar de păşune din zona 

montană situată la 800 m altitudine cu o producţie (Pt) de 16.800 kg pe hectar cu un 

coeficient de folosire (Cf) de 90 %, păşunată cu vaci de lapte ce consumă 65 

kg/cap/zi  (50 kg necesar x 30 % siguranţă climatică) pe o durată de 155 zile de 

păşunat, încărcarea posibilă ar fi de:  

          16.800 x   90     1.512.000 

     Ip (cap/ha)                               =                              =   1,5 vaci/ha 

        65 x 155  x 100         1.007.500 

sau altfel exprimat o încărcare a păşunii cu 1,5 UMV/ha. 

 Stabilirea încărcăturii totale cu animale a unei păşuni (IAP)  se face prin 

înmulţirea suprafeţei păşunii (Sp) exprimată în hectare cu încărcarea păşunii (Ip) la 1 

hectar pentru diferite specii sau categorii de animale sau un indicator sintetic 

exprimat în unităţi vită mare (UVM): 

 

  IAP (nr.cap., UVM) = Sp (ha) x Ip (cap/ha, UVM/ha) 
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 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. 

 

ÎMPĂRȚIREA PAJIȘTII ÎN PARCELE ȘI MĂRIMEA LOR 

Pentru buna desfăşurare a valorificării ierbii  dintr-un  trup de păşune, se 

prezintă câteva calcule care sunt necesare pentru determinarea mărimii unei parcele 

de păşunat (Mp) şi al numărului de parcele (Np) din tarla care face parte dintr-o 

unitate de exploatare (UE) prin păşunat a unei pajişti: 

 

Mărimea parcelei se face în funcţie de rezerva de iarbă (Rip), după formula: 

                             Numărul animalelor x  Dpp     

       Mp  =                                 

                                 Rip 

 

      De exemplu, dacă Rip este de 120 raţii UVM / ha la un ciclu de păşunat ( 7.800 

kg/ha : 65 kg/UVM = 120 raţii) Dpp (durata de păşunat pe parcelă) de 3 zile şi 

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

 

 

Mp     = 

 

60 x 3  

= 

180  

= 

 

1,5 ha 120 120 

 

Se înţelege că producţia de 7.800 kg/ha este cea consumată efectiv de animale 

(producţia valorificată) care rezultă în urma scăderii resturilor neconsumate din 

producţia totală sau aplicând coeficientul de folosire a ierbii (Cf) .  

 

Numărul parcelelor se stabileşte după formula: 

 

 Drp         

        Np   =               +    1                                

                     Dpp       

     

         Astfel, dacă durata medie a păşunatului într-o parcelă (Dpp) este de 4 zile şi 

durata perioadei de refacere a ierbii (Drp) este în medie de 28 zile, atunci numărul de 

parcele necesar va fi: 

 

 28         

        Np   =               +    1   = 8 parcele                            

                      4      
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Dacă păşunatul se face pe 3 grupe de producţie ( 1 - vaci de mare producţie; 2 - 

vaci cu producţii mici şi înţărcate; 3 - tineret femel + vaci sterpe), formula de mai sus 

va fi următoarea: 

Drp             28 

      Np  =              +  nr. grupe =          + 3 = 10 parcele                       

                     Dpp                            4 

 

În mod normal, iarba se valorifică cu atât mai bine cu cât numărul parcelelor 

dintr-o tarla de păşunat este mai mare, întrucât se poate reduce Dpp şi mări Drp.  

Un număr prea mare de parcele, ridică foarte mult costurile ocazionate de 

împrejmuirile cu garduri fixe. De aceea în practică este mai răspândit sistemul de 

împărţire a unei păşuni în minim 4 parcele până la maxim 12 parcele cu un optim de 

6 - 8 - 10 parcele cu garduri fixe, în interiorul cărora păşunea se subdivide cu gardul 

electric necesarul de iarbă pentru 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, de forma lui geometrică. 

Se poate remarca posibilităţile multiple de aşezare al adăpătorilor care nu 

trebuie să lipsească din parcele. La fel, ideal ar fi să avem în fiecare parcelă câțiva 

arbori sau pomi pentru umbră, cum sunt plopii, nucul şi alţii. 

Reuşita păşunatului porţionat în interiorul unei parcele depinde şi de utilizarea 

corespunzătoare a gardurilor electrice 
 

SISTEME RATIONALE ȘI REGULI DE PĂȘUNAT 

1. Păşunatul pe parcele este sistemul obișnuit de păşunat sistematic, fiind cel 

mai răspândit în ţările cu zootehnie dezvoltată.  

Ca principiu el se bazează pe subîmpărţirea unei păşuni (trup, unitate de 

exploatare) cu ajutorul unor garduri fixe în mai multe parcele (6 - 12), urmând ca pe 

fiecare parcelă păşunatul să se facă liber pe 1/6 până la 1/12 din suprafaţă. 

În general s-a preconizat ca fiecare parcelă să fie păşunată timp de 4 - 7 zile, nu 

mai mult pentru a se evita păşunatul a doua oară a ierbii păscute în prima zi, aceasta 

fiind în plină creştere. 

Între durata păşunatului parcelelor (Dpp) şi durata refacerii ierbii (Drp) ideal 

ar trebui să fie un raport de 1 : 13. În practică, deseori acest raport este de 1 : 4 - 1 : 6, 

când vegetaţia suferă pentru că este păscută a doua oară în timp foarte scurt, este 

călcată inutil în picioare sau este insuficient valorificată, cu resturi neconsumate 

datorită dejecţiilor şi alte cauze. 

Faţă de sistemele de păşunat mai simple, păşunatul pe parcele după metoda 

clasică, reprezintă un progres considerabil, asigurând vegetaţiei o perioadă de 

refacere suficientă, un grad de folosire ridicat prin evitarea păşunatului selectiv, cu 

posibilitatea intervenţiei între cicluri pe parcelă cum ar fi aplicarea fazială a 

îngrăşămintelor chimice, cosirea resturilor neconsumate, împrăștierea dejecţiilor, etc. 

cât şi a efectelor binefăcătoare ale razelor solare în distrugerea unor germeni 

patogeni. 
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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. 

 

2. Păşunatul dozat clasic este o metodă şi mai intensivă de folosire, în care 

animalelor se delimitează cu ajutorul gardului electric suprafeţe de păşunat care să le 

asigure hrana pentru o jumătate sau o zi, în interiorul unei tarlale cu gard fix. 

Organizarea păşunatului pe parcele şi a celui dozat presupune respectarea cu stricteţe 

a unor reguli de bază ale exploatării păşunilor, care se adaptează în funcţie de mersul 

timpului, ritmul de creştere a ierbii, influenţa păşunatului asupra covorului ierbos, şi 

alte criterii zooeconomice. 

 

3. Pășunatul dozat ameliorat sau folosirea combinată (cosit – servit iarbă pe 

loc de animale) este cea mai intensivă metodă de utilizare a unei pajişti foarte 

productive. Sistemul de folosire constă în cosirea la 4-5 cm înălțime a ierbii dintr-o 

parcelă pentru necesarul de o jumătate de zi, delimitarea cu gardul electric și lăsarea 

animalelor în special vaci de lapte de mare producție să consume iarba direct din 

brazde. 

Prin acest procedeu utilizat pentru prima oară în țara noastră la IAS Prejmer – 

BV (Marușca 1978) după un model olandez, realizăm câteva avantaje pentru vacile 

de lapte și dezavantaje pentru covorul ierbos. 

 

Avantajul pentru vacile de lapte și efectul economic constau din: 

 Reducerea la un sfert (2 ore) a timpului de hrănire față de păscutul direct (8 

ore) cu economisire de energie care se transformă în lapte; 

 Creșterea cantității de substanță uscată ingerate având în vedere că iarba este 

ofilită și mai uscată decât cea păscută direct; 

 Avantajul mișcării în aer liber față de vacile hrănite la iesle cu iarbă cosită; 

 Gradul de valorificare a ierbii este de peste 95 %; 

 Nu mai este necesară cosirea resturilor neconsumate. 

 

Dintre dezavantaje amintim: 

 Regenerarea mai lentă a ierbii după cosit și călcatul animalelor; 

 Costul ocazionat cu cosirea ierbii înainte de a fi consumată; 

 Scurtarea duratei de viață a pajiștii semănate intensive; 

 Pregătire profesională corespunzătoare pentru a fi corect aplicată. 
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Având în vedere încărcarea instantanee mare, se recomandă ca spațiul îngrădit cu 

gard electric în parcelele cu gard fix  să fie de 3-4 ori mai mare decât suprafața cosită 

pentru o porție de jumătate de zi, funcționând ca un cursor, în față iarba proaspăt 

cosită și în spate cu maxim 2 zile de la cosire. 

 

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 calculate pe baza rezervei de iarbă (Rip) disponibilă, delimitată de 

gardul electric. 

4. Forţarea animalelor să consume integral iarba din parcele pentru a preveni 

păşunatul selectiv şi a asigura o otăvire uniformă la ciclurile următoare de 

păşunat. 

5. Modificarea încărcării parcelelor în cursul perioadei de vegetaţie în funcţie 

de producţia de iarbă, prin mărirea respectiv micşorarea suprafeţelor 

repartizate zilnic animalelor cu ajutorul gardului electric. 

6. Compensarea variaţiilor sezoniere de creştere a ierbii prin cosirea unor 

parcele în prima perioadă de păşunat şi furajarea suplimentară în a doua 

jumătate a verii. 

7. Folosirea din plin a perioadei de refacere a ierbii pentru efectuarea 

lucrărilor de îngrijire a păşunii (împrăştierea baligilor,combaterea 

buruienilor, cosirea resturilor neconsumate,fertilizare fazială,irigare, etc.). 

8. Practicarea păşunatului de noapte în timpul căldurilor de vară. 

9. Evitarea păşunatului pe vreme excesiv de umedă şi furajarea la iesle pentru 

a feri  ţelina  de stricăciuni prin călcare cu animalele. 

10.  Asigurarea pe cât posibil în parcelă a alimentării permanente cu apă a 

animalelor. 

11.  Ocrotirea animalelor de arşiţa verii şi frigul din primăvară sau toamnă prin 

asigurarea unor umbrare forestiere sau adăposturi uşoare. 

12.  Oprirea din timp a păşunatului, înainte ca animalele să sufere de lipsa de 

iarbă şi mai ales pentru a sigura păşunii timpul necesar de pregătire să intre 

bine în iarnă. 

 

La aceste reguli se mai poate adăuga multe altele în plus, care se referă la 

întreţinerea covorului ierbos şi la programul animalelor în sezonul de păşunat. 
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GARDUL ELECTRIC ȘI FOLOSIREA LUI 

 

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 utilaj 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. 

` 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. 

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.  

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 

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 rânduri de conductor amplasat pe 

împrejmuirea respectivă. Numărul de rânduri de conductor folosit la împrejmuire 

depinde de destinaţia acesteia. 

 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. 



 

66 

 

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.  

 Existenţa curentului electric în sârmele de împrejmuire se face cu ajutorul unui 

fir de iarbă verde pentru a nu suferi de şocurile acestuia.  

 

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 înainte 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; 

- respectarea normelor de protecţia muncii mai ales dacă gardul trece pe sub 

linii de înaltă tensiune, sunt 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; 

- 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 hrăni 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 umani care pot 

efectua alte lucrări necesare pe pajişti în perioada de păşunat. 
 

Revista Ferma, 2013, an XV, nr  5,6,7și 8 (120,121,122, 123), mai, iunie, iulie și august, Timişoara 
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RECOLTAREA SI CONSERVAREA FÂNULUI DE PAJIȘTI 

 

Folosirea pajiştilor prin cosit reprezintă metoda prin care se obţin furajele 

necesare în hrana animalelor pentru perioada de stabulaţie (fân, semifân, semisiloz, 

siloz) sau pentru completarea deficitului în perioada de vegetaţie.  

Furajul verde cosit se poate administra direct la iesle pentru hrănirea 

animalelor în perioada de vegetaţie, când condiţiile pentru păşunat sunt mai dificile 

din cauza umidităţii solului, sau sistemul de creştere al animalelor este cu furajare la 

grajd.  

Administrarea masei verzi la grajd deşi se valorifică mai bine producţia este un 

sistem mai costisitor şi se aplică pe pajişti cu producţii mari şi de calitate, cu procent 

mare de leguminoase care pot uneori produce meteorizaţii, sau sunt dominate de 

specii de fâneaţă care nu suportă călcatul ca Arrhenatherum elatius, Trisetum 

flavescens şi altele. 

Fânul  este un furaj deosebit de valoros obţinut prin uscarea naturală sau 

artificială a plantelor verzi recoltate prin cosit. Valoarea nutritivă a fânului depinde 

de mai mulţi factori şi anume: compoziţia floristică a pajiştii, epoca de recoltare şi 

metodele de preparare şi păstrare (conservare). 

Fânul de calitate bună conţine în medie 0,7 UN/kg şi 6-8% PBD (proteină 

brută digestibilă), iar fânul de calitate slabă conţine abia jumătate din aceşti nutrienţi. 

În funcţie de calitate digestibilitatea substanţei organice este cuprinsă între 50-70%. 

Epoca optimă de recoltare a fâneţelor, în general se situează în perioada 

cuprinsă între faza de înspicare şi cea de înflorire a gramineelor dominante şi de la 

îmbobocire până la înflorirea leguminoaselor.  

În acest interval, se obţine cantitatea maximă de substanţe nutritive digestibile 

la unitatea de suprafaţă, situaţie care nu corespunde întocmai cu producţia maximă de 

furaj de pe pajişti. În necunoştinţă de cauză la noi fâneţele se recoltează cu întârziere, 

pierzând foarte mult din calitatea furajului. 

Recoltarea târzie a fâneţelor mai prezintă şi alte neajunsuri legate de ajungerea 

la maturitate a unor seminţe de buruieni care invadează apoi pajiştea, cum este specia 

semiparazită clocoticiul (Rhinanthus minor), sau o recoltă la coasa a II-a (otavă) 

scăzută. 

Există şi excepţii, când odată la 3-4 ani, prin rotaţie se recomandă ca fâneţele 

în care domină plante cu valoare furajeră bună să fie recoltate după ajungerea la 

maturitate a seminţelor care prin autoînsămânţare, reînnoiesc şi îndesesc covorul 

ierbos. Pentru următoarele recolte prin cosire se respectă în linii mari durata de 5-6 

săptămâni de la prima coasă, în funcţie şi de precipitaţiile atmosferice.  

Înălţimea optimă de cosire de la sol este de 4-5 cm, nu mai jos cum se 

obişnuieşte, pentru a păstra o parte din frunzele şi lăstarii bazali care reiau mai rapid 

creşterea plantelor şi sigură o a doua recoltă mai bună. 

Frecvenţa recoltărilor pentru fân este mult diferită, de regulă 2-4 recolte pe an, 

în funcţie de zonă şi categoria de pajişte (naturală sau semănată) şi gradul de 

intensivizare. 
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Metode de pregătire şi depozitare a fânului 
După cosit, masa verde care are 70-80% umiditate, este supusă unui ansamblu 

de lucrări de pregătire a fânului prin care umiditatea trebuie să scadă la 16% pentru 

fânul provenit din pajiştile semănate şi maxim 17% pentru cel obţinut pe pajiştile 

naturale.  Procesul de uscare trebuie de aşa manieră condus încât să afecteze cât mai 

puţin pierderile cantitative şi calitative ale producţiei de furaj. 

Metode propriu zise uscare a fânului produs pe pajiştile semănate sau naturale 

pe sol, prepeleci, capre, garduri, uscare cu aer rece şi cald. Dacă, din cauza condiţiilor 

climatice fânul are umiditate mai mare decât cea de păstrare (16-17%) depozitarea se 

poate face în amestec cu sare (5 kg/tona de fân) sau cu paie, în straturi alternative de 

10-20 cm paie şi 50-60 cm fân. La depozitarea baloturilor cu umiditate mai mare se 

asigură canale pentru circulaţia aerului în interior. Fânul se depozitează în aer liber în 

şire (regiuni secetoase) şi stoguri (regiuni umede) precum şi în adăposturi speciale.  

Şirele şi stogurile se amplasează pe terenuri mai ridicate, uscate, pe care se 

aşează un strat de paie sau un postament de lemn (crengi) pentru a preveni 

deprecierea fânului în contact cu solul. 

Şirele se orientează paralel cu direcţia vânturilor dominante. În general o şiră 

are înălţimea de 6-7 m, lăţimea de bază de 3-4 m, la umeri 5-6 m şi lungimea de 15-

20 m. Stogul are un diametru la bază de 3-4 m, la umeri 4-5 m şi înălţimea de 5-6 m. 

Stogurile, şirele, şi fânarele amplasate cât mai aproape de fermele de animale, 

se împrejmuiesc şi se asigură toate măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor, 

instalarea paratrăsnetelor, precum şi alte măsuri cu caracter general de protecţie. 

 
Revista Profitul Agricol, 2013, nr.23 din 12 iunie, București 
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PRODUCEREA ȘI CONSERVAREA 

NUTREȚURILOR  MURATE  DE PAJIȘTI  

 

Pajiștile permanente (naturale și seminaturale) și cele temporare (semănate) în 

condițiile de climat temperat continental a țării noastre, reprezintă principala resursă 

furajeră pentru asigurarea nutrețurilor de volum (masă verde, fibroase și suculente) 

atât în sezonul de vegetație prin pășunat cu animalele cât și pentru sezonul rece în 

stabulație, după cosire, preparare și depozitare. 

În condiții normale de climă în zona de câmpie și dealuri, durata optimă de 

pășunat este de 180-185 zile și cea de stabulație la grajd restul timpului. 

În zona montană durata sezonului de pășunat scade odată cu altitudinea și cea 

de stabulație crește progresiv până la cca. 1.200–1.400 m unde se întâlnesc 

gospodării permanente în Carpații noștri. Locuirea peste acest nivel de 1.400–1.600 

m a fost oprită și de durata de stabulație de peste 2/3 din an pentru animale, cât și al 

greutăților de asigurare tradițională a fânului pentru sezonul rece. 

Condițiile climatice specifice din țara noastră, cu lunile mai și iunie mai 

ploioase, au determinat în mare măsură recoltarea mai târzie a fânețelor, după 

momentul optim din punct de vedere a producției și mai ales al calității furajere. 

Metodele mai noi de conservare, prin murare (însilozare) a furajelor de pajiști, 

fac posibilă recoltarea la momentul optim și în perioade mai nefavorabile pentru 

uscarea lor sub formă de fân. 

 Indiferent de modul sub care este recoltat şi pregătit furajul de pe pajişti, fân 

sau siloz, 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; 

 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 litri pe an şi cap de vacă furajată, fără 

aport de furaje concentrate și de 5.000-7.000 litri cu cantități medii de concentrate în 

rație.  

 Epoca optimă de recoltare este în perioada de dezvoltare a plantelor când se 

realizează cel mai bun raport între calitate şi cantitate, respectiv faza de înspicare, 

pentru gramineele perene și în faza de îmbobocire pentru leguminoasele perene. 

  În cazul amestecurilor complexe, epoca optimã de recoltare este datã de stadiul 

de dezvoltare a speciei dominante și durează  maxim 8-10 zile. 
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 Prin recoltarea, pregătirea şi conservarea furajelor apar o serie de pierderi 

calitative şi cantitative chiar în condiţiile în care furajul verde, cu compoziţie 

botanică 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 

pajiști se pot recolta şi pregăti sub formã de fân, semifân sau semisiloz, sau se pot 

recolta ca furaj verde necesar furajării zilnice la iesle a animalelor.  

 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 calităţii şi capacităţii 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. 

Cositul este operaţia principală care asigură realizarea unor producţii ridicate şi 

încadrarea în epoca optimă de recoltare. 

 Înălțimea optimă de tăiere este de 4-6 cm pe fânețele naturale, respectiv 5-8 cm 

pe fânețele cultivate. 

  

Tehnologii de recoltare şi pregătire prin însilozare  

Nutreţurile verzi, bogate în apă pot fi conservate prin murare sau însilozare.  

Această metodă de conservare prezintă unele avantaje faţă de conservarea prin 

uscare (fânuri) şi anume: 

- asigură o micşorare a pierderilor de substanţe nutritive care nu depăşesc în 

acest caz 10-15%, în comparaţie cu uscarea naturală când se pierde 25-30% din 

valoarea nutrienţilor; 
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- 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 m
3
, 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 
0
C, 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.  

 

 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.).  
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Celelalte lucrări de transport la locul de însilozare şi de tasare a silozului sunt 

identice cu cele folosite la însilozarea la umiditatea scăzută.    

 

 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 situate pe pantă 

sub 9
0
 (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 9
0
(16%), iar pe 

terenurile cu pantă mai mare cu şasiurile autopropulsate pentru pante dotate cu 

echipamente de adunat, fragmentat, încărcat şi transport furaje.  
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 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 neîntrerupt 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. 

         

 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 

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.  
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 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.   

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 
0
C, în vreme ce, un miros 

neplăcut, fetid 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 

lipsească, pH-ul să fie în jur de 4,2 cu mici abateri şi conţinutul în substanţă uscată 

(SU) să fie de 30-40%. 

 Pe măsură ce crește gradul de mecanizare și condițiile de depozitare a 

nutrețurilor în fermele de animale, însilozarea ierbii produse pe pajiști se va extinde 

continuu, devenind principala formă de conservare a furajelor pentru sezonul rece. 

 
Revista Profitul Agricol, 2013, nr.20, 21 din 22 și 29 mai, București 
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RECOLTAREA ȘI CONSERVAREA FURAJELOR SUCULENTE 

 

 În perioda de stabulație în rația animalelor ierbivore se introduc cantități mari 

de furaje suculente constituite în principal din silozuri și rădăcinoase pentru care 

trebuiesc respectate câteva reguli pe care le redăm mai jos la câteva culturi furajere: 

 

Porumbul pentru siloz 
Recoltarea porumbului pentru siloz, începe cât mai aproape de începutul fazei 

de lapte-ceară, care durează 8-10 zile, astfel că este bine să se cultive 2-3 hibrizi de 

precocităţi diferite. Se efectuează cu combine specializate. Masa de tăiere a combinei 

se reglează la 10-12 cm pentru a evita contactul masei tocate cu solul. 

Plantele să fie tocate la 6-10 mm cel mult 15 mm, când ştiuleţii sunt bine 

fragmentaţi şi boabele sunt zdrobite, fapt ce măreşte considerabil gradul de digerare a 

boabelor. Pe tot parcursul umplerii silozului, masa tocată se taseasză continuu cu un 

tractor greu pe şenile, creându-se condiţii pentru o fermentaţie lactică. Porumbul fiind 

bogat în zaharuri solubile se “autoconservă” dacă umplerea silozului durează cel mult 

5-8 zile. Deasupra este bine să se împrăştie sare de bucătărie 0,7-1,0 kg/m
2
. 

Se acoperă cu folie de plastic  cu grosimea de 0,15-0,20 mm, care se fixează cu 

corpuri inerte nedegradabile (pneuri de roţi uzate, baloţi paie, un strat de sol, etc.). 

 
Iarba de Sudan 

Conservarea ierbii de Sudan şi a hibrizilor sorg x iarbă de Sudan prin însilozare 

este o metodă simplă dată fiind conţinutul ridicat al plantelor în zaharuri solubile.  

Recoltarea pentru siloz este cuprinsă între începutul fazei de burduf şi 

începutul fazei de înspicare care durează de obicei 12-14 zile.  
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Coasele următoare se fac la 32-35 zile. Materialul vegetal se toacă cât mai 

mărunt, se tasează puternic şi se acoperă silozul în cel mult 7-8 zile la fel ca şi 

porumbul pentru siloz. 

 

Raigrasul aristat şi hibrid 

Pentru siloz coasa I-a se recoltează în faza de burduf când se obţine o producţie 

mare şi de calitate. Cosirea se face la 5-7 cm înălţime, brazdele se lasă una - două zile 

să « pălească » după care la o umiditate de 50-60%, se toacă şi se însilozează după 

metodele bine cunoscute. Având un conţinut ridicat de zaharuri solubile, raigrasul 

aristat şi hibrid se autoconservă foarte bine. 

 

Lucerna  

Însilozarea lucernei este mai greoaie, deoarece are un conţinut mai scăzut în 

zaharuri. Pentru însilozare se recoltează în faza de început a înfloritului, când conţine 

în jur de 80% apă, se lasă în brazde până plantele conţin 60-65% apă, după care se 

toacă şi se amestecă cu furaje bogate în glucide ca melasa, făinurile de cereale sau 

plante de cultură ca: ovăz, orz, iarbă de Sudan, etc. Rezultate bune se obţin şi prin 

tratarea cu acid formic, lactobacterin sau alte produse pentru conservare. 

 

Sfecla furajeră 

Recoltarea se face mai mult manual, se rup frunzele, se curăţă de pământ și se 

însilozează. Silozurile sunt mai mult de suprafaţă în formă triunghiulară cu baza de 3-

4 m, înălţimea de cca 2m şi lungimea de 15-20 m. În lungul silozului se sapă un şanţ 

de 30-40 cm lăţime şi adâncime, peste care se pune un grătar cu şipci, iar din 2-3 m 

se aşează coşuri de aerisire confecţionate din lemn, tulpini de floarea soarelui, 

porumb, etc., înalte de 2-2,5 m, întrucât acestea trebuie să rămână cu 20-30 cm 

deasupra silozului. Protecţia contra îngheţurilor se face cu un strat de paie de 50-60 

cm peste care se aşează 20-30 cm pământ, lăsând coama descoperită până la venirea 

gerului. În timpul păstrării pierderile ajung până la  15-20%. 

 

Gulia 

Din momentul îngălbenirii primelor frunze până la căderea brumelor se poate 

începe recoltarea guliei. Rădăcinile se păstrează în silozuri pe timp de iarnă, după ce 

s-au îndepărtat frunzele, asemănător sfeclei furajere. 

 

Morcovul furajer 

Se recoltează toamna târziu, manual, cu plugul, dislocatorul sau cu combina de 

recoltat morcovi. Frunzele se rup la 3-4 cm deasupra coletului iar rădăcinile după ce 

se sortează se pun la păstrare peste iarnă, în silozuri mai mici decât pentru sfeclă, cu 

lungime de 10-12 m, lăţime 1-1,5 m şi înălţime 0,8 - 1 m.  

Acoperirea şi aerisirea silozului este asemănătoare cu cea de la sfeclă. 

Durata optimă a păstrării este de 2-3 luni, după care pierderile în caroten sunt 

foarte mari. 
 

Revista Ferma, 2014, an. XVI, nr.9(136), septembrie, Timișoara 
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PROPUNERI DE  VALORIFICARE A IERBII 

DIN TERENURILE AGRICOLE ABANDONATE 

 

 În ultimele două decenii, parcurgând ţara în lung şi-n lat, cu sau fără voie, am 

trecut în revistă starea deplorabilă a patrimoniului pastoral autohton în raport cu cel 

din UE. Deşi cunoşteam tendinţa de abandonare continuă a terenurilor agricole, nu 

mi-am imaginat proporţiile dezastrului compus din arabilul transformat în pârloage, 

fâneţe necosite şi păşuni nepăscute de ani de zile, invadate acum de buruieni 

ierboase, ferigă şi vegetaţie lemnoasă nefolositoare. 

 Spectacolul derulat în faţa ochilor, este mai mult decât jalnic şi rezultatele 

acestei nepăsări crase cu pierderi economice incalculabile se întâlnesc pretutindeni în 

preţurile produselor agricole, în special al celor de origine animalieră. 

 În mod paradoxal la noi fondul pastoral se degradează datorită abandonului 

parţial sau total, în vreme ce pe plan mondial păşunile se degradează datorită 

supraîncărcării cu animale rumegătoare domestice.  

În anul 2002 pe glob pajiştile naturale ocupau cca. 3,36 miliarde ha (peste 20% 

din suprafaţa uscatului) pe care se întreţineau 3,29 miliarde animale domestice din 

care 1,51 miliarde taurine + bubaline şi 1,78 miliarde oi + capre, respectiv 0,40 

UVM/ha păşune (după datele din cartea ECO - ECONOMIE, de Lester BROWN, Ed. 

Tehnică 2001).  

După jumătatea secolului trecut, producţia de carne de vită şi oaie a crescut 

mai repede ca populaţia, urcând de la 9 kg pe persoană în 1950 la 13 kg/persoană în 

1972, după care creşterea acestei producţii a rămas în urma creşterii demografice, 

scăzând la 11 kg carne pe locuitor, din care cca. 9 kg de vită şi 2 kg de oaie, în anul 

2000.  

Pierderile producţiei de şeptel datorită degradării prin suprapăşunat a pajiştilor 

din regiunile cu  climat mai uscat a atins în anul 1990 nivelul de 23,2 miliarde dolari 

şi aceasta continuă să crească îngrijorător.  

Pe plan mondial majoritatea păşunilor sunt în prezent exploatate la capacitatea 

lor maximă sau chiar peste, astfel că previziunile privind creşterea în viitor a 

producţiei de carne de vită şi oaie pe baza păşunilor nu sunt optimiste. 

 În acest context favorabil pentru noi, de care nu putem să nu ţinem seama, dacă 

vrem să judecăm economic, carnea de vită şi oaie produsă ieftin pe pajişti, are acum 

şi va avea pe viitor căutare pe piaţa mondială şi autohtonă. 

 Revenind la fondul nostru pastoral, în acelaşi an de referinţă 2000  acesta 

ocupa 4,98 milioane hectare (peste 20% din suprafaţa ţării, similară cu ce de pe glob) 

pe care se întreţineau 3,15 milioane taurine şi bubaline alături de 8,78 milioane ovine 

şi caprine, revenind în medie 0,70 UVM pe un hectar, cu mult sub posibilităţi, având 

în vedere productivitatea pajiştilor noastre, specifice zonei temperate a Terrei. 

 În prezent suprafața de teren înierbată a României, pășuni, fânețe și pârloage 

depășește 7 – 8 milioane de hectare prin însumarea a cca. 5 milioane hectare de 

pajiști conform datelor statistice cu cele 2 – 3 milioane hectare de pârloage (arabil, 

livezi, podgorii, etc.) mai mult sau mai puțin recunoscute de oficialități.  
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Se poate afirma fără teama de a greși că mai mult de jumătate din suprafața de 

teren agricol al țării produce iarbă, care este în prezent valorificată în proporție de 25-

30 % restul fiind neconsumată, expusă degradării de tot felul, fapt unic în Uniunea 

Europeană !? 

 Îmi pun firesc întrebarea ce ar face un neamț, austriac, elvețian, francez, 

polonez sau altă nație cu această bogăție naturală, oferită acum gratuit de mama 

natură cu ”complicitatea” a sute de generații de crescători vrednici de animale pe 

plaiurile mioritice, care au activat eficient până în urmă cu două decenii !? 

 Dar ce avem de făcut pentru redresarea situaţiei anacronice în care ne aflăm, în 

raport cu evoluţia pe plan mondial, vă prezentăm mai jos câteva propuneri: 

  

* Inventarierea exactă a tuturor suprafeţelor de păşuni şi fâneţe naturale, a 

pârloagelor din arabil, a livezilor de pomi fructiferi, vii şi a altor suprafeţe cu 

vegetaţie ierboasă, aflate în diferite stadii de abandon, pe deţinători, la nivel de 

localităţi, judeţe şi ţară; 

 * Inventarierea animalelor care sunt întreţinute pe pajiști și pârloage în 

perioada de vegetaţie şi la grajd în perioada de stabulaţie, cu aprecierea încărcării cu 

animale a suprafețelor înierbate din zonă cel puţin pe patru niveluri: optimă, 

subîncărcare, supraîncărcare şi abandon, la fel pe localităţi, judeţe şi ţară; 

 * Comasarea suprafeţelor răzleţe de arabil din suprafeţele compacte de pajişti 

şi valorificarea economică a mari suprafeţe de terenuri înierbate, în special prin 

păşunat cu un număr adecvat de animale, bovine şi ovine, mai ales pentru producţia 

de carne; 

 * Închirierea de către stat sau intermediari privaţi şi scoaterea la licitaţie pentru 

valorificare pe cel puţin 10 ani, (optim 30 - 40 ani durata unei împrejmuiri şi 

construcţii uşoare) a suprafeţelor de pajişti naturale, terenuri arabile – pârloagă şi alte 

suprafeţe producătoare de iarbă, pentru furajarea animalelor, aflate în diferite stadii 

de abandon şi atribuirea acestor terenuri agricole unor comunități și asociaţii în criză 

de furaje sau unor întreprinzători particulari, care se obligă să respecte întreţinerea şi 

folosirea raţională cu animale a acestor suprafeţe care se degradează progresiv în 

continuare, dacă nu se intervine urgent pentru îndreptarea stării actuale; 

 * Înfiinţarea unor ferme de creştere a taurinelor pentru carne din rasele 

consacrate cum sunt Charolaise, Hereford, Aberdeen Angus, Limousine, Santa 

Gertruda, Shorthorn şi altele, precum şi a unor ferme de creştere a ovinelor pentru 

carne cum sunt Ţigaie Carabaş, Romney-Marsh, Lincoln, Southdown, Suffolk, 

Coopworth, Dorper şi altele, rase care sunt necesare să le importăm pentru a le creşte 

în rasă pură sau să le încrucişăm cu animalele noastre autohtone pentru a le 

îmbunătăţi acestora din urmă performanţele pentru producţia de carne; 

 * Formarea unor turme de capre sau introducerea în turmele de ovine a unui 

număr corespunzător de capre, care să consume vegetaţia lemnoasă alcătuită din 

arbuşti şi puieţi de arbori de pe terenurile agricole neîntreţinute sau abandonate, 

metodă cu care se poate stăvili extinderea acestor specii nedorite realizându-se 

totodată şi combaterea “biologică” a lor; 



 

79 

 

 * Proiectarea și realizarea unor bazine de retenție a apei, captarea izvoarelor, 

puțuri de adâncime și alte resurse pentru asigurarea apei de irigare a pajiștilor și 

adăpare a animalelor cu apă în zonele deficitare; 

 * Efectuarea unor lucrări ample de plantare a arborilor pe pășuni și îngrijirea 

celor existenți pentru asigurarea confortului animalelor , în special al umbrei; 

 * Asigurarea unui minim de adăpostire pentru sezonul rece – construcţiile 

zootehnice abandonate pot fi reamenajate pentru acest scop, împrejmuiri, maşini şi 

utilaje de recoltare a furajelor sub formă de fân şi siloz, a adunării şi depozitării 

grosierelor din cultura mare şi alte dotări necesare unei bune funcţionări a unei ferme 

de animale pentru producţia de carne sau alte produse animaliere; 

 * Întocmirea și realizarea unor proiecte pentru accesarea de fonduri europene 

cu valorificarea rațională a ierbii disponibile din terenurile agricole și menținerea 

totodată a suprafețelor de pajiști existente la 1 ianuarie 2007,  consfințite în tratatul de 

aderare a țării noastre la Uniunea Europeană.  

 

 Aceste sunt câteva idei mai importante pentru iniţierea urgentă la nivel naţional 

a unei campanii pentru punerea în valoare a întregului fond pastoral, al terenurilor 

arabile – pârloagă sau altor suprafeţe cu vegetaţie ierboasă, care să fie convertită în 

produse animaliere pentru nevoile interne şi chiar la export. 

 Orice amânare a acestei acţiuni de mare importanţă pentru economia ţării, va fi 

sancţionată prompt de expansiunea exponenţială a vegetaţiei lemnoase, cu degradarea 

generală a vegetaţiei ierboase, pentru a cărei reintroducere în circuitul productiv vor 

fi necesare eforturi şi fonduri din ce în ce mai mari,  odată cu trecerea timpului. 

 
Revista Profitul Agricol, 2013, nr.16 din 24 aprilie, București 
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EȘALONAREA PRODUCȚIEI PE PAJIȘTILE PERMANENTE  

 

Problema eșalonării producției de iarbă, respectiv de pășunat este deosebit de 

actuală, mai ales în climatul temperat – continental unde ne situăm. 

 În general gramineele perene, componentele de bază ale covorului ierbos al 

pajiștilor au o creștere și dezvoltare mai accelerată în prima parte a sezonului de 

vegetație realizând de regulă 50 – 70% din producția anuală ca primă recoltă prin 

cosit în regim de fâneață la stadiul de burduf – început de înflorire, după care 

producția este din ce în ce mai scăzută la ciclurile următoare, când intervin căldurile 

și lipsa de precipitații din perioada de vară spre toamnă. 

 Pentru regimul de pășunat când pășunatul începe într-un stadiu mai timpuriu 

când lăstarul generativ al gramineelor perene dominante (apex) ajunge la 6 – 8 cm 

sau covorul ierbos are 12 – 15 cm înălțime de la sol, eșalonarea este mai echilibrată 

cu 25 – 30% la primul ciclu și restul la următoarele 4 – 5 cicluri de pășunat. 

 De exemplu, pentru o pășune izolată în zona de deal mai umedă (200 – 800 m 

alt.) cu suprafață și încărcare constante de animale, împărțită în 8 parcele egale ca 

suprafață, se va introduce și respecta în principiu următorul model de referință pentru 

un sezon de cca. 160 zile (Tabelul 1). 

Tabelul 1 

Model teoretic de folosire rațională a unei pajiști permanente izolate situate în 

zona de deal cu suprafață și încărcare de animale constante, sub cerul liber 

Ciclul Durata medie Număr de parcele Supliment fân din 

ciclul 1 și 2 (%) Păscute Cosite 

1 25 4 – 5 2 – 3 - 

2 30 5 – 6 1 – 2 - 

3 40 7 - - 

4 35 7 - 12 – 25 

5 30 7 - 25 – 40 

 

 Din cele 8 parcele prin rotație 6 se pășunează, 1 se târlește cu 1 UVM / 6 mp / 

3 nopți pe o pajiște cu covor ierbos valoros sau 6 nopți cu aceeași încărcare pe o 

pajiște cu covor degradat și ultima parcelă se cosește după coacerea și scuturarea 

semințelor de ierburi (autoînsămânțare). 

 La primul ciclu de pășunat datorită creșterii explozive a ierbii animalele nu o 

pot consuma în totalitate, astfel că este necesară cosirea a 2 – 3 parcele și prepararea 

lor ca fân balotat sau semisiloz în baloți înfoliați, care se vor administra animalelor în 

a doua parte a verii ca supliment. 

 La ciclul al doilea de pășunat se poate întâmpla la fel să fie o abundență de 

furaj care se cosește. Abia la  ciclul al treilea,  oferta de iarbă este în concordanță cu 

încărcarea cu animale. La ciclurile 4 și 5 sau în următoarele, progresiv se asigură 

furaj suplimentar sub formă de baloți pe pășune din parcelele cosite la primele cicluri 

și parcela cu autoînsămânțarea care după cosire și refacere se pășunează și ea. 

 Prin acest model se asigură o folosire rațională a covorului ierbos, o constanță 

a nivelului de furajare pe întreg sezonul, târlire rațională odată la 8 ani și o îndesire a 
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covorului ierbos prin autoînsămânțare prin rotație la același interval.Dacă animalele 

au la dispoziție un adăpost și condiții de colectare și depozitare a dejecțiilor, parcela 

destinată târlirii se va reda pășunatului în rotație. 

 În zona montană medie(1000 – 1200m alt.) pentru un sezon de cca. 120 zile 

pășunea se împarte în 8 parcele din care 6 întregi pentru pășunat și parțial cosit la 

începutul sezonului de pășunat, una pentru târlire și una pentru autoînsămânțare, 

urmată de cosit și pășunat. (Tabelul 2). 

Tabelul 2 

Model teoretic de folosire rațională a unei pajiști izolate din zona montană 

mijlocie cu animale, sub cerul liber (1000 – 1200 m alt.) 

Ciclul Durata medie Număr de parcele Supliment fân din 

ciclul 1 și 2 (%) Păscute Cosite 

1 25 5 – 6 1 – 2 - 

2 30 6 – 7 0 – 1 - 

3 35 7 - 12 – 25 

4 30 7 - 25 – 40 

  

În cazul existenței unui adăpost, cu posibilități de colectare a dejecțiilor de la 

animale parcela rezervată pentru a fi târlită, se pășunează, având după ciclurile 2, 3, 

un număr de 8 parcele de pășunat. Pentru un sezon de cca. 120 zile de pășunat în 

zona montană mijlocie concordanța între producția de iarbă și necesitățile nutriționale 

ale animalelor sunt între ciclurile doi și trei cu excedent la primele două cicluri și 

deficit la ultimele. 

 În zona munților înalți (1600 – 1800 m alt.) pentru un sezon de 80 – 100 zile, 

pășunea se împarte în 3 – 4 parcele pentru a se asigura o rotație a pășunatului. 

Târlirea ocupă în acest caz o jumătate de parcelă la fel prin rotație, repetându-se 

odată la 5 – 6 ani. În sprijinul eșalonării producției pe pajiștile permanente se 

intervine cu fertilizarea pe bază de azot care se aplică în mai multe fracții a câte 40 – 

60 kg/ha, având în vedere  principiul de 1 kg azot pe o zi de pășunat  la hectar pe 

pajiști permanente semiintensive și 1,5 kg azot/zi/ha  pe pajiști mai intensive pe un 

fond corespunzător de fosfor și potasiu. 

 Pentru a începe mai devreme pășunatul se aplică 40 – 60 kg/ha N încă din 

toamnă pe 1 – 2 parcele. Pe parcela târlită în anul următor nu se aplică îngrășăminte 

chimice. După primul și al doilea ciclu, eventual al 3-lea se aplică câte 40 – 60 kg/ha 

N, funcție de durata sezonului de pășunat. 

 Un caz aparte îl constituie pajiștile permanente din câmpie unde este 

obligatorie irigarea lor pentru a reuși cât de cât să eșalonăm producția. De regulă, în 

locul pajiștilor permanente sau în teren arabil se înființează pajiști temporare în 

condiții de irigare unde eșalonarea producției este mult mai ușor de realizat având  

umiditatea asigurată în perioada de vegetație, fracționarea dozei de azot și 

precocitatea diferită a amestecurilor de graminee și leguminoase perene utilizate, 

despre care vom vorbi în numărul viitor. 
 

Revista Ferma, 2013, an. XV, nr.10(125), octombrie, Timișoara 
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EȘALONAREA PRODUCȚIEI PE PAJIȘTILE TEMPORARE  

 

 

Pe pajiștile temporare eșalonarea producției de iarbă se face mai ușor decât pe 

cele permanente, având în vedere precocitatea diferită a gramineelor și 

leguminoaselor perene din componența amestecurilor. 

 Este bine cunoscut faptul că diferența între stadiile de înspicare -  înflorire a 

golomățului (Dactylis glomerata) și timofticii (Phleum pratense) este de 15 – 20 zile 

iar dintre soiurile precoce și tardive din cadrul aceleiași specii mai apar diferențe de 8 

– 10 zile (Tabelul 1).  

Valorificând aceste diferențe de precocitate la primul ciclu de pășunat se pot 

alcătui conveiere de amestecuri simple (o graminee și o leguminoasă) sau complexe 

(2 – 5 graminee + 1 – 2 leguminoase) pentru pajiștile temporare. 

Pentru a se cunoaște ce tip de amestec de ierburi perene să alegem în climatul 

nostru cu un pronunțat caracter continental, în experimentări riguroase cu tineret 

taurin femel de prăsilă s-a determinat randamentul pajiștilor temporare  în producție 

animalieră pentru condiții de neirigare și irigare (Tabelul 2).  

Din aceste date obținute în 13 experiențe cu durata de 2 – 4 ani fiecare, în 6 

locații diferite (Vlădeni – BV, Măgurele – BV, Sighet – MM, Secuieni – NT și 

Șimnic – DJ în neirigat; Moara Domnească – IF în condiții de irigare) la o fertilizare 

medie de 175 kg azot, 64 kg/ha P2O5 și 46 kg/ha K2O se obține peste 10 tone de 

substanță uscată (SU) și peste 2200 kg/ha proteină brută (PB) care permit obținerea a 

855 kg/ha spor greutate vie, numai cu iarba de pe pășune, fără  furaje concentrate. 

Amestecurile complexe de graminee și leguminoase perene sunt superioare cu 

18 % față de cele simple și pe pajiștile irigate se obține cu 32 % mai multă carne 

decât pe cele neirigate. 

Pentru vestul Europei cu climat oceanic umed și precipitații mai bine 

repartizate de-a lungul perioadei de vegetație, amestecurile simple formate din 

Lolium perenne și  Trifolium repens sunt superioare amestecurilor complexe. 

  În urma acestor rezultate pentru condițiile țării noastre vom utiliza cu 

precădere amestecurile complexe în condiții pe cât posibil de irigare în toate zonele 

mai umede, obligatoriu însă în cea de câmpie mai secetoasă. 

În cele ce urmează se prezintă eșalonarea producției unor amestecuri complexe 

orânduite în conveier la Măgurele – Brașov, față de un amestec complex unitar în 

medie pe 4 ani (1974 – 1977) (Tabelul 3).  

Datele din tabel ne conving că amestecurile complexe în conveier au o 

eșalonare mai bună a producției pe cicluri de pășunat decât amestecul complex unitar, 

ceea ce se reflectă în producția finală exprimată în randament spor greutate vie 

(Tabelul 4). 

Dacă am lua în considerație producție totală medie pe 4 ani de substanță uscată 

(SU) am fi tentați să tragem concluzia că amestecul complex unitar este superior 

conveierului de amestecuri, apreciere care nu este aceeași cu randamentul în spor 

greutate vie,produsul final cel mai important și reprezentativ. 
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Tabelul 1 

Soiurile de graminee şi leguminoase perene create la ICDP-Brașov,  

SCDP – Timișoara și SCDP - Vaslui,  din Catalogul oficial al soiurilor de 

plante de cultură  din Romania pentru anul 2012 

Mod de folosire: P – Păşune; F – Fâneaţă; G- gazon  

*Precocitate: 1. Timpuriu, înspică înainte de 10 mai; 2. Semitimpuriu, 11-20 mai;  

                     3. Semitardiv, între 21-31 mai;  4. Tardiv, înspică după 1 iunie 

**Calitate, Rezistentă: boli, iernat. 1. Foarte bună ………… 9. Foarte slabă 

Tabelul 2 

Rezultate privind producția pajiștilor temporare,  

calitatea și sporul în greutate vie la tineretul taurin, 1972 – 1993 
 

Specificare  

Tipuri de amestecuri 

Condiții 

Producția medie 

SU PB Spor greutate 

t/ha % kg/ha % kg/ha % 

Amestecuri 1. Simple  10,36 100 2140 100 789 100 

2. Complexe  10,80 104 2280 107 935 118 

Cultură 1. Neirigat  9,72 100 2080 100 749 100 

2. Irigat  11,44 118 2340 113 987 132 

MEDIA * 10,58 * 2210 * 855 * 

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 2 1988 3 10-13 900 2 2 3 FP 

2.Festuca 
arundinacea 

2. Adela 2001 2 12-13 900 3 3 2 PFG 

3.Festuca rubra 3. Căprioara 2009 3 10-11 750 4 2 1 FPG 
4. Cristina 2009 3 9-10 700 4 2 1 FPG 
5. Peisaj 2005 1 8-9 600 4 2 1 GPF 

4.Dactylis 
glomerata 

6. Magda 2004 2 10-12 800 3 3 2 FP 
7. Intensiv 1988 3 11-12 900 3 3 2 FP 

5.Lolium perenne 8. Mara 1989 4 10-11 700 1 3 4 PG 
9. Măgura 1999 3 11-12 800 1 3 3 PFG 

6.Phleum  
pratense 

10. Tirom 1979 4 11-12 700 3 2 1 FP 

7.Bromus inermis 11. Doina 1995 3 10-11 1000 4 2 2 F 
12. Olga 1999 4 11-12 900 4 3 2 F 
13. Mihaela 2004 3 11-12 950 4 3 2 F 
14. Iulia Safir 2010 3 11-12 950 4 3 2 F 

  8. Phalaris 
arundinacea  

15. Premier 2004 3 16-18 800 5 2 2 F 

LEGUMINOASE PERENE 
 
1.Trifolium repens 

1. Carmencita 2009 3 9-10 300 1 2 1 FP 
2. Mioriţa  1989 2 8-9 400 1 2 2 PG 
3. Carpatin  1996 2 8-9 450 1 2 2 PG 
4. Danitim  2004 2 9-10 450 1 2 2 PG 

2.Lotus 
corniculatus 

5. Nicol 1995 2 10-11 500 2 2 2 PF 
6. Oltim 2004 2 11-12 550 2 2 2 PF 
7. Dragotim  2008 2 8-9 500 2 2 2 PF 
8. Mg.8 2007 2 9-10 500 2 2 2 FP 
9. Doru 2004 3 10-11 500 2 2 2 PF 

3.Onobrychis 
viciifolia 

11. Anamaria 2009 2 12-13 1200 3 3 2 F 
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Tabelul 3 

Producția de substanță uscată, repartizarea ei pe cicluri de pășunat 

(medie 1974 – 1977) 
Variante  Producția medie 

 de  SU t/ha 

Repartizare pe cicluri (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8*) 

 A. Conveier amestecuri         

1. Timpuriu 8,78 13,8 18,0 17,9 9,5 10,6 14,0 10,7 5,6 

2. Mediu  9,28 15,8 20,5 12,1 13,3 7,7 13,7 12,7 4,3 

3. Tardiv  9,88 26,4 18,7 17,2 9,4 8,1 12,3 5,0 2,9 

MEDIA A 9,31 18,9 19,1 15,7 10,7 8,7 13,3 9,4 4,2 

B. Amestec unitar 9,83 17,5 20,1 13,7 12,4 9,0 13,9 9,1 4,3 

Dif. A – B  -0,52 +1,4 -1,0 +2,0 -1,7 -0,3 -0,6 +0,3 -0,1 
*) 8 cicluri de pășunat în 2 ani (1975 și 1976) din cei 4 ani  

 

Tabelul 4 

Producția de SU, sporuri medii și conversia furaj – greutate vie 

în 163,3 zile de pășunat, Măgurele – Brașov 
 

Specificare  

 

UM 

A. Conveier 

amestecuri 

B. 

Amestec 

unitar 

 

Diferența 

+    - 

 

% 

Producția de SU t/ha 9,31 9,83 + 5,2 105,6 

Spor greutate vie g/cap/zi 826 801 - 25 97,0 

Spor greutate vie kg/ha 1042 1023 - 19 98,2 

Consum furaje / kg spor kg SU 8,9 9,6 + 0,7 107,9 

 

Concret, pentru o pajiște temporară cu 8 parcele de pășunat se vor stabili 

următoarele amestecuri de graminee și leguminoase perene:  

 2 parcele amestec timpuriu: 

Dactylis glomerata (50 %) ; Lolium perenne (10%); Festuca pratensis   (10 %) 

Poa pratensis  (10 %); Trifolium repens (10 %); Lotus corniculatus (10 %) 

 3 parcele amestec mijlociu: 

Festuca pratensis (50 %); Lolium perenne (20%); Poa pratensis (10 %) 

Trifolium repens  (10 %); Lotus corniculatus (10 %) 

 3 parcele amestec tardiv: 

Phleum pratense (50 %); Lolium perenne (10%); Festuca pratensis (10 %) 

Poa pratensis (10 %); Trifolium repens  (10 %); Lotus corniculatus (10 %) 

 

Se poate observa că aceste amestecuri se bazează pe precocitatea diferențiată a 

gramineelor de bază care participă în proporție de 50 %, adaptabilitatea speciilor 

Lolium perenne și Festuca pratensis, completarea golurilor prin Poa pratensis și pe 

rezistența la pășunat a leguminoasei Trifolium repens cât și la stres termohidric a 

speciei Lotus corniculatus.  

Pe  lângă aceste caracteristici fenologice și biologice ale speciilor care 

alcătuiesc amestecurile complexe de ierburi perene pentru înființarea pajiștilor 

temporare orânduite în conveier, pentru eșalonarea producției în perioada de 
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vegetație este necesară aplicarea fracționată a dozelor de îngrășăminte chimice 

azotoase în doze de câte 40 – 60 kg/ha înainte și după fiecare ciclu de pășunat, 

exceptând pe ultimul, pe fond corespunzător de fosfor și potasiu. 

Cu toate aceste măsuri de eșalonare, la primul ciclu și uneori la al doilea există 

un plus de producție care se cosește, abia la ciclul al treilea se echilibrează relația 

iarbă – animal, după care la ultimele cicluri de pășunat se asigură furajare 

suplimentară asemănătoare cu pajiștile permanente folosite  ca pășune. 

Eșalonarea mai bună a producției de iarbă pe cicluri de pășunat și asigurarea 

ritmică a furajului stau la baza creșterii randamentului produselor animaliere obținute 

pe pajiștile temporare. 

Obținerea în condiții de neirigare din Țara Bârsei a unui spor de 826 g/cap/zi la 

tineretul taurin femel de prăsilă din rasa Bălțată Românească  fără concentrate în rație 

și a unei producții de 1042 kg/ha spor greutate vie în medie pe 4 ani pun în evidență 

valoarea biologică de excepție a soiurilor românești de ierburi perene și a raselor 

mixte de bovine, adaptate mai bine la condițiile țării noastre, față de cele din import. 

Aceste rezultate se situează la același nivel cu cele obținute în țări cu zootehnie 

dezvoltată și ne îndeamnă să prețuim și să înmulțim pe viitor soiurile de plante și 

rasele de animale autohtone, produse ale practicii îndelungate și cercetării științifice 

din țara noastră. 
 

Revista Ferma, 2013, an. XV, nr.11(126), noiembrie, Timișoara 
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ÎNTÂMPLĂRI CU … FLORI ȘI FURAJE 

 

Primele impresii despre flori le-am receptat  de când mă știu pe pajiștile 

multicolore din Munții Pădurea Craiului și Valea Crișului Repede din Apuseni, unde 

adunam flori și apoi împleteam coronițe sau le puneam în borcane cu apă să le 

prelungesc existența după cules. În familia  mea dragostea pentru flori era adânc 

înrădăcinată și perpetuată peste generații. Nu  întâmplător, pe bunica dinspre tată o 

chema Floare, pe bunica dinspre mamă o chema tot Floare iar mama mea avea 

prenumele de Florica. 

Drept urmare, fără a greși mă pot considera născut din ”flori” cu dragoste 

pentru flori și frumosul ce-l emană, perceput prin văz, miros și alte simțuri 

emoționale nepieritoare. 

Florile erau vizitate pentru nectar și polen de către diferite insecte, din care se 

distingeau fluturii, după care alergam desculț pe covorul ierbos al pajiștilor 

nemărginite de lângă gospodărie. 

Am avut curiozitatea să vizitez în vara anului trecut locurile din comuna natală, 

azi satul Zece Hotare, ce aparține de comuna Șuncuiuș pe care l-am părăsit plecând în 

Banat la vârsta de cinci anișori. 

 Însoțit de unul din verii mei primari am dat cu greu de fundația casei în care 

am văzut lumina zilei,  locul și zona fiind efectiv năpădite și acoperite de feriga mare 

(Pteridium aquilinum), semn al abandonului pajiștilor de odinioară. 

După cele văzute am fost profund dezamăgit de monotonia și sărăcia florală a 

locului, cu covorul ierbos înăbușit de ferigi de aproape doi metri care au redus drastic 

biodiversitatea recunoscută a aceste zone cu substrat calcaros. 

Casa, de fapt mai mult un sălaș pe pajiștile comunei, a fost construită după 

cedarea în 1940 a Ardealului de Nord și plecarea părinților mei în orice condiții din 

zona ocupată, numai să fie liberi în patria mamă.  

Ca noi au procedat mai mulți consăteni, care imediat după război au revenit la 

vatra satului ocupat sau au plecat în pribegie, cei mai mulți au fost colonizați în 

California României, care era pe atunci Banatul. 

În câmpia întinsă a Banatului, la Peciu Nou și Jebel unde am copilărit, mi-au 

lipsit munții cu pădurea și pajiștile smălțuite de flori după care am tânjit mereu până 

la terminarea facultății, când în mod expres, spre surprinderea multora, am cerut 

repartiție într-o zonă montană, deși acolo erau cele mai sărace gostaturi cu cele mai 

mici câștiguri, în care majoritatea inginerilor agronomi se fereau să ajungă. 

Aici, la fostul GAS devenit IAS Grădinarii (fost Cacova) din Raionul Oravița, 

m-am simțit în largul meu, având peste 5.000 hectare de pajiști permanente cu o 

biodiversitate excepțională specific climei cu influențe mediteraneene, valorificate 

prin pășunat cu oile sau cosite ca fânețe.  

În Banat, înainte de colectivizare, existau loturi zootehnice pe care se 

produceau furaje pentru taurii, armăsarii și vierii comunali, necesari reproducerii 

numeroaselor efective de animale existente atunci în gospodăriile populației. 

Țin minte cum la 11-12 ani alături de tatăl meu coseam în parte lucerna din 

lotul zootehnic cu cositoarea mecanică trasă de cai, înlocuind cel puțin șase cosași! 
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Fânul de lucernă era furajul de bază pentru cai în perioada mai grea la arat și 

pentru bivolițe și vaca de lapte după fătare. 

În gospodăria individuală a țăranului din câmpie, înainte de colectivizare, se 

utilizau integral  pentru furaj toate resursele posibile cum ar fi paiele și pleava de la 

treieratul cerealelor păioase, dovlecii cultivați intercalat în porumbul pentru boabe, 

cocenii de porumb, capitulele de floarea soarelui, vrejii de fasole și altele, nimic nu 

era irosit. Pentru a nu-și pierde frunzele, cocenii de porumb erau recoltați manual cu 

secera, în nopțile cu rouă la lumina lunii, cât și dimineața pe brumă sau ziua pe 

burniță. Cei care recoltam, ne udam până la piele și dârdăiam de frig, numai să nu se 

deprecieze calitatea acestor ”furaje” necesare animalelor de tracțiune, lapte, carne, 

lână și alte necesități gospodărești. 

Dovlecii din cultura porumbului înlocuiau la câmpie cartofii pentru îngrășarea 

porcilor. După ce scoteam și uscam semințele pentru ulei, dovlecii erau fierți în 

cazan, pulpa lor o amestecam cu făină de porumb și orz cu care hrăneam porcii, pe 

atunci majoritari,  din rasa Mangalița, raritățile de azi. 

Cojile de dovleac uscate alături de ciocălăii și ciumpii (rădăcinile de porumb) 

erau folosite drept combustibil la cazan, întrucât lemne nu se prea găseau la câmpie. 

O altă sursă de furaj erau în trecut buruienile și plantele rărite din culturile 

prășitoare, porumbul în special, care după tăiere erau adunate de pe teren și duse 

seara în gospodărie pentru porci sau supliment pentru vaca care se întorcea de la 

pășunat. Dar cel mai important rezervor de furaj pentru vară era în trecut izlazul 

comunal. 

Izlazul comunal era cartea de vizită a primarului comunei cu care se fălea ca 

orice bănățean veritabil, cât era el de gospodar și de vrednic să administreze acest 

bun obștesc. Azi această mândrie a majorității primarilor a dispărut demult, izlazurile 

comunale fiind unele din cele mai neglijate  terenuri ale comunei, pline de buruieni și 

mărăcinișuri sau au luat alte destinații neagricole. 

În vremea studenției am studiat flora și vegetația izlazurilor bine întreținute și 

folosite cu vaci de lapte din comunele Jebel și Sânmihaiul Român, județul Timiș, 

întâlnind peste 240 specii ce aparțin la 32 familii de plante care formau prin asociere 

8 fitocenoze de pajiști permanente. 

Acum, cirezile de vaci cu lapte și cârdurile de gâște au dispărut aproape 

complet de pe izlazurile bănățene, în locul lor pasc ciopoare de oi și acestea puține, 

iar pe altă parte pe izlazuri s-au construit case. Cât privește covorul ierbos al pajiștilor 

din izlazuri după mai mulți ani de neîntreținere și folosire nerațională cu oile, se 

observă o diminuare puternică a biodiversității de altădată. 

După studii și cercetări științifice a pajiștilor și plantelor furajere la o stațiune 

de profil, am încercat să extind la IAS Prejmer din județul Brașov, cultura raigrasului 

aristat (Lolium multiflorum) semănat toamna, care să înlocuiască secara, orzul sau 

alte cereale păioase pentru prima masă verde la iesle, înainte de pășunat a vacilor de 

lapte. Zis și făcut, cu acordul conducerii acestui IAS fruntaș pe țară, am cultivat în 

premieră 100 hectare, câte 20 hectare la fiecare fermă de vaci cu raigras aristat, plantă 

furajeră ajunsă la modă în fermele mai performante din vestul european. 



 

88 

 

 Cultura a reușit foarte bine, fiind și intens fertilizată cu gunoi de grajd și 

îngrășăminte chimice, după toate regulile tehnologiei, la care am vegheat să fie 

respectate întocmai. 

A venit o primăvară ploioasă, când vindroverele grele de recoltat nu au putut 

intra la timp să cosească pe terenul prea umed, cultura ajungând în stadiul de burduf 

spre înspicare. Când am reușit să recoltăm, plantele de raigras aristat aflate în stadiul 

prea avansat de dezvoltare au fost refuzate de vaci și drept urmare producția de lapte 

a scăzut vertiginos.  

Vinovatul la raport a fost responsabilul cu baza furajeră pentru cele 4.500 de 

vaci, adică eu, care am fost aspru criticat și aproape desconsiderat, pentru îndrăzneala 

de a introduce o cultură nouă în sortimentul tradițional de plante furajere în arabil. În 

zadar am vorbit de condițiile climatice excepționale, de lipsa utilajelor pentru 

recoltare pe terenuri mai umede, de necesitatea însilozării acestei mase verzi, nu am 

fost înțeles, obligându-ne să-l preparăm ca fân! 

Producția foarte bună, brazdele foarte mari, încetineala cu care se uscau 

plantele de raigras și ploile dese, au transformat această campanie într-un calvar, iar 

rezultatul a fost un fân de foarte proastă calitate și în final renunțarea la cultură.  

De atunci am fost mult mai atent cu recomandările privind sortimentul de 

plante furajere până nu aveam asigurate toate verigile tehnologice pentru cultivare și 

valorificare optimă. Tot la IAS Prejmer am înființat în jurul fermelor de vaci, pajiști 

semănate intensive cu diferite  amestecuri din soiuri românești, produse exclusiv în 

rețeaua gostat. Amestecurile pentru cele peste 400 hectare pajiști semănate au fost 

făcute la moara stației de furaje combinate a întreprinderii sau în auto speciale 

rotative pentru transport ciment  în construcții. 

Pe pajiștile permanente în condiții de pantă nemecanizabile cu mijloace 

terestre, fertilizarea cu  îngrășăminte chimice și chiar supraînsămânțarea o făceam cu 

helicopterul. În buncărul helicopterului era introdus un tub de plastic care se umplea 

cu semințe de leguminoase perene (trifoi roși, trifoi alb și ghizdei) și de jur împrejur 

erau introduse îngrășămintele chimice complexe din formula 15-15-15. 

În timpul zborului semințele și îngrășămintele curgeau și se amestecau, fiind 

uniform împrăștiate, după care animalele aflate la pășunat prin călcare le asigurau un 

contact mai intim cu solul, încolțeau și se instalau în covorul ierbos. 

De peste două decenii această întreprindere agricolă de stat a fost complet 

distrusă, deși unele ferme funcționau din perioada interbelică, tot ca domenii ale 

statului, la fel au dispărut și animalele care valorificau producția pajiștilor 

permanente și al celor temporare din arabil. 

Oare nu se face nimeni răspunzător pentru desființarea din temelii a unei 

agriculturi de stat performante, care în zona de deal și munte mai ales, acorda o 

atenție deosebită producerii furajelor pe pajiștile permanente și a culturilor furajere în 

arabil ? 

Ce a mai rămas din toate acestea, nu este greu să aflăm, o spune peisajul 

pastoral dezolant în diferite stadii de neîngrijire și abandon, aproape fără excepție, de 

la țărmul mării până pe crestele Carpaților. 
 

Revista Ferma, 2015,  sub tipar 
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CÂTEVA SOLUȚII DE ASIGURARE A FURAJELOR DE VOLUM  

PE TIMP SECETOS 

 

 În ultimii ani cu toții constatăm și unii suntem afectați direct de perioadele de 

secetă mai dese și mai lungi decât odinioară. 

 Dacă furajele concentrate sub formă de grăunțe sau boabe sunt mai ușor de 

manipulat și transportat în perioade de criză cum sunt cele climatice, nu acelaș lucru 

se poate afirma despre furajele de volum care trebuie produse și administrate cât mai 

aproape de locul de creștere al animalelor datorită cheltuielilor foarte mari cu 

transportul lor. 

 De aceea pentru animalele ierbivore rumegătoare sau nerumegătoare 

producerea ”loco” al furajelor de volum ca: masă verde, fibroase, grosiere, 

rădăcinoase, tuberculifere, bostănoase, etc., este esențială neputând fi înlocuite cu alte 

tipuri de furaje. 

 Astfel creșterea și exploatarea animalelor ierbivore este strâns legată de 

condițiile climatice locale cu perturbațiile ei, îndeosebi ger, căldură în exces, perioade 

de secetă, exces de umiditate, inundații, etc. 

 Lipsa furajelor de volum datorită fenomenelor  climatice nefavorabile pune 

problema salvării de la inaniție cu prioritate a animalelor de reproducție, urmate de 

restul șeptelului pe cât posibil până la asigurarea lor în limite normale. 

 Pentru a preîntâmpina efectele nedorite produse de secetă, fermierul crescător 

de animale, va trebui să adopte și să aplice o nouă strategie de producere a furajelor 

de volum din care vă prezentăm câteva direcții mai importante în cele ce urmează. 

  

Irigarea culturilor furajere 

 La modul general fermierii acordă mai mare importanță irigării legumelor, 

cerealelor și plantelor tehnice și mai puțin irigă culturile destinate furajelor de volum.  

În caz de secetă prioritar ar trebui să irigăm culturile furajere pentru a salva șeptelul 

în ideea că o cultură vegetală oarecare se reface într-un an bun pe când un animal 

erbivor odată pierdut îl poți înlocui cu mari cheltuieli abia după 2 – 4 ani în funcție de 

specie. 

 

 Culturi furajere rezistente la secetă 

 După irigare în ordinea importanței ca soluție pentru asigurarea furajelor o 

constituie cultivarea plantelor furajere mai rezistente la secetă. 

 Dintre speciile furajere anuale se remarcă sorgul, iarba de Sudan, hibridul sorg 

x iarba de Sudan, dughia, meiul, etc. iar dintre cele perene în funcție de zona 

favorabilă de cultură se impun lucerna, ghizdeiul și sparceta dintre leguminoasele 

perene, respectiv obsiga nearistată, pirul crestat și golomățul dintre gramineele 

perene.  

De regulă în producție se folosesc amestecuri între o leguminoasă și o 

graminee perenă cum sunt: lucernă + golomăț, sparcetă + obsigă nearistată și alte 

combinații care suportă mai ușor fluctuațiile regimului de umiditate. 
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Valorificarea resurselor secundare din cultura mare 

 În perioada de secetă pentru salvarea șeptelului este necesară adunarea, 

depozitarea și îmbunătățirea prin diferite metode a calităților furajere a paielor de 

cereale, cocenilor și ciocălăilor de porumb, coletele de sfeclă, capitulelor de floarea 

soarelui, tulpinilor de soia, vrejilor de mazăre și alte subproduse după industrializare 

ca: tăițeii de sfeclă de  zahăr, borhotul de la fabricile de bere și spirt, șrotul de la 

fabricile de ulei, etc. 

 

Resurse forestiere, viticole și stufărișuri 

 În cazuri extreme, pe lângă pășunatul în păduri, în sezonul de vegetație, pentru 

perioada rece a anului este necesară să apelăm la furajele ocazionale cum sunt 

frunzarele de arbori și arbuști (salcâm, stejari, sălcii, plopi, etc.), vrejii de viță de vie, 

vegetația de baltă (stuf, rogoz, papură, etc.), ghinda, jirul, castanele și altele. 

 Achiziționarea acestor resurse de furaje se face cu acordul autorităților silvice, 

responsabile cu gospodărirea și exploatarea fondului forestier, ca strategie de salvare 

a șeptelului în cazuri extreme, nu ca regulă în condiții normale de producere a 

furajelor. 

 

Recoltarea și depozitarea fânurilor din zona abandonată 

În aceeași strategie de salvare a șeptelului în zonele grav afectate de secetă pe 

lângă soluțiile enumerate mai înainte se poate face apel și la recoltarea fânețelor 

abandonate din diferite motive.  

Cosirea, pregătirea fânului, depozitarea și transportul se poate face cât mai 

urgent posibil de către fermierii lipsiți de furaje pe fânețelor abandonate repartizate la 

nivel local sau de către posesorii acestor suprafețe în vederea vânzării fânului sau 

altui produs depozitat (semifân, semisiloz, siloz). 

 În acest mod se rezolvă și problema întreținerii anuale a fânețelor prin cosire, 

devenită obligatorie în normele de agromediu, dar puțin respectată în teritoriu. 

  

Rezerva de furaj suplimentar de la un an la altul 

 În gospodăria individuală țăranul mai precaut în condiții climatice normale își 

asigura un surplus de 25 – 30 % de furaje de la un an la celălalt pentru a preîntâmpina 

efectele negative ale unei eventuale perioade de secetă. 

 Astfel, primăvara la începutul sezonului de pășunat în ogradă, țăranul chibzuit 

poseda fân, coceni de porumb și paie pe care le folosea în sezonul de stabulație 

următor. 

 Dacă rămânea fără furaje în stoc, le cumpăra de la alții pentru că erau mai 

ieftine primăvara după iernat și nu se știa cum va fi anul în curs în privința asigurării 

furajelor pentru iarna următoare.  

Acesta poate fi un exemplu de strategie furajeră bine gândită și judecată din 

trecut pentru actualii fermieri, mai mici sau mai mari, crescători de animale. 

 
Revista Profitul Agricol, 2014, nr.32 din 26 august, București 
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PATRIMONIUL   PASTORAL 
 

 

PAJIȘTILE MONTANE, AVUȚIE INSUFICIENT VALORIFICATĂ  

(Interviu luat de Nicoleta DRAGOMIR, Redactor șef la revista Ferma) 

 

  Pentru mai multe detalii privind acest subiect de o maximă importanță pentru 

agricultura românească și în special  pentru specificul regiunilor montane de la noi, 

am stat de vorbă cu Teodor Marușca, directorul ICDP Brașov  

 

Ferma: Se vorbește tot mai mult despre abandonul pajiștilor montane în 

România. De ce renunțăm inconștient și de bună voie la această avuție.? 

Teodor MARUȘCA: Carpaţii româneşti, în trecut au fost mult mai populaţi 

decât în prezent, o indică terasele unde se cultivau cereale, construcţiile pastorale 

arhaice, locurile de întâlnire la nedei şi alte manifestări de la care s-au păstrat numai 

numele. În vremurile noastre mai sigure ca în trecut, munţii au fost părăsiţi pentru o 

viaţă mai uşoară la deal şi şes, proces care s-a accelerat în ultimele două decenii. Din 

surse recente în Munţii Călimani mai există în prezent două stâni din cele peste 30 în 

trecutul nu prea îndepărtat.  

Datorită acestui fapt patrimoniul pastoral înfăptuit cu atâta trudă, generaţii la 

rând, este în bună parte abandonat pe mari suprafeţe, reinstalându-se vegetaţia 

forestieră. Dacă nu se iau măsuri urgente de reintroducerea în circuitul productiv al 

pajiştilor abandonate, riscăm să le pierdem în viitoarele două – trei decenii. În ţările 

cu zone montane din jurul Alpilor, Pirineilor şi alţi munţi, se acordă subvenţii 

substanţiale pentru evitarea abandonului şi reîmpăduririi cu menţinerea gospodăriilor 

montane şi al peisajelor pastorale, generatoare de odihnă şi recreere pentru o 

populaţie tot mai urbanizată, ruptă de binefacerile naturii din care a plecat. 

 Teodor MARUȘCA: ” Pajiştile montane situate în general la 

peste 600-800 m altitudine până la 2.544 m pe Vf. 

Moldoveanu din Munţii Făgăraşului, în suprafaţă de cca. 2,1 

milioane hectare au reprezentat pentru poporul român una din 

cele mai nepreţuite daruri ale naturii înnobilate continuu de 

milenii, prin practicarea păstoritului cu ovine, bovine şi 

cabaline. Strămoşii noştri daci şi-au aşezat capitala 

Sarmizegetusa Regia la 1.200 m, în Munţii Orăştiei din 

Carpaţii Meridionali, acolo unde productivitatea pădurilor şi 

pajiştilor era cea mai ridicată, fiind capitala situată la cea mai 

mare altitudine pentru un stat antic european. Supravieţuirea 

pe aceste meleaguri în faţa migraţiei şi ocupaţiei altor 

popoare o datorăm spaţiului montan care ne-a ocrotit şi ne-a 

asigurat adăpost, hrană, îmbrăcăminte şi alte nevoi în vremuri 

grele.” 
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 La noi, în prezent, asistăm la o continuă abandonare a pajiştilor montane cu 

efecte din cele mai nefaste pe plan economic, peisagistic şi protectiv.  

Este bine să avem în vedere şi încălzirea globală a climei, când muntele cu 

pajiştile lui poate fi o soluţie de supravieţuire în viitor pentru cei din zonele de 

câmpie afectate de aridizare şi deşertificare sau cei alungaţi de creşterea nivelului 

oceanului planetar. 

Ferma:  Care sunt elementele care conferă unei pajişti montane caracterul de 

"valoare conservativă mare"? 

  Teodor MARUȘCA: Pajiştile montane bine gospodărite în timp îndelungat 

păstrează în covorul ierbos o sumedenie de specii de plante care asigură calitatea 

furajeră necesară hrănirii animalelor, au valoare meliferă şi/sau medicinală, unele 

sunt decorative, îndeplinind multe alte funcţii economice, estetice şi protective.  

Aceste pajişti se consideră că au o valoare conservativă mare, unele înglobând 

specii pe cale de dispariţie, sensibile la intensificarea producţiei sau ecotipuri de 

plante furajere care pot fi resurse genetice valoroase în procesul de ameliorare şi 

creare de cultivare mai adaptate la condiţiile de mediu şi exigenţele furajere actuale 

sau alte scopuri.  

O pajişte bogată în specii traversează mai uşor modificările climatice sezoniere 

şi multianuale, concomitent cu amprenta calitativă care o imprimă produselor 

animaliere (miros, gust, culoare,etc.), care devin astfel mărci inconfundabile cum 

sunt de exemplu brânzeturile produse în ţările din preajma Alpilor. 

 Lipsa de gospodărire corespunzătoare a pajiştilor noastre montane a făcut ca 

ţăpoşica (Nardus stricta), o specie slab furajeră, considerată o buruiană periculoasă, 

să invadeze alte tipuri de pajişti valoroase (Festuca nigrescens, F. rubra, Agrostis 

capillaris,etc.), reducând drastic numărul de specii componente. Este de neînţeles 

cum a fost posibilă apariţia ca formulare în OUG 57/2007 a Habitatului prioritar 6230 

„Pajişti bogate în specii de Nardus pe substraturi silicioase ale zonelor 

montane”, care ne obligă prin lege să ocrotim aceste pajişti degradate care la noi în 

Carpaţi sunt cele mai sărace în specii în special pe substraturi silicioase. Cine îşi 

asumă această greşeală ştiinţifică impardonabilă şi de ce trebuie să luăm fără să 

gândim, să filtrăm şi să adaptăm la condiţiile noastre directivele de la Bruxelles !? 

Unde sunt specialiştii noştri care trebuie să-şi exprime părerile şi să ia poziţie ? 

Altfel, pe cca.1 milion de hectare din cele mai degradate pajişti montane nu ne este 

permis să le ameliorăm prin metode cunoscute fiind ocrotite prin lege, condamnând 

în continuare la subdezvoltare comunităţile care deţin astfel de pajişti nevaloroase din 

toate punctele de vedere. 

Ferma: A existat o perioadă mai bună pentru pajiştile montane din punct de 

vedere al întreținerii, al exploatării, al aplicării programelor de cercetare şi 

ameliorare. Când şi de ce atunci se putea, iar acum nu se mai poate? 

Teodor MARUȘCA: Până în urmă cu 6-7 decenii acest patrimoniu pastoral 

montan a fost bine gospodărit până la colectivizarea forţată a agriculturii, după care 

multe din practicile de îngrijire, întreţinere şi folosire au fost treptat neglijate până în 

zilele noastre. Au existat totuşi unele acţiuni restrânse ale fostelor IAS-uri şi IIEP-uri 

judeţene în câteva masive muntoase cu lucrări de defrişare, îmbunătăţirea covorului 
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ierbos prin amendare, fertilizare chimică şi organică, reînsămânţare, 

supraînsămânţare, tarlalizări, alimentări cu apă, adăposturi, folosire raţională, acţiuni 

care după 1990 au încetat cu totul. Astfel că starea actuală a pajiştilor montane este 

mai mult decât jalnică, cum nu a mai fost niciodată în îndelungata lor existenţă. 

 În ultimele două decenii nu s-au mai efectuat lucrări de îmbunătăţire şi folosire 

raţională a pajiştilor din lipsă de fonduri de la stat şi mai ales de interes din partea 

comunităţilor locale şi al crescătorilor de animale. Abandonul cultivării terenurilor 

arabile, al livezilor şi viilor, au creat o sursă suplimentară de furaje pe pârloage, astfel 

că efectivele înjumătăţite de ovine şi bovine nu mai urcă acum pe munte. De ce să 

urce la greu pe munte când şeptelul actual de ierbivore nu pridideşte să consume 

iarba existentă de la câmpie şi dealuri, în zone mai accesibile, fără animale de pradă, 

cu confort sporit pentru îngrijitori şi alte avantaje. 

Ferma: De ce este nevoie de cercetare pentru pajiştile montane? Ce 

perspective mai există în acest sens? Avem un cadru legal APLICABIL sau care SE 

APLICĂ în ceea ce priveşte gestionarea competentă a pajiştilor montane? 

Teodor MARUȘCA:  În ceea ce priveşte cercetarea ştiinţifică pe pajiştile 

montane, înainte de 1990, era cu mult mai bine organizată şi finanţată sub egida 

ASAS. Din cele 101 câmpuri experimentale existente în reţeaua naţională a Staţiunii 

Centrale şi mai apoi a Institutului de Cercetare pentru Cultura Pajiștilor din Braşov, 

27 câmpuri erau situate în zona montană din care au mai rămas trei (Bucegi, Cibin şi 

Apuseni), mult prea puţin pentru necesităţile noastre. De asemenea, în perioada 1975 

– 2002 au apărut 20 de volume de anale ale SCCP şi ICPCP Braşov cu 430 lucrări 

ştiinţifice din care 85 (20%) se referă la pajiştile montane. În prezent aceste lucrări 

sunt din ce în ce mai puţine, deşi pajiştile montane deţin 60 % din suprafaţa de păşuni 

şi fâneţe a ţării noastre. Reţeaua mai redusă pentru cercetarea pajiştilor din zona 

montană se datoreşte greutăţilor legate de accesibilitate, izolare, disconfort, pază şi nu 

în ultimul rând de diminuarea fondurilor de cercetare în general şi al cadrelor de 

cercetare pasionate până la sacrificiu pentru munte, în special. 

 Perspectiva cercetărilor pe pajiştile montane este sumbră din lipsă de personal 

şi fonduri. Dacă se continuă cu această indiferenţă pentru patrimoniul pastoral 

montan peste unul sau două decenii vom „importa” specialişti din UE să ne facă 

studii şi cercetări în Carpaţi, să primim lecţii de la alţii mai mult sau mai puţin 

cunoscători, în loc să avem continuitate cu proprii noştri specialişti care au evident un 

alt respect pentru valorile naţionale. 

 În ceea ce priveşte gestionarea pajiştilor montane se poate spune că este 

inadecvată sau lipseşte cu desăvârşire. Deţinătorii de păşuni şi fâneţe montane le 

gospodăresc la întâmplare, nu le întreţin, au încărcare necorespunzătoare de 

animale,subîncărcare sau abandon, nu cosesc fâneţele şi alte nereguli care permit 

vegetaţiei lemnoase să se reinstaleze, pierzând ceea ce s-a cucerit în secole de luptă 

cu pădurea pentru extinderea pajiştilor. Prin abandon se pierde şi biodiversitatea 

actuală a pajiştilor, se diminuează peisajul pastoral autentic, generator de frumos şi 

recreere pe lângă pierderi economice legate de energia solară, fotosinteză, acumulare 

de materie organică, conversia ierbii în produse animaliere ecosanogene, locuri de 

muncă, obiceiuri pastorale şi multe altele. De aceea este necesară organizarea 
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deţinătorilor de pajişti în forme asociative (eforii, asociaţii, composesorate, etc.) pe 

localităţi, bazine hidrografice, masivi muntoşi, etc., care să gestioneze mai bine 

patrimoniul pastoral montan, aşa cum există în ţările cu zootehnie şi agroturism mai 

avansate din Europa.  

 Ferma: Cum era organizată administrare pajiştilor în perioada interbelică şi 

ce învăţăminte putem trage pentru perioada viitoare ? 

Teodor MARUȘCA:  La nivel superior în Ministerul Agriculturii şi 

Domeniilor (MAD), în perioada interbelică exista o Direcţie permanentă a  Păşunilor 

pentru cele 3,8 mil. hectare de fond pastoral.  

În trecut funcţionau cu bugeturi de venituri şi cheltuieli proprii 6.877 eforii 

comunale de păşuni (76 % din totalul de 9.007 comune rurale ), 1480 asociaţii de 

păşunat şi 220 composesorate, respectiv 8.577 organizaţii profesionale pastorale, care 

erau subordonate celor 71 eforii judeţene de păşuni, coordonate de Eforia Centrală de 

Păşuni. Concret, pentru cele 2,7 mil. hectare păşuni comunale şi comune revenea o 

organizaţie cu obiectiv specific pentru cca 315 hectare de păşune, fiind una din cele 

mai bune administraţii pastorale din Europa. 

Nici nu se putea altfel întrucât Eforia Centrală avea ca preşedinte pe însuşi 

Ministrul Agriculturii şi Domeniilor iar ca membri: directorii de la ICAR, ICZ, 

Regimul Silvic, Casa Autonomă a Pădurilor, Administraţia locală din Ministerul de 

Interne, preşedintele Uniunii Camerelor de Agricultură, delegatul Ministerului de 

Finanţe, prefecţi de judeţ şi nu în ultimul rând directorul şi subdirectorul cu  păşunile 

din MAD.  

În teritoriu Eforia judeţeană avea ca preşedinte pe cel mai înalt demnitar în 

persoana prefectului şi ca membri: preşedintele consiliului judeţean, preşedintele 

camerei de agricultură, un ofiţer superior al garnizoanei, delegatul serviciului silvic 

local, medicul veterinar şef al judeţului şi reprezentanţi ai eforiilor comunale mai 

importante. 

 Pe plan local Eforia comunală avea în frunte ca preşedinte primarul comunei şi 

ca membri: un ales din fruntaşii sătenilor, învăţătorul, şeful de post, un delegat al 

administraţiei financiare şi ca secretar al eforiei pe notarul comunei. 

 Eforiile de păşuni între anii  1934 – 1938 aveau dublă subordonare faţă de 

MAD pentru probleme tehnico – organizatorice şi Ministerul  de Interne pentru 

instalarea unei discipline severe privind circulaţia animalelor în transhumanţă şi 

folosirea raţională a patrimoniului pastoral.După socializarea agriculturii, această 

organizare de funcţionare a pajiştilor de la diferite forme de asociere locale până la 

minister, a fost abandonată cu excepţia unor direcţii de bază furajeră, transformate 

treptat în forme din ce în ce mai mici de organizare până la dispariţia lor definitivă. 

 În ultimele două decenii în MADR nu există nici o direcţie, serviciu, birou sau 

compartiment care să se ocupe de pajişti, iar de specialişti în administrarea acestui 

domeniu ce să mai vorbim! 

 Nu doresc să dau lecţii sau indicaţii nimănui, dar consider că a sosit momentul 

să acordăm atenţia cuvenită şi pe partea organizatorică a pajiştilor de jos până sus, 

fără de care nu putem discuta de răspundere concretă pentru îmbunătăţirea şi 
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folosirea raţională a 7 – 9 milioane hectare teren agricol, măcar la nivelul interbelic, 

de la care să se treacă la un nivel superior de organizare şi acţiune în teritoriu. 

 

Ferma: De ce credeţi că PĂŞUNEA şi PĂŞUNATUL ocupa un interes atât de 

scăzut în contextul legislativ şi financiar al agriculturii romaneşti? De ce nu putem 

face mai mult pentru a salva această avuţie? 

Teodor MARUȘCA: Aşa cum am amintit până acum, nu s-a acordat suficientă 

atenţie valorificării acestei avuţii care o constituie pajiştile montane. Nu se acordă 

atenţia cuvenită agriculturii mai performante din zona de câmpie şi dealuri, unde cu 

eforturi mai mici se obţin rezultate economice mai bune decât în zona montană greu 

accesibilă şi cu handicapuri naturale majore. 

 Este normal ca în condiţii de criză să investim banii acolo unde eficienţa este 

maximă. Dar să nu uităm un lucru pentru viitor. Un teren arabil abandonat ajuns 

pârloagă după două decenii de neglijare se poate ara şi cultiva în continuare, între 

timp s-a „îmbogăţit” în buruieni pentru 2-3 generaţii şi s-a „odihnit” acumulând 

materie organică. O pajişte de munte din zona molidului de exemplu, abandonată 

două decenii, se reîmpădureşte cu puieţi din această specie sau arbuşti care necesită 

eforturi mari pentru defrişare manuală pe pante greu accesibile, cu roci la suprafaţă şi 

alte impedimente care sunt cu mult mai costisitoare pentru reintroducerea în circuitul 

agricol decât cele necesare pe terenurile arabile. 

 Pentru aceste considerente va trebui să ne îndreptăm în viitor atenţia pe 

pajiştile montane, unde pierderile datorită abandonului şi subîncărcării sunt cu mult 

mai mari decât pe terenurile arabile. De asemenea, va trebui să regândim o Lege a 

pajiştilor, iniţiativă care a fost prezentată pentru prima dată de deputatul Prof.dr. 

Valeriu TABĂRĂ, la Sesiunea ştiinţifică a ICDP din 29-31 iulie a.c. la Complexul 

Piatra Arsă din Bucegi, la 2000 m altitudine, un loc potrivit pentru astfel de dezbateri 

şi gânduri de viitor. 

Ferma: Care ar fi principalele direcţii de intervenţie imediată şi de 

perspectivă în ceea ce priveşte ameliorarea şi valorificarea patrimoniului pastoral al 

României? 

Teodor MARUȘCA: În cele prezentate până acum, sper că am conturat şi 

câteva direcţii de intervenţie imediată în ceea ce priveşte îmbunătăţirea şi 

valorificarea superioară a patrimoniului pastoral al ţării. 

 În completare nu trebuie să omitem necesitatea clarificării proprietăţii acestui 

patrimoniu, cu evidenţierea stării lui actuale de întreţinere, dotare şi încărcare cu 

animale înainte de a se face un program concret la nivel naţional. 

 Reintroducerea proiectelor de amenajare silvopastorale a pajiştilor, efectuate şi 

avizate de specialişti în pajişti şi păduri, care să stea la baza lucrărilor de investiţii în 

acest domeniu, unde să se cuprindă îmbunătăţirea covorului ierbos, drumuri de acces, 

tarlalizări, alimentări cu apă, umbrare forestiere, adăposturi şi alte dotări necesare 

unei existenţe şi exploatări la nivelul exigenţelor actuale. La baza soluţiilor care se 

vor propune pe viitor să stea rezultatele cercetărilor de până acum în special 

experimentările directe cu animale pe păşune ce nu ar trebui să lipsească din nici o 

instituţie ştiinţifică cu pretenţii, care se ocupă de pratologie şi pratotehnie.  
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Relaţia climă – sol – plantă – animal – produs animalier – om, trebuie să o 

avem permanent în atenţie atunci când acţionăm performant şi protectiv în 

patrimoniul pastoral dacă dorim sincer să schimbăm starea actuală a acestui 

important domeniu. 

 Toate ţările cu economie dezvoltată din lume au început cu valorificarea 

raţională a pajiştilor, după care au dezvoltat restul sectoarelor din agricultură. Avem 

în prezent 7 – 8 milioane hectare înierbate (5 mil. pajişti naturale + 2 – 3 mil. 

pârloage), cea mai întinsă cultură a ţării, care aşteaptă să fie valorificată cu animalele. 

Problema restrictivă ar fi asigurarea furajelor pentru animale în perioada rece a anului 

şi valorificarea  bogăţiei pajiştilor montane prin păşunat în perioada de vegetaţie. La 

fel, creşterea efectivelor de animale, în special pentru producţia de carne, mai uşor de 

întreţinut pe pajişti sunt direcţii majore de urmat. 

 Încurajarea şi stimularea celor care valorifică pajiştile permanente  şi 

pârloagele care pot deveni în final pajişti valoroase, cu sprijin de la stat pentru 

infrastructură, dotări, seminţe, îngrăşăminte, etc., sunt alte măsuri concrete de 

îmbunătăţire a situaţiei actuale. 

 Numai astfel prin valorificarea potenţialului pastoral, ţara noastră poate deveni 

una din marile producătoare de produse animaliere ieftine şi de calitate, la concurenţă 

cu alte ţări consacrate în acest domeniu prioritar al agriculturii. 
 

Revista Ferma, 2010,an XII, nr.8 şi 9 (87şi 88) august și septembrie, Timișoara 
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REZOLUȚIA DE LA RÂȘNOV A SOCIETĂȚII ROMÂNE DE PAJIȘTI 

 

 În perioada 5 – 8 iulie a.c. a avut loc la Râșnov  ” Cea de a VI – a reuniune 

anuală a Societății Române de Pajiști ” organizată de Institutul de Cercetare – 

Dezvoltare pentru Pajiști ( ICDP) – Brașov, reprezentată prin  Dr. ing. Teodor 

MARUȘCA – director general și Societatea Română de Pajiști (SRP) reprezentată 

prin Prof. dr. ing. Ioan ROTAR, președinte. La reuniune au participat 40 de 

specialiști din cercetarea științifică, cadre didactice din învățământul superior, 

doctoranzi și masteranzi. 

 În prima zi s-a efectuat o vizită la Baza de Cercetări Pajiști Montane Blana 

Bucegi, înființată în urmă cu peste patru decenii de către actualul director ICDP.  

Pe aceste pajiști subalpine degradate situate la 1800 m altitudine, invadate de 

țepoșică (Nardus stricta), au fost efectuate cercetări privind îmbunătățirea covorului 

ierbos prin târlire cu oile și vacile, fertilizare cu îngrășăminte chimice (N, P, K) în 

diferite doze și combinații, amendare calcică, erbicidare totală cu paraquat sau 

glifosat înainte de supraînsămânțare sau reînsămânțare cu diferite amestecuri de 

graminee și leguminoase perene de pajiști și ce este mai important folosirea pajiștilor 

îmbunătățite prin pășunat cu tineret ovin, taurin  și vaci, cu exprimarea productivității 

în spor greutate vie sau lapte la hectar, dovedind eficiența economică a măsurilor de 

îmbunătățire și folosire a pajiștilor.  

Se apreciază că numai cercetările legate de îmbunătățirea pășunilor prin 

diferite metode nu sunt suficient de convingătoare dacă nu sunt completate de 

experiențe cu animale care valorifică iarba direct prin păscut și de la care se 

înregistrează producția animalieră, spor în greutate vie sau lapte. 

 Pe o pajiște unde se efectuează cercetări științifice de vârf cu pretenție de  

”Laborator de pratologie și pratotehnie” , este obligatorie stabilirea unor elemente 

ale relației climă – sol – plantă – animal – produs animalier fără de care întreaga 

acțiune nu este finalizată corespunzător, după cum o dovedesc rezultatele obținute în 

staționarul de lungă durată de la Blana – Bucegi. 

 În a doua zi a întrunirii praticultorilor, pratologi și pratotehnicieni, de  la 

Râșnov, s-a desfășurat o sesiune științifică unde au fost prezentate 10 referate din 

domeniul culturii pajiștilor, după care s-au  vizitat câmpurile experimentale ale ICD 

Pajiști – Brașov și înierbările de protecție antierozională a pârtiilor de schi din Poiana 

Brașov, executate de specialiștii institutului pe o suprafață de 65 hectare, pe care se 

va desfășura Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE) în februarie 2013. 

În încheierea lucrărilor acestei întruniri în 7 iulie a.c., conducerea societății cu 

sprijinul participanților a redactat o rezoluție în zece puncte pe care o prezentăm în 

continuare:  
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1. Sensibilizarea opiniei publice, al factorilor legislativi și de administrare a 

fondului funciar asupra pericolului abandonului și subîncărcării cu animale a 

pajiștilor  cu consecințe economice și sociale grave pe termen mediu și lung 

concomitent cu evoluția lor spre împădurire, urâțirea peisajului pastoral, 

reducerea biodiversității și alte pierderi, unele irecuperabile. 

2. Necesitatea întocmirii și realizării unui Program Național de Valorificare a 

Multifuncționalității Patrimoniului Pastoral din punct de vedere economic 

(furaje, plante medicinale,melifere,biomasă, ), protectiv (eroziune, pedogeneză, 

stocare carbon, etc.), biodiversitate și altele, cu fonduri guvernamentale. 

3. Inițierea unor cercetări științifice interdisciplinare în principalele zone 

pedoclimatice cu implicarea specialiștilor din rețeaua ASAS, învățământului 

agricol superior și alții, prin care să se studieze pe termen lung relația climă – 

sol – plantă – animal – produs animalier, în perspectiva schimbărilor climatice. 

4. Implicarea mai activă a Societății Române de Pajiști (SRP) în problemele 

promovării rezultatelor cercetărilor științifice obținute în țara noastră (soiuri, 

amestecuri de ierburi, tehnologii de cultură, etc.) față de recomandările fără 

experiment și acoperire ale unor comercianți de semințe de graminee și 

leguminoase perene de pajiști produse de firme străine, care pot duce la 

dezinformare și chiar la pierderi economice în fermele de creștere a animalelor.  

5. Promovarea soiurilor românești de graminee și leguminoase perene create în 

ultimele cinci decenii la Brașov, Timișoara, Vaslui, Cluj – Napoca și Fundulea, 

mai bine adaptate la condițiile noastre de climă și sol față de soiurile străine 

produse în climat oceanic sau mediteranean cu ierni mai blânde și mai umede. 

6. Refacerea rețelei de multiplicare a semințelor din soiurile de ierburi perene 

românești și condiționarea lor, astfel ca fermierii să beneficieze de material 

biologic mai adaptat și performant pentru înființarea pajiștilor temporare în 

arabil cât și supraînsămânțarea sau reînsămânțarea pajiștilor degradate. 

7. Reluarea standardizării  amestecurilor de ierburi adaptate la condițiile specifice 

României și supervizarea lor de către o comisie a SRP în colaborare cu 

instituțiile din cercetare și învățământ de profil, ca măsură științifică și practică 

de stăvilire a utilizării neautorizate a unor soiuri și amestecuri neadaptate din 

afară, fără verificare și omologare înainte de a fi difuzate în producție. 

8. Reorganizarea rețelei de cercetare științifică pe pajiști cu Câmpuri 

experimentale mai complexe de gradul I (observații staționare, producție 

vegetală și animală), gradul II (observații staționare și producție vegetală) și 

gradul III (observații staționare de sol, floristice, faunistice, etc. în dinamică) al 

colectivelor interdisciplinare de cercetători (biologi, pedologi, agrochimiști, 

agronomi,pratologi,biochimiști,zootehniști,silvicultori,etc.)și interinstituționale 

de specialiști din cercetare și învățământ. 
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9. Atestarea de către SRP a unor staționare de cercetare pastorală complexe de la 

factorii de mediu și intervenție antropică cu realizarea producției de furaj până 

la obținerea finală a produselor animaliere pe pajiști. 

10. Practicarea unei agriculturi durabile și realizarea unor produse  ecosanogene 

(lapte, carne, miere de albine, ceaiuri medicinale, etc.) în fermele de deal și 

munte unde domină pajiștile permanente naturale și seminaturale. 

          Acestea au fost câteva propuneri de îndreptare a situației actuale din cercetarea 

științifică și practica agricolă din domeniul culturii pajiștilor, deteriorate grav în 

ultima perioadă de timp, cu toate că acest mod de folosință reprezintă aproape 5 

milioane hectare (cca. 20 % din suprafața țării sau peste 30 % din terenul agricol).  

  Participarea activă a unor membri ai SRP la întrunirile anuale ale Federației 

Europene a Pajiștilor, la doi ani ale Grupului FAO pentru pajiștile de munte din 

Europa sau odată la 4 ani la Congresul Mondial al Pajiștilor, ne face să constatăm și să 

comparăm permanent situația cercetării și producției pajiștilor din alte țări care este cu 

mult mai bună decât este acum la noi pe plaiurile mioritice.  

Înainte de a fi prea târziu și a veni alții din afară să ne învețe ce avem de făcut 

pe pajiști, cu semințele și amestecurile lor cumpărate de noi  pe bani mulți, factorii de 

decizie vor trebui să ia măsuri urgente de stimulare a cercetării științifice și de 

producție pentru valorificarea superioară a patrimoniului pastoral românesc, mod de 

folosință agricolă rămas mult în urmă față de alte țări din Uniunea Europeană. 

 

Revista  Profitul Agricol, 2012, nr.32  din 29 august., București 
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ARTA DE A FI PRATICULTOR 

 

Înainte de a se prezenta acest subiect se pune firesc o întrebare, ce este un 

praticultor ?  În codul ocupațiilor din România lipsește această activitate care ne duce 

cu gândul la cei care activează pe pajiști, pratolog și/sau pratotehnician.  

De altfel cei care cultivă terenul arabil se numesc țărani – plugari și fermieri, 

cei care cresc vaci, oi, capre, porci, etc. se numesc crescători de animale sau văcari, 

oieri (ciobani), căprari, porcari, etc., cei care cultivă pomi fructiferi, viță de vie, 

legume poartă numele mai elevat de horticultori sau după specific pomicultori, 

viticultori, legumicultori, cei care gospodăresc pădurea sunt numiți pădurari și 

silvicultori și așa mai departe. Atunci de ce nu ar fi și praticultori cei care se ocupă de  

cunoașterea, îmbunătățirea, întreținerea și folosirea pajiștilor care reprezintă 20 % din 

suprafața țării și peste 30 % din terenul agricol !?  

Cu riscul de a fi considerat de unii că forțez nota privind codul ocupațiilor din 

agricultură, doresc ca toți cei care activează pe categoriile de folosință pășuni și 

fânețe din învățământ, cercetare și producție să poarte cu mândrie numele de 

praticultori. Problema poate fi dezbătută pe larg în diferite medii înainte de a fi  

introdusă în codul ocupațiilor din țara noastră. 

Noua Clasificare a ocupațiilor din Romania - nivel de ocupație (șase caractere) 

a fost aprobată prin Ordinul comun al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției 

Sociale și Institutului National de Statistică nr. 1.832//856/2011, publicat 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 561, din 8 august 2011.  

Clasificarea ocupațiilor din Romania se aplică în toate domeniile de activitate 

economică și socială și este obligatorie pentru toate organele administrației publice 

centrale și locale, unități bugetare, operatori economici, indiferent de forma de 

proprietate, organizații patronale, sindicale, profesionale și politice, fundații, 

asociații și alte persoane fizice și juridice care își desfășoară activitatea pe teritoriul 

României, la completarea documentelor oficiale ori de câte ori se cere precizarea 

ocupației. 

Conform noii clasificări, ocupațiile sunt grupate astfel: 

- Grupa Majoră 1 - Membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalți conducători 

ai administrației publice, conducători și funcționari superiori 

- Grupa Majoră 2 - Specialiști în diverse domenii de activitate 

- Grupa Majoră3 - Tehnicieni și alți specialiști din domeniul tehnic 

- Grupa Majoră 4 - Funcționari administrativi 

- Grupa Majoră 5 - Lucrători in domeniul serviciilor 

- Grupa Majoră 6 – Lucrători calificați în agricultură, silvicultură și pescuit 
- Grupa Majoră 7 - Muncitori calificați și asimilați 

- Grupa Majoră 8 - Operatori la instalații și mașini; asamblori de mașini și 

echipamente 

- Grupa Majora 9 - Muncitori necalificați 

 ANEXA la Ordinul MMFPS nr. 1.832/2011 privind aprobarea Clasificării 

ocupațiilor din Romania - nivel de ocupație (extras-rezumat): 

.................................................................................................................................. 

http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_25588/Monitorul-Oficial-Partea-I-Nr-561-562-si-563-8-august-2011.html


 101 
 

6. Lucrători calificați în agricultură, silvicultură și pescuit 

Lucrătorii calificați în agricultură, silvicultură și pescuit se ocupa cu creșterea 

și recoltarea culturilor de câmp sau cu plantarea de arbori și arbuști, culegerea de 

fructe de pădure și plante sălbatice, creșterea (reproducția), îngrijirea ori vânarea 

animalelor, producerea unei game diversificate de produse prin creșterea 

animalelor, cultivarea, întreținerea (conservarea) și exploatarea pădurilor, creșterea 

sau capturarea peștilor, cultivarea ori recoltarea diferitelor specii (forme de viață) 

acvatice în scopul de a asigura hrana, adăpost și venituri pentru ei și familiile lor. 

 

61 Muncitori calificați în agricultură 

Muncitorii calificați în agricultură, orientați către piața, planifica, 

organizează și efectuează lucrări agricole necesare pentru creșterea și recoltarea 

culturilor de câmp, plantarea pomilor și arbuștilor, creșterea diferitelor specii de 

animale și producerea de produse de origine animală pentru vânzarea sau livrarea 

în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate sau în piețe. 

................................................................................................................................... 

612 Crescători de animale 

Crescătorii de animale planifică, organizează și efectuează activități pentru 

creșterea și îngrijirea animalelor domestice, pasărilor, albinelor, viermilor de 

mătase și altor animale nedomestice, pentru producția de carne, produse lactate, 

miere, piei, materiale textile și alte produse sau pentru utilizarea ca animale de 

tracțiune și în activități sportive ori recreative, pentru vânzare sau livrare către 

cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate ori în piețe. 

 

6121 Crescători de animale pentru producția de lapte și carne 

Crescătorii de animale pentru producția de lapte și carne planifică, 

organizează și efectuează activități pentru creșterea și îngrijirea animalelor 

domestice (exclusiv pasările de curte), cum ar fi vaci, oi, porci, capre, cai și cămile, 

pentru producția de carne, lapte și alte produse lactate, piei și lână sau pentru 

utilizarea ca animale de tracțiune și în activități sportive sau recreative, pentru 

vânzare ori livrare către compărătorii cu ridicata, organizații specializate sau în 

piețe. 

612101 cioban (oier) 

612102 crescător-îngrijitor de animale pentru producția de lapte și carne 

612103 tocător de furaje 

612104 lucrător calificat în creșterea animalelor 

612105 crescător bovine 

612106 crescător porcine 

612107 mamoș porcine 

612108 baci montan 

612109 cioban montan 

612110 crescător de oi montan 

612111 oier montan 
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Din lecturarea  acestei clasificări oficiale este terifiant să constați că din Grupa 

Majoră 6 – Lucrători calificați în agricultură, silvicultură și pescuit lipsesc cu 

desăvârșire  cuvintele pajiște sau pășune – fâneață, ca și cum acestea nu ar face parte 

din agricultura noastră !? La fel în detalierile ulterioare prezentate la 61, 612, 6121 și 

612101 până la 612111 apare o singură calificare la 612103, aceea de tocător de 

furaje, de care eu cel puțin cu regret nu am știut că există până acum!? 

Nu este de mirare că am ajuns aici dacă în ultimele două decenii au dispărut 

din Ministerul Agriculturii, direcții, servicii, birouri sau alte entități administrative 

cuvintele pajiști, pășuni, bază furajeră, nutrețuri pentru animale, etc., în vreme ce în 

perioada interbelică în Ministerul Agriculturii și Domeniilor exista o Direcție a 

pășunilor cu director și subdirector și la nivel regional, județean și comunal alte 

organizații care se ocupau de pajiștile țării, cu nimic mai prejos decât administrația 

din silvicultură. 

Este momentul ca în domeniul pajiștilor să se revină măcar la nivelul la care a 

fost în perioada interbelică, dacă dorim cu adevărat să revitalizăm acest mod de 

folosință agricolă, abandonat acum în totalitate pe toate planurile, patrimoniu pastoral  

care ar putea să ne aducă mari beneficii economiei naționale, asemenea altor țări din 

UE. 

Și acum după aceste câteva clarificări să trecem la subiectul propriu-zis. 

Asemenea altor ocupații, praticultorul  trebuie să aibă câteva înzestrări și 

însușiri de condiție fizică și sănătate, atașament față de natură și animale, pregătire 

profesională, disciplină și corectitudine față de amelioratorii și utilizatorii pajiștilor, 

folosirea corectă a fondurilor provenite din taxe, subvenții de agromediu și alte surse 

financiare, viață normală de familie, petrecerea adecvată a timpului liber și alte 

calități specifice sau comune cu alte ocupații din mediul rural. 

 

CONDIȚIA FIZICĂ ȘI SĂNĂTATEA 

Cel care dorește să se dedice nobilei profesii de activist în domeniul pajiștilor, 

pe scurt să fie praticultor, trebuie din start să aibă o condiție fizică robustă pentru a 

rezista la incursiunile care le va face în natură pe jos în locuri greu accesibile cum ar 

fi zonele montane înalte. Nu trebuie să aibă rău de altitudine sau vertij dacă privește 

în jos de pe o stâncă la o prăpastie, deși acestea se pot educa în timp la unele 

persoane.  

Rezistența la mers pe orice vreme, frig și căldură, ploaie și vânt, noroi și praf, 

flămând și setos, cât și alte stări de echilibru fizic, fiziologic și psihologic sunt în 

egală măsură să le posede sau să și le însușească, prin exerciții viitorul praticultor. 

Practicarea unor sporturi cum ar fi alergările, alpinismul, jocuri cu mingea și 

altele ar fi de dorit pentru călirea și rezistența organismului. 

Pe lângă acestea este necesară o sănătate ”de fier” asemenea altor lucrători în 

aer liber cum sunt pădurarii, ciobanii, minierii de suprafață și alții. 

Din acest punct de vedere, personal m-am bucurat de o condiție fizică 

adecvată, dobândită în gospodăria părintească la lucrările din câmp și grajd de care 

nu eram scutit și prin practicarea canotajului academic pe canalul Bega în anii de 

liceu la Timișoara. 



 103 
 

Incursiunile în zonele de deal și munte  pentru observații floristice și de 

vegetație a pajiștilor pe care le-am făcut  de-a lungul vieții m-au menținut într-o 

formă fizică bună și lucru curios, nu mă oboseau peste măsură întrucât la tot pasul 

întâlneam o plantă deosebită cu care abia așteptam să fac cunoștință, să remarc locul 

unde crește, de ce este acolo și nu în altă parte, cât și alte întrebări și răspunsuri într-

un dialog permanent cu natura înconjurătoare.  

Dacă la aceste incursiuni ești dotat și cu un aparat de fotografiat pentru a 

imortaliza plante, insecte, animale, peisaje pastorale și alte imagini pe care apoi să le 

arăți colegilor și prietenilor sau să le utilizezi pentru diferite publicații, deplasarea pe 

jos în natură sau cu alte mijloace ”hipo” sau ”moto” îți pot aduce mari satisfacții, 

îmbinând utilul cu plăcutul, într-o deplină armonie trupească și sufletească. 

 

ATAȘAMENT FAȚĂ DE NATURĂ 

Nu poți fi praticultor adevărat dacă nu ești îndrăgostit până la contopire cu 

natura înconjurătoare. De mic să-ți placă să calci desculț pe iarbă dimineața pe rouă, 

să aduni flori pe care să le admiri pentru diversitatea lor morfologică, coloristică și 

nuanțe de miros, să le transplantezi în grădină pentru a le urmări cum cresc și alte 

intenții nevinovate, fără să te oblige cineva. 

Îmi amintesc ce vorbeau bătrânele satului în zi de sărbătoare, seara pe banca 

din fața porții, când îmi plângeau de milă că am luat-o razna de atâta învățătură 

văzându-mă umblând pe izlaz și aplecându-mă să scot plante cu rădăcină pentru 

herbar.  

Dar mie nu-mi păsa, în toate verile ca student și după aceea ca inginer stagiar, 

adunam la fiecare sfârșit de săptămână plante pentru herbar, cu care de regulă lunea 

mă prezentam la Disciplina de  botanică a Facultății de agricultură din Timișoara 

unde cadrele didactice de atunci mă primeau cu multă căldură, mă încurajau în 

acțiunile mele și mă ajutau să determin plantele adunate din comuna Jebel și 

împrejurimi, în Câmpia Banatului, date care au stat la baza lucrării de licență. 

 Mai târziu la Brașov am cunoscut flora și vegetația montană care m-a vrăjit 

pentru tot restul vieții, întocmind și teza de doctorat din botanică agricolă. 

În formarea mea ca pășunist am avut șansa ca să fiu îndrumat de Prof.dr. 

George BUJOREANU și Prof.dr. Stere GRIGORE pentru lucrarea de diplomă, 

Dr.ing. Klaus NIEDERMAIER pentru vegetația montană, Prof.dr. Gheorghe 

ANGHEL pentru teza de doctorat și Dr.ing. Jan CAPUTA pe timpul specializării din 

Elveția, cu toții botaniști de înaltă ținută înainte de a se consacra cercetărilor din 

domeniul pajiștilor. Fără cunoștințe temeinice de botanică sistematică și de stațiunea 

unde cresc plantele pe pajiști, nu poți deveni un praticultor complet, pratolog și 

pratotehnician adevărat. 

Primii praticultori autentici ai țării noastre au provenit din rândurile 

agronomilor botaniști ca Ioan SAFTA, Zaharia SAMOILĂ, Dumitru și Evdochia 

PUȘCARU – SOROCEANU, Alexandru BUIA, Ioan RESMERIȚĂ, Gheorghe 

ANGHEL, Viorel VASIU, Viorel POPESCU, Anatol GRÎNEANU, Costică 

BĂRBULESCU, Paul BURCEA, Klaus NIEDERMAIER, Mircea POP, Iancu 

ȚUCRA, Nicolae SIMTEA, Dumitru POPOVICI, Constantin PAVEL, Ioan PUIA, 
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Stefan ERDELYI, Teodor IACOB, Nicolae DUMITRESCU, Eugen CERNELEA, 

Aurel LĂPUȘAN, Ioan ALDULEA și alții pe care am avut onoarea să-i cunosc și cu 

mulți dintre ei să colaborez în ultima jumătate de secol. 

Îmi pare rău să o spun că urmașii lor printre care mă număr și eu, au acordat o 

atenție mai redusă cunoașterii covorului ierbos, exceptând tezele de doctorat și câteva 

lucrări științifice întocmite de Gheorghe MOTCĂ, Karl Fritz LAUER, Constantin 

CIUBOTARU, Vasile CARDAȘOL, Ioanin IONESCU, subsemnatul și din păcate 

puțini alții de seama noastră. 

Actualmente interesul pentru cunoașterea componentelor botanice a covorului 

ierbos este și mai scăzut, fapt care ne pune în inferioritate față de pratologii din alte 

țări care sunt buni cunoscători ai vegetației pajiștilor. 

Ne punem speranța în actuala generație de doctoranzi sub îndrumarea 

profesorilor de la disciplinele de cultura pajiștilor a USAMV-urilor din țară ca 

Gheorghe MOTCĂ de la București, Alexandru MOISUC și Neculai DRAGOMIR de 

la Timișoara, Ioan ROTAR și Gheorghe MIHAI de la Cluj-Napoca, Teodor IACOB 

și Vasile VÎNTU de la Iași, Ioanin IONESCU de la Universitatea din Craiova și de la 

alte instituții de învățământ superior agricol, să stimuleze cercetările asupra covorului 

ierbos și al cunoașterii vegetației pajiștilor pentru viitorii specialiști în domeniul 

pratologiei și pratotehniei în devenirea lor ca veritabili praticultori 

Compoziția botanică a covorului ierbos al unei pajiști ne dă informații imediate 

și extrem de utile asupra: condițiilor staționale (sol, stare fertilitate, umiditate, 

temperatură, etc.), stării de degradare,nivelului de intensivizare a producției, modului 

de folosire și alte informații înainte de analizele mai amănunțite de laborator 

(agrochimice, calitatea furajeră,etc.) să fie efectuate. 

Fără aceste cunoștințe de bază din domeniul botanicii nu ne putem pronunța la 

fața locului ce măsuri de îmbunătățire trebuiesc luate și ce mod de folosire să urmăm. 

 

DRAGOSTEA FAȚĂ DE ANIMALE 

Pe lângă cunoașterea componentelor covorului ierbos asupra căruia acționează 

praticultorul, trebuie să fie îndrăgostit  de animalele care folosesc iarba prin păscut pe 

aceste pajiști. Studiul pajiștilor nu trebuie să se oprească la cunoașterea și sporirea 

producției de iarbă  după care să vină zootehnistul să se ocupe de folosirea ei cu 

animalele.  

Praticultorul este cel care trebuie să facă legătura între iarbă și animal, cu 

influența care o exercită acesta din urmă asupra covorului ierbos prin modul de 

rupere a ierbii, presiunea prin călcare, forma, cantitatea și compoziția dejecțiilor, 

resturile după pășunat și altele. O pajiște recoltată prin cosit este lipsită total de 

influența animalului, drept pentru care rezultatele experimentărilor privind 

fertilizarea, alcătuirea amestecurilor de ierburi semănate și alte cercetări pe pajiști 

permanente sau temporare recoltate prin cosit, nu sunt suficient de elocvente pentru 

pășunat, fără animalul la păscut pe aceste suprafețe. 

Din acest considerent un praticultor care se respectă nu poate să evite 

experimentările cu animale la păscut pe întreaga perioadă de pășunat a zonei 

respective, pentru mai mulți ani. 
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Prima probă în acest sens am exersat-o în Elveția unde am fost trimis pentru 

două luni să urmăresc o experiență cu animale în Munții Jura.  

După cele două luni spre surprinderea tuturor întrucât erau condiții vitrege de 

lucru și existență am solicitat să mai stau încă două luni pentru a încheia observațiile 

de comportament al animalelor pe pășune, primele de acest fel din Elveția, fiind și 

primul român care a efectuat un alpaj întreg în câmpurile experimentale din această 

țară în anii 1969. 

Dacă nu aș fi fost legat sufletește de animalele din gospodăria părintească mi-

ar fi fost greu dacă nu imposibil să urmăresc și apoi să inițiez experimentări cu 

animale pe pășune, care nu sunt deloc ușoare, necesitând urmărirea lor permanentă 

uneori și noaptea. Cine a urmărit cum paște vaca, oaia, calul, porcul, gâsca și alte 

animale ierbivore, ce plante preferă, pe care le evită, ce program alimentar are 

(păscut, rumegat, odihnă, somn, etc.) pe lângă descifrarea covorului ierbos se poate 

considera un praticultor împlinit și totodată apreciat sau invidiat de confrații de 

breaslă. 

 

PREGĂTIREA PROFESIONALĂ 

 Pentru cadrele cu pregătire superioară despre care s-a făcut vorbire până 

acum, cea mai potrivită profesie pentru a deveni praticultor este aceea de inginer 

agronom, care trebuie să cunoască botanică, pedologie, climatologie, ecologie, 

topografie, îmbunătățiri funciare, agrotehnică, fitotehnie, cultura pajiștilor, 

mecanizarea agriculturii, creșterea animalelor, organizare, contabilitate și altele.  

Nici o altă facultate de învățământ superior nu pregătesc viitorii specialiști în 

domenii atât de diversificate ca agricultura generală, poate se apropie într-o oarecare 

măsură silvicultura din care lipsesc părțile esențiale de agrotehnică, fitotehnie și 

creșterea animalelor domestice. 

Într-o măsură mai redusă pot deveni praticultori inginerii zootehniști care au 

cunoștințe mai temeinice despre organismul animal, urmând să-și completeze 

cunoștințele despre vegetație, sol și cultura plantelor pe care nu le-au studiat sau 

aprofundat îndeajuns în facultate. 

Personal am avut șansa ca după primul an de studenție să se desființeze 

facultățile de zootehnie din institutele agronomice, facultăți care s-au unit apoi cu 

cele de medicină veterinară. 

 Astfel, cunoștințele despre anatomia și creșterea animalelor, specifice 

zootehniei, au fost predate deopotrivă viitorilor agronomi și veterinari. 

Grație acestui incident organizatoric, seria mea de ingineri agronomi au 

dobândit cunoștințe temeinice de anatomie animală și creșterea lor, domeniu care m-

au ajutat ulterior la desăvârșirea mea ca praticultor cu studii superioare. 

Pentru praticultorii de nivel mediu ca pregătire profesională, recrutarea se 

poate face dintre absolvenții liceelor cu profil agricol de cultura plantelor sau 

creșterea animalelor. Fiind personal de execuție sau șefi de echipă, praticultorii cu 

pregătire medie se pot instrui pe parcursul exercitării meseriei, învățând de la cadrele 

de conducere cu pregătire superioară, care obligatoriu trebuie să aibă studii de 

specialitate dobândite la facultate, masterat sau chiar doctorat. 
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Muncitorii din domeniul pastoral pot avea diferite specializări în funcție de 

activitățile concrete pe care le execută: ciobani, baci, mecanizatori agricoli, 

construcții diverse, defrișări vegetație lemnoasă și altele.  

Ei trebuie să dobândească un minim de cunoștințe privind lucrările de 

gospodărire a pajiștilor, de creștere a animalelor, de întreținere a instalațiilor 

pastorale, mulgerea animalelor, prepararea laptelui și alte lucrări specifice în sezonul  

de pășunat, în transhumanță sau pe izlazul comunal. 

 Despre meseria sau profesia de praticultor se vor putea spune mai multe 

lucruri pe măsură ce aceasta va fi exercitată la concret de cât mai mulți actori de nivel 

superior, mediu și de execuție, pe scena patrimoniului pastoral al țării. 

 

DISCIPLINĂ ȘI CORECTITUDINE 

Ca și în alte activități care se desfășoară în aer liber, unele departe de zone 

locuite mai bine păzite, praticultorul trebuie să fie un exemplu de disciplină și 

corectitudine față de superiori și cei cu care este în contact permanent prin relații de 

serviciu. Un praticultor care administrează pajiștile dintr-un plai sau un masiv montan 

pe care îl putem boteza plăieș pastoral, trebuie să cunoască la orice oră din zi sau 

noapte, numărul de animale pe specii și categorii învoite la păscut, data urcării la 

pășunat, durata târlirii, respectarea limitelor spațiului rezervat pentru pășunat, modul 

de întreținere a surselor de apă, jgheaburi, umbrare forestiere, drumuri, adăposturi și 

alte dotări pastorale necesare practicării unei transhumanțe moderne.  

De asemenea, să înregistreze stadiul de execuție al lucrărilor de investiții 

pentru drumuri de acces, împrejmuiri, alimentări cu apă, defrișări, construcții diverse, 

etc. conform amenajamentelor pastorale și silvopastorale, să cunoască ca un bun 

administrator tot ce se întâmplă în zona pe care o păstorește. 

La controalele inopinate ale reprezentanților APIA sau a altor instituții care 

acordă subvențiile de la UE pe suprafață și cap de animal, praticultorul responsabil de 

plai (plăieșul pastoral) purtând uniformă și armă asemenea silvicilor să fie primul 

garant al veridicității declarațiilor utilizatorilor de pajiști privind efectivele de 

animale în transhumanță, durata pășunatului, cheltuirea fondurilor și altele. 

Întrucât există numeroase portițe de fraudare a acestor date și activități, vor fi 

necesare înființarea unor rute obligatorii de urcare și coborâre al animalelor în munte, 

prevăzute cu bariere și vămi pastorale, unde plăieșii să înregistreze proprietarii  și 

animalele conform foilor de parcurs în transhumanță, emise de primării sau alți 

factori de decizie.  

Fără o disciplină severă și penalități pe măsură pentru cei care încalcă regulile 

pastorale, nu se va realiza revirimentul mult așteptat în direcția gospodăririi la nivel 

european a patrimoniului nostru pastoral.  

Haosul instituit în patrimoniul pastoral românesc în ultimele două decenii este 

mai greu de orânduit, necesitând mari eforturi organizatorice, educaționale și 

financiare, cu personal specializat și disciplinat, asemănător celui din silvicultură, 

poate chiar mai perfecționat, având în vedere complexitatea activităților și 

dificultățile din teritoriu.  
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Mergând mai departe cu imaginația privind disciplina în acest domeniu 

important al economiei, protecției mediului și peisajului, plăieșii pastorali în 

uniforme distincte și arme în dotare ar putea dobândi și grade, asemenea poliției 

montane, dacă ne-am inspira după poemul lui Vasile ALECSANDRI ”Dan, căpitan 

de plai”.  Oricum situația actuală nu mai poate continua și noi ne vom conforma 

viitoarei legi a pastoralismului european propusă ca directivă CE la reuniunea 

pastoraliștilor de la Paris din martie a acestui an, la care autorul acestui articol a avut 

onoarea să participe. 

 

VIAȚA DE FAMILIE ȘI ÎN SOCIETATE 

Familia praticultorului este de dorit să fie și ea iubitoare de natură și 

componentele ei minunate, pentru ca acesta să fie mai bine înțeles pentru munca grea 

pe care o desfășoară în condiții climatice și de deplasare mai dure decât în alte 

profesii. De multe ori prin specificul meseriei lipsește mai multe zile de acasă, mai 

ales la urcarea sau coborârea turmelor de pe munte, când trebuie să fie la post la 

bariera vămii, să numere animalele, sau când se face inventarierea lucrărilor din teren 

cu diferiți inspectori aflați în control. 

Atenție sporită trebuie să aibă în  numeroasele întâlniri cu diferite persoane, 

care pentru închiderea ochilor la unele activități ilicite, falsificarea în acte a 

numărului de animale pe pășune și alte nereguli, plăieșul pastoral este momit cu 

băutură și bani, de care trebuie să se ferească pentru a nu pactiza cu infractorii mai 

mari sau mai mici, care mișună peste tot în patrimoniul pastoral. 

Este bine ca praticultorul sau cum ar trebui să-l numim pe cel de la munte, 

plăieșul pastoral să aibă o gospodărie proprie unde să crească animale, oferind o 

activitate utilă soției și o instruire adecvată copiilor pentru viitorul lor.  

Ideal ar fi să aibă și o pensiune agroturistică unde să-și valorifice produsele 

obținute de la animalele din gospodăria proprie, fiind un exemplu de urmat și pentru 

cei din jur.În societate praticultorul la fel ca pădurarul, trebuie să fie un exemplu de 

urmat pentru pricepere, hărnicie și corectitudine. La petreceri trebuie să fie cumpătat 

iar dacă mai are și voce și știe cânta frumos, cu atât mai bine pentru a se face 

cunoscut și ascultat. Ar fi mai multe de spus despre arta de a fi praticultor veritabil, 

indiferent de ce rang și calibru ești după pregătirea  profesională și specializările 

ulterioare. 

 

ÎN LOC DE CONCLUZII 

Din cele prezentate până acum cred că s-au adus suficiente argumente privind 

profesia de praticultor, care se distinge net față de alte îndeletniciri din domeniul 

agriculturii. La eșalonul superior după cum am observat lucrurile sunt mai bine 

clarificate în sensul că nu se pot numi praticultori autentici decât aceia care sunt 

implicați în procesul instructiv – educativ privind factorii și acțiunile în relația  sol – 

plantă – animal – produs animalier realizat pe pajiștile permanente și temporare sau 

aceia care sunt chemați să administreze patrimoniul pastoral proprietate de stat, 

obștească sau privată cu noile exigențe economice, protective și estetice, condiționate 

de directivele Uniunii Europene. 
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Pentru nivelurile medii sau de strictă execuție, profesiunea de praticultor se 

poate alătura celei de crescător de animale (ciobani, văcari, etc.) sau poate fi de sine 

stătătoare  în cazul când funcționează la o administrație de stat (comună, oraș, 

municipiu,  județ) sau un anume plai pastoral, care închiriază pe diferite termene, 

pajiștile bine gospodărite la crescătorii de animale. 

 La fel, praticultorii  asemenea pădurarilor, pot fi angajații unor firme de stat 

sau private de prestări de servicii pentru îmbunătățirea și folosirea  rațională a 

pajiștilor permanente, apropiate  celor de dinaintea anilor 1990, care efectuau lucrări 

curente de curățire, amendare, fertilizare, producere de semințe de ierburi perene, 

înființare de pajiști semănate, efectuau lucrări de îmbunătățiri funciare (desecări, 

combaterea eroziunii, irigații, etc.), alimentări cu apă, umbrare forestiere, construcții 

diverse (adăposturi, drumuri de acces, etc.), împrejmuiri și tarlalizări, pe bază de 

proiecte de amenajări pastorale și silvopastorale. 
 

Revista Ferma,2013, an XIV, nr.7,11,12, (110,114,115), iulie, noiembrie și decembrie, Timişoara 

sub titlul ”Arta de a fi pășunist ”  și Revista Fermierului,2014, nr.87,88,89),mai, iunie și  iulie, 

București, sub titlul ”Consemnări  asupra profesiei de pășunist” 
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PROIECT CADRU DE AMENAJAMENT PASTORAL *) 

 

 Ca urmare a mult așteptatei Ordonanțe de Urgență a Guvernului nr. 34 / 2013 

privind Organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor și a Normelor 

metodologice de aplicare apărute în Monitorul Oficial nr. 833 din 24 decembrie 

2013, Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pajiști – Brașov, am primit din țară 

numeroase solicitări de îndrumare pentru întocmirea amenajamentelor pastorale, care 

au termen de finalizare data de 1 noiembrie a.c. 

 Până la apariția unui ghid mai complex de întocmire a acestor amenajamente, 

am considerat util a prezenta un îndrumar mai simplu care să vină în sprijinul 

solicitanților înainte de declanșarea sezonului de vegetație a pajiștilor, care bate la 

ușă. În cele ce urmează pe parcursul a trei episoade se vor prezenta principalele 

capitole și paragrafe cu câteva explicații care sunt necesare pentru întocmirea unui 

amenajament pastoral de către specialiști din cadrul primăriilor, al DADR și din 

Camerele Agricole din subordinea Consiliilor Județene. 

  

1. INTRODUCERE 

În această parte se prezintă obiectivele amenajamentului și sunt trecute în 

revistă pe scurt datele din această lucrare (datele de organizare a teritoriului, 

caracteristicile climatice și geografice, descrierea vegetației pădurilor și pajiștilor, 

etc.). 

 Lucrarea cuprinde apoi, planul de amenajare și gospodărie a pajiștilor, 

reglementarea procesului de producție, cu documentațiile tehnice,  în limita normelor 

în vigoare a tuturor soluțiilor adoptate. 

 Caracterul complex al prezentului studiu de amenajament pastoral sau silvo-

pastoral are ca bază obligativitatea impusă de OUG 34/2013 privind organizarea, 

administrarea și exploatarea pajiștilor și respectarea cu strictețe a Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor  acestei ordonanțe, care vor fi votate de 

parlament și aprobate în viitor de Guvernul României. 

2. SITUAȚIA TERITORIAL – ADMINISTRATIVĂ  

 

2.1 Amplasarea teritorială a localității. 

La acest punct se menționează localitatea de pe raza căreia se află pajiștea în 

următorul format: Regiunea ……….., Județul……………, orașul/comuna………. și 

satul………… (dacă este cazul). 

2.2 Denumirea deținătorului legal. 

 Se menționează deținătorul legal al pășunii care urmează a fi amenajată în 

următorul format: Primăria/Asociația ………. cu sediul în localitatea 

(oraș/comună) ……. din județul …… 

2.3 Documente care atestă dreptul de proprietate sau deținere legală. 

Istoricul proprietății. 

*) Lucrare întocmită împreună cu Emil Ciprian HAȘ  
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La acest punct sunt trecute și anexate copii ale documentelor care fac dovada 

dreptului de proprietate asupra pajiștii, pentru fiecare trup în parte (dacă este cazul) 

conform tabelului 2.1.  

Tabelul 2.1 

Trupul de pajiște Teritoriu 

administrativ 

Ocol silvic Bazin 

hidrografic Nr. Denumire 

1 2 3 4 5 

     

*Notă – punctele 4 și 5 se completează doar dacă este cazul. 

  

Se va specifica dacă toate suprafețele de pajiștii ce aparțin localității/asociației 

au fost sau nu înregistrate în studiu.  

În cazul în care au rămas suprafețe neamenajate, acestea vor fi justificate 

temeinic, precizându-se cauza de ce nu s-au amenajat și întinderea acestora.    

În continuare se menționează istoricul proprietății (în ordine cronologică), 

perioada pe care există documentație. 

2.4 Gospodărirea din trecut 

 Se precizează modul de administrare și exploatare al pajiștilor până în prezent. 

 Se arată dacă pe teritoriile supuse amenajamentului au mai fost întocmite 

amenajamente silvo-pastorale sau pastorale, în ce măsură au fost folosite; studii și 

proiecte de execuție pentru ameliorarea pajiștilor și prevederile acestora. Aici vor fi 

menționate toate lucrările tehnico-culturale aplicate pajiștii (în ordine cronologică), 

începând de la primele date (cele mai vechi) până în prezent (dacă este posibil și 

suprafețele pe care au fost aplicate aceste măsuri), precum și rezultatele obținute.  

 Se indică modul de folosire în regim de pășune, fâneață sau mixt; iar în final se 

va face o apreciere asupra stării actuale a pajiștilor: dacă se găsesc în stare bună sau 

au fost degradate (și în ce constă degradarea) sau ameliorate, prin ce metode și cu ce 

rezultate.   

3. ORGANIZAREA TERITORIULUI 

 

3.1 Denumirea trupurilor de pajiște care fac obiectul acestui studiu 

La acest punct vor fi trecute trupurile de pajiște ce urmează a fi amenajate 

conform tabelului 3.1. 

Tabelul 3.1 

Trupul de pajiște (Blocul fizic) Parcele 

componente 

Suprafața (ha) 

Nr. Denumire 

1 2 3 4 

1. Cristian (BF 12) A -1 20 

A -15 15 

Total trup  35 

2.    

….    

Total general -  
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3.2 Amplasarea teritorială a trupurilor de pajiște (planul cadastral). Vecinii 

și hotarele pajiștii. 

La acest punct se prezintă o hartă cu identificarea în teritoriu a trupurilor de 

pajiște și se detaliază (vecinii, hotarele, etc.). Se arată răspândirea în teritoriu, 

amplasarea și eventual alte caracteristici  care ar avea influență asupra gospodăririi 

pajiștilor. Vecinătățile și limitele fiecărui corp de pajiște se vor prezenta sub formă de 

tabel pe trupuri de pășune, în ordinea în care intră în teritoriale conform tabelului 3.2. 

Tabelul 3.2 

Blocul fizic Unitatea 

teritorială 

Parcela Vecinătăți la: 

N S E V 

Nr.  Nr.  Nr.      

          

          

 

3.3 Constituirea și materializarea parcelarului și subparcelarului 

 Se precizează criteriile de constituire și modul de materializare al parcelarului 

și subparcelarului (semne, brazde, țăruși, borne), numărul total al parcelelor și 

subparcelelor, suprafața maximă minimă și medie (tabelul 3.3) precum și modificările 

aduse acestuia de la constituire până în prezent (dacă este cazul). 

 Tabelul 3.3 

 

Se justifică eventualele neconcordanțe.  

 Proiectul parcelar se întocmește după următoarele criterii: 

- Limite naturale de teren (culmi, văi), iar în lipsa acestora limite artificiale 

permanente (drumuri, linii de înaltă tensiune, etc.) sau artificiale proiectate; 

- Suprafața maximă a unei parcele este de 100 ha; 

- Numerotarea parcelelor se face unitar pe fiecare bloc fizic. 

Recunoașterea terenului și delimitarea parcelelor de pajiște care fac obiectul 

amenajării se face prin confruntarea limitelor de teren, cu cele figurate pe planurile 

topografice și hărțile de amenajament, făcându-se corecturile necesare.   

Cu ocazia recunoașterii terenului se vor amplasa locuri de probă reprezentative 

cu suprafețe de  4-10 m
2
, în minim 3 repetiții, pentru stabilirea potențialului de 

producție.   

3.4 Baza cartografică utilizată  

 3.4.1 Evidența planurilor pe trupuri de pajiște 

Bloc fizic Borne 

Nr. Denumire 

1 2 3 

1.   

2.   

….   

TOTAL  
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 Se precizează ce planuri au fost folosite ca planuri de bază, scara și anul 

executării. Planurile de bază trebuie să fie cele care au fost sau vor fi utilizate pentru 

întocmirea amenajamentelor. Aceste informații se transpun ulterior în tabelul 3.4.  

Tabelul 3.4 

Nr. 

crt. 

Indicativ plan Suprafața pe blocuri fizice (ha) Total 

   

1 2 3 4 …….n …..n+1 

1      

….      

TOTAL     

 

3.4.2 Ridicări în plan 

În cazul în care proiectantul nu dispune de hărțile topografice necesare, pentru 

cunoașterea teritoriilor ca poziție, mărime și formă este necesar a se efectua ridicări 

în plan. Aceste lucrări vor fi efectuate de specialiști și vor respecta normele și 

metodologiile cadastrale în vigoare.Se vor specifica ce lucrări au fost executate, 

motivându-se necesitatea lor (dacă este cazul).  

3.5 Suprafața pajiștilor. Determinarea suprafețelor 

 La acest punct se detaliază modul de determinare al suprafețelor și se 

precizează suprafața totală a pășunii. 

 3.5.1 Suprafața pajiștii pe categorii de folosințe 

 Se va prezenta tabelar structura pajiștilor pe categoriile de folosință. 

   Tabelul 3.5 

Pășuni 

(ha) 

Fânețe 

(ha) 

Valorificare 

mixtă (pășune, 

fâneață) (ha) 

Fără scopuri 

productive 

(ha) 

Total suprafață 

1 2 3 4 5 

     

 

   3.5.2 Organizarea administrativă 

 Se va arăta modul de organizare care a funcționat până în prezent și se vor face 

propuneri pentru o gospodărire rațională în viitor. 

3.6 Enclave  

 Se vor reda conform tabelului 3.6.   

Tabelul 3.6 

Nr. 

crt. 

Bloc Fizic Parcela Suprafața 

(ha) 

Deținătorul Observații* 

1 2 3 4 5 6 

1.      

…      

*Se vor prezenta cauzele și se vor face aprecieri asupra posibilității de 

lichidare a enclavelor. 
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GLOSAR 

- Corpul de pajiște – este cea mai mare unitate economică pastorală, cu 

suprafețe cuprinse între 100 și 25.000 ha; 

- Trupul de pajiște – reprezintă o suprafață continuă înconjurată de terenuri 

aparținând altor categorii de folosință a terenurilor, indiferent de întinderea și 

apartenența ei;  

- Parcelele – sunt cele mai mici unități din cadrul unui trup de pajiște, cu 

caracter permanent, indiferent de modul de folosință a terenului în cadrul 

trupului respectiv.  

- Subparcelele – subdiviziune a parcelei folosite în cadrul pășunatului porționat; 

- UAT – unitate administrativ-teritorială.  

4. CARACTERISTICI GEOGRAFICE ȘI CLIMATICE 

 

4.1 Indicarea zonei geografice și caracteristicile reliefului 

 Se indică zona geografică în care sunt situate pășunile. Se descrie pe scurt 

aspectul reliefului și configurația terenului.   

4.2 Altitudine, expoziție, pantă  

 Se precizează altitudinea la care sunt situate pășunile (sau altitudinea minimă și 

maximă, în cazul pajiștilor de deal și de munte), datele medii și predominante (tabelul 

4.1). Se indică expoziția generală, cât și cele de detaliu mai importante determinate 

de configurația terenului (dacă este cazul). 

 Se indică caracterul dominant al pantelor terenului și limitele între care 

variază. 

Tabelul 4.1 

Nr. 

Crt. 

Bloc Fizic Parcela Altitudine  

(m) 

Expoziție Pantă  

(%) 

1 2 3 4 5 6 

1.      

…      

 

4.3 Caracteristici pedologice și geologice  

 Se dau indicații asupra modului de lucru folosit în cartarea pedologică, 

arătându-se numărul de profile principale săpate și studiate, densitatea lor, analize 

efectuate, etc. Se redau sub formă tabelară solurile determinate (la nivel de tip-

subtip).  

Tabelul 4.2 

Nr. 

Crt. 

Tip de sol Subtip 

(varietate) 

Succesiune 

de 

orizonturi 

Tip de 

stațiune 

Suprafața 

(ha) 

Procente 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

…       
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Se face descrierea solurilor (în baza fișelor pedologice de teren și analizele de 

laborator). Analizele probelor de sol se vor realiza la instituții acreditate conform 

metodologiilor în vigoare la data efectuării analizelor.  

Vor fi anexate obligatoriu și buletinele de analiză a solurilor (primite de la 

laborator). Se arată pe scurt răspândirea formațiunilor geologice, indicându-se și 

alcătuirea petrografică. 

 Se prezintă tipurile de eroziune care apar pe teritoriul pajiștii (eroziune produsă 

de apă, de vânt, etc.), urmările produse de acest fenomen (eroziune de suprafață sau 

în adâncime) și suprafețele afectate. 

4.4 Rețeaua hidrografică 

 Se descrie rețeaua hidrografică, indicându-se cursurile de ape principale și 

afluenții mai importanți; gradul de ramificație a rețelei, regimul hidrologic și măsura 

în care influențează configurația terenului. Se prezintă avantajele și dezavantajele pe 

care le prezintă rețeaua hidrografică pentru pajiști (eroziuni, inundații) și se 

precizează aspectele privind debitul și calitatea apei. 

4.5 Date climatice  

 Situarea în provinciile (regiunile) climatice după sistemul Köppen. 

 4.5.1 Regimul termic  

 Se indică temperatura medie anuală în grade Celsius, temperatura medie a lunii 

celei mai reci și a lunii celei mai calde, durata perioadei calde și a celei cu îngheț (în 

zile), media lunară pe perioada de vegetație a ierburilor, frecvența și importanța 

gerurilor târzii și timpurii.   

 4.5.2 Regimul pluviometric  
 Se indică precipitațiile medii anuale (mm), cantitatea de precipitații din 

perioada de vegetație, distribuția generală a precipitațiilor în timpul anului, perioadele 

secetoase și durata lor, anotimpul cel mai ploios și cel mai secetos, frecvența ploilor 

torențiale, umiditatea atmosferică și nebulozitate.  

 4.5.3 Regimul eolian  
 Se dau indicații privind direcția, frecvența și intensitatea vânturilor dominante, 

direcția și frecvența vânturilor cu intensitate mare (periculoase), efectul asupra 

vegetației.      

 

5. VEGETAȚIA 

 

5.1 Date fitoclimatice  

 Se prezintă etajul de vegetație și se descriu condițiile care caracterizează etajul 

la care este situată pajiștea (regim termic, precipitații, regimul eolian, etc.).   

5.2 Descrierea tipurilor de stațiune  

5.3 Tipuri de pajiști. Descrierea tipurilor 

 Tipurile de pajiști vor fi redate după indicațiile specialiștilor pratologi. Ele 

reprezintă un element important în caracterizarea pajiștilor și vor consta – în principiu 

– din indicarea unei sau două specii dominante din flora de pajiște. 
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Tabelul 5.1 

 

Se vor face aprecieri în ce măsură tipurile de pajiști actuale diferă de cele 

naturale și cauzele care au condus la această modificare (pășunat abuziv, lipsa 

lucrărilor de ameliorare, etc.). 

5.4 Descrierea vegetației lemnoase 

Se va prezenta conform normelor silvice,vegetația lemnoasă ce se află pe 

teritoriul pășunii  indicându-se numele și numărul speciilor, gradul de acoperire (nu 

mai mare de 0,4 – sau în limita legislației din perioada întocmirii amenajamentului), 

vârste, volumul(m
3
), consistența și răspândirea acestora pe pășune. 

 

6. CADRUL DE AMENAJARE 

 

6.1 Procedee de culegere a datelor din teren  

 Se va preciza modul de culegere a datelor din teren inclusiv metodele utilizate 

pentru determinarea vegetației. 

Pentru culegerea datelor din teren se folosesc metodologiile specifice pentru 

fiecare ramură în parte (pedologie, climatologie, pratologie, silvicultură, etc.) în 

vigoare la data prelevării datelor. 

6.2 Obiective social-economice și ecologice  

 Se precizează obiectivele social – economic și ecologice urmărite în prezentul 

studiu. 

6.3 Stabilirea categoriilor de folosință a pajiștilor  

 Se vor preciza categoriile de folosință a pajiștilor (pășune, fâneață, mixt, etc.) 

de pe teritoriul ce urmează a fi amenajat conform legislației în vigoare. Se precizează 

și grupa pajiștilor după factorii limitativi (sărăturare, textură grosieră, exces de 

umiditate, pante accentuate, roci la suprafață, aridizare, etc.), conform legislației în 

vigoare. 

6.4 Bazele de amenajare  
 Bazele de amenajare reprezintă soluțiile tehnice  care asigură realizarea 

scopurilor privind gospodărirea rațională a patrimoniului pastoral. 

 Bazele de amenajare trebuie să țină cont de condițiile de bună practică GAEC 

(stabilite prin Ordinul nr. 15/56 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al 

ministrului mediului și dezvoltării durabile din 17 ianuarie 2008), de modul de 

declarare la APIA (pajiști cu regim special, de protecție a biodiversității și alte măsuri 

de agromediu), cât și condițiile de pedo-climatice ale arealului unde se află amplasată 

pajiștea.  

Nr. crt. Tipul de pajiște Suprafața 

(ha) (%) 

1 2 3 4 

1.    

…    

Total   
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6.4.1 Durata sezonului de pășunat     
Se precizează data începerii și încheierii pășunatului, stabilindu-se numărul 

zilelor cât durează pășunatul, pe fiecare bloc fizic în parte. Pentru determinarea 

duratei de sezon se va ține seama de altitudine, factori limitativi (perioada de 

inundații), condiții climatice, tradiție locală, etc., ținându-se seama de recomandările 

specialiștilor din domeniu.  

6.4.2 Numărul ciclurilor de pășunat  

Ciclul este intervalul de timp în care iarba de pe aceeași suprafață, odată 

pășunată, se regenerează și devine din nou bună pentru pășunat. 

Numărul ciclurilor de pășunat este în funcție de condițiile climatice și 

staționale de sol, de compoziția floristică și de posibilitățile de regenerare a pajiștilor. 

Se recomandă ca acestea să nu depășească recomandările specialiștilor din domeniu. 

Durata medie a unui ciclu de pășunat se determină prin împărțirea duratei 

sezonului de pășunat la numărul ciclurilor.   

Se recomandă ca stabilirea duratei ciclurilor să se realizeze pe baza indicațiilor 

date de specialiștii pratologi.  

 6.4.3 Producția de masă verde  

Producția de masă verde la hectar a pajiștii pe întreg sezonul de pășunat se 

stabilește prin adunarea cantităților de iarbă rezultate din toate cosirile făcute în 

sezonul de pășunat în ploturile experimentale.  

În cazul în care nu au fost utilizate ploturile experimentale, producția de iarbă 

verde se va stabili pe baza indicațiilor specialiștilor pratologi care vor stabili și 

coeficienții de folosire a pășunii în funcție de compoziția floristică a covorului ierbos. 

 6.4.4 Capacitatea de pășunat  

Stabilirea capacității de pășunat se va face prin împărțirea producției totale de 

masă verde cu rația necesară unei unități vită mare (UVM). Se recomandă 65 kg 

masă verde/zi/cap pentru o UVM (din care consumate efectiv 50 kg/cap/zi). 

Stabilirea cât mai exactă a capacității de pășunat prezintă o deosebită 

importanță pentru exploatarea rațională a pajiștii, deoarece printr-o încărcare prea 

mare se degradează covorul ierbos, iar pe o pajiște neîncărcată rămâne iarbă 

nepășunată și se pot instala specii invazive cu o valoare furajeră mică, conducând la o 

degradare a pajiștii.  

Capacitatea de pășunat a pajiștii se va determina în fiecare sezon de pășunat.  

Pentru aprofundare acestui aspect este necesară consultarea specialiștilor 

pratologi.   
 

7. ORGANIZAREA, ÎMBUNĂTĂȚIREA, DOTAREA ȘI FOLOSIREA 

PAJIȘTILOR 

 

7.1 Mărirea suprafețelor de pășunat prin lucrări agrotehnice 

 Se va face o scurtă prezentare asupra lucrărilor propuse (Tabelul 7.1) și se vor 

comenta cifrele rezultate. Lucrările propuse și efectuate vor fi în conformitate cu 

metodologia și respectarea bunelor condiții de mediu (GAEC).
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Tabelul 7.1  

Se vor justifica suprafețele considerate de protecție și cele care își schimbă 

destinația menționând legislația sub care intră.  

 7.2 Măsuri de sporire a producției 

 Se va compara producția actuală cu cea posibilă de realizat prin aplicarea 

lucrărilor de îmbunătățire. În elaborarea tehnologiilor de îmbunătățire se va ține cont 

de măsurile de agro-mediu sub incidența cărora se află suprafețele de pajiști declarate 

la APIA. 

 Dacă există diferențe între măsurile de îmbunătățire aplicate, determinate de 

variații ale condițiilor staționale actuale se va prezenta tehnologia pentru fiecare 

parcelă în parte.  

 Măsurile de îmbunătățire ce vor fi aplicate vor fi trecute într-o formă tabelară, 

în care se precizează  măsurile de îmbunătățire utilizate, data la care au fost aplicate 

și dozele (în cazul pesticidelor și fertilizanților). Se va preciza și timpul de revenire 

(adică după ce interval de timp se va interveni din nou cu aceste măsuri). 

 Metodele de îmbunătățire ecologice se vor trece într-un tabel separat față de 

cele unde sunt utilizați fertilizanți chimici, pesticide, etc.   

 7.3 Capacitatea de pășunat actuală  

Se va arăta capacitatea de pășunat actuală și de viitor.  

Capacitatea de pășunat actuală va fi prezentată sub formă tabelară (Tabelul 

7.2), grupând-se suprafețele cu capacitate de producție asemănătoare și cu răspuns 

preconizat asemănător. 

Tabel 7.2 

 

Se vor prezenta rezultatele preconizate pe următorii ani în ceea ce privește 

compoziția floristică, producția de masă verde, coeficientul de consumabilitate și 

încărcarea suportată de pajiște ca urmare a îmbunătățirii (UVM/ha) 

Bloc fizic (trup de 

pășune) 

Suprafețe recuperabile prin: Suprafețe  

de  
protecție  

și nerecup. 
Nr
crt 

Denumire Suprafața 
(ha) 

Combatere 
plante 

dăunătoare 

și toxice 

Înlăturare 
vegetație 

arbustivă 

Tăiere 
arborete 

Nivelare 
mușuroaie 

 

Scoaterea 
cioatelor 

Culegerea 
pietrelor și 

resturilor 

lemnoase 

Combatere 
 eroziune 

sol 

Drenări 
desecări 

Total 

(ha) 

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

1.             

2.             

3.             

…
. 

            

Tip 

de 

pajiște 

Suprafața 

(ha) 

Producția 

de masă 

verde 

(t/ha) 

Coeficient de 

consumabilitate 

(%) 

Producția 

de masă 

verde 

utilă 

(t/ha) 

Producția 

totală de 

masă 

verde (t) 

Încărcare cu 

UVM 

 

/1 ha Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Pentru conversia animalelor în UVM se vor utiliza ratele de conversie stabilite 

pentru Statele Membre prin Regulamentul (CE) nr. 1974/2006.    

Se vor da indicații de ordin general asupra modului de organizare în vederea 

folosirii raționale a pășunilor (împărțirea în parcele, stabilirea numărului acestora, 

determinarea suprafeței parcelelor, delimitarea lor pe teren, specie și categorie de 

vârstă).Se vor preciza suprafețele de pajiște care nu vor fi pășunate și se va preciza 

cauzele din care aceste zone sunt scoase din circuitul pastoral (zonă protejată, teren 

degradat, etc.) și măsurile de ameliorare a lor și perioada de readucere în circuitul 

pastoral. 

 Parcelele sunt porțiuni din pășune de regulă diferite ca suprafață dar egale ca 

producție. Numărul și suprafața parcelelor se stabilește în funcție de producția lor, 

calitatea ierbii și posibilitatea regenerării ei.  

Ca suprafață, parcelele pot diferi între ele, cu condiția ca producția de iarbă să 

fie aceeași și să suporte aceeași încărcătură de animale. În momentul în care 

capacitatea și calitatea  furajelor de pe parcelă sunt ridicate se poate face subparcelare 

în vederea eșalonării pășunatului și valorificarea furajului (cositul furajelor 

suplimentare pentru a asigura necesarul în cazul condițiilor nefavorabile).  

Ordinea de pășunat a parcelelor este determinată de expoziție, altitudine și 

amplasare față de căile de acces. În general, parcelele cu o expoziție însorită și cu 

altitudinea cea mai mică se vor pășuna primele, iar apoi cele cu expoziție umbrită sau 

situate la altitudini mai mari.  

7.4 Parcelarea pășunatului pentru diferitele specii de animale 

De preferabil este ca suprafețele aflate în imediata apropiere a localității să fie  

pășunate de vacile de lapte, iar tineretul bovin și celelalte categorii să utilizeze 

pajiștile mai îndepărtate. 

Pentru delimitarea parcelelor se vor folosi pe cât posibil limitele naturale 

(culmi, pâraie, drumuri, poteci), iar unde nu sunt se vor crea limite artificiale, 

preferabil garduri fixe din lemn, piatră, garduri vii sau electrice.  

7.5 Amestecuri de ierburi recomandate pentru reînsămânțarea sau 

supraînsămânțarea pajiștilor  

Se vor prezenta speciile care compun amestecul ce urmează a fi 

însămânțat/supraînsămânțat, cât și cantitate cu care participă acestea în amestec.  

Lucrarea de reînsămânțat/supraînsămânțat va fi efectuată  doar acolo unde se 

impune, iar amestecul va conține specii de graminee și leguminoase perene de pajiști 

pretabile condițiilor locale și modului de folosire, conform normativelor în vigoare. 

Pentru reînsămânțat/supraînsămânțat se recomandă următoarele specii: 

- zona de câmpie: Agropyron pectiniforme, Bromus inermis, Dactylis 

glomerata, Lotus corniculatus, Medicago sativa, Onobrychis viciifolia; 

- zona de deal: Agropyron pectiniforme, Bromus inermis, Dactylis glomerata, 

Lotus corniculatus, Medicago sativa, Onobrychis viciifolia (pentru regiunile uscate), 

Dactylis glomerata, Festuca arundinacea, Festuca pratensis, Festuca rubra, Lolium 

perenne, Phleum pratense, Poa pratensis, Lotus corniculatus, Medicago sativa, 

Onobrychis viciifolia, Trifolium repens (pentru regiunile umede); 
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- zona de munte: Dactylis glomerata, Festuca arundinacea, Festuca pratensis, 

Festuca rubra, Phleum pratense, Poa pratensis, Lotus corniculatus, Trifolium 

repens; 

- etajul alpin: Festuca rubra, Phleum pratense, Poa pratensis, Trifolium 

repens; 

- lunci: Dactylis glomerata, Festuca arundinacea, Festuca pratensis, Lolium 

perenne, Phleum pratense, Poa pratensis, Lotus corniculatus, Medicago sativa, 

Trifolium repens. 

 

7.6 Căi de acces  

Se vor arăta blocurile fizice (trupurile de pășune) accesibile la drumuri 

permanente, suprafețele accesibile numai pe drumuri de pământ și poteci și în caz de 

nevoie se va propune construirea de drumuri, justificând necesitatea lor. Construirea 

căilor de acces se va face respectând legislația în vigoare. 

Se va preciza felul căii de acces (drumuri publice, a pășunii, forestieră), total 

drumuri permanente, drumuri de pășuni și totalul acestora. 

Se va arăta starea drumurilor, cum sunt întreținute, necesitatea reparațiilor, etc. 

Toate căile de acces vor fi figurate pe hărțile de ansamblu (prin semne convenționale 

specifice). 

 

7.7 Construcții zoopastorale și surse de apă 

Se vor prezenta construcțiile pastorale  (adăposturi, stâne, cabane, cășării, etc.) 

și alte utilități (porți de târlire, adăpători, garduri, etc.).  

De asemenea se arată și celelalte construcții aflate pe pășuni sau în apropierea 

lor și cine la administrează. Se va face o descriere sumară a construcțiilor existente și 

se va arăta starea lor. 

Se vor da indicații asupra lucrărilor propuse pentru realizarea de noi surse de 

apă potabilă (forări de puțuri, aducțiuni de apă și alte lucrări de gospodărire a apei) și 

se va justifica necesitatea lor. Se vor da relații cu privire la sursele de apă existente și 

cele care vor fi captate. Se va arăta dispunerea surselor de apă în teritoriu, dacă 

acestea sunt bine amplasate.  

Dacă nu există adăpători se specifică unde se face adăpatul vitelor sau accesul 

vitelor la sursele de apă învecinate.  

Dacă este necesar se fac propuneri pentru a se acorda acces la sursele de apă 

învecinate. 

 Se va arăta dacă există apă potabilă abundentă în tot cursul sezonului de 

pășunat și dacă se pot capta izvoare pentru crearea de noi adăpători.  

 

8. DESCRIERE PARCELARĂ 

 Se va face o prezentare tabelară a fiecărei parcele care compune pajiștea 

amenajată. 

 Informații suplimentare privind cunoașterea, îmbunătățirea, întreținerea, 

dotarea și exploatarea pajiștilor permanente din țara noastră au fost prezentate pe larg 

în revista noastră din anii 2009 – 2013. 
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U.A.T Bloc 

fizic 

Parcela Suprafața(ha) Categorie 

de 

folosință 

Unitate de 

relief 

Configurație 

     

Altitudine:                     Expoziție:                 Înclinație:                                   Sol: 

Date staționale  suplimentare (dacă este cazul) 

Tip de pajiște – se notează tipul de pajiște identificat pe parcelă  

Graminee – se prezintă speciile de graminee din covorul vegetal și gradul acestora de 

participare (%) 

Leguminoase – se prezintă speciile de leguminoase din covorul vegetal și gradul de 

participare (%) 

Diverse plante – se prezintă plantele din alte familii botanice care sunt în compoziția 

covorului ierbos cât și gradul de participare al acestora (%) 

Plante dăunătoare+toxice – se vor enumera plantele d+t care sunt prezente pe pajiște și 

gradul de participare al acestora în covorul ierbos (%)  

Grad de acoperire cu vegetație a parcelei– se va nota aprecierea în procente a gradului 

de acoperire 

Valoare pastorală – se va nota valoarea pastorală a pajiștii 

Vegetația forestieră: se va nota conform normelor silvice, se precizează vârsta, 

consistența, răspândirea, volumul (m
3
) se va nota dacă sunt prezente variații de 

consistență,  se va preciza dacă există rupturi și doborâturi. etc. 

Lucrări executate: se vor prezenta lucrările de îmbunătățiri efectuate până în prezent 

Lucrări propuse: se vor prezenta lucrările propuse pentru îmbunătățirea pajiștilor 

 

9. DIVERSE  
 

 9.1 Data intrării în vigoare a amenajamentului  

 Se precizează data (zi/lună/an) din care intră în vigoare prezentul 

amenajament. 

 9.2 Colectivul de elaborare a prezentei lucrării 

 Se prezintă personalul care a participat la efectuarea amenajamentului, se va 

preciza de asemenea ce contribuție a avut respectiva persoană și unitatea de care 

aparține aceasta. 

 9.3 Hărțile ce se atașează amenajamentului  
 Se vor enumera hărțile ce se sunt atașate amenajamentului. Hărțile vor fi 

atașate la sfârșitul lucrării. 

 9.4 Evidența lucrărilor executate anual pe fiecare parcelă 

 Se vor prezenta tabelar lucrările efectuate în fiecare an pe fiecare parcelă.  

 9.5 Bibliografie  
 Se vor nota sursele bibliografice utilizate în realizarea prezentului 

amenajament. 
 

Revista Ferma, 2012, an XIV, nr  8,9, 10 (111,112, 113), august, septembrie și octombrie Timişoara 

Revista. Profitul Agricol, 2014, nr.15,16 și17 din 16, 23 și 30 aprilie, București sub titlul ”Model de 

amenajament pastoral” 



 121 
 

PROPUNERI DE MODERNIZARE A TRANSHUMANŢEI ÎN CARPAȚI 

 

După ce am parcurs împreună în 16 numere ale  revistei noastre, problemele, 

împlinirile și neîmplinirile pastoralismului european, vă propunem în continuare 

câteva sugestii de organizare a transhumanței în Carpații României. 

 

DEPLASAREA ANIMALELOR 

 Una din problemele cele mai grele pentru transhumanţă o constituie deplasarea 

animalelor care se poate face în mers pe jos sau cu mijloace mecanizate.  

 

Transhumanţa pedestră 

Sistemul tradiţional de deplasare al animalelor în transhumanţă este pe jos. 

Animalele pot parcurge în medie aproximativ 20 km pe zi pe trasee bine alese astfel 

ca să nu încurce circulaţia autovehiculelor sau a atelajelor, să nu afecteze pajiştile şi 

culturile agricole ale unor proprietari care le întâlnesc în cale.  

În trecut turmele de oi aflate în transhumanţă din hotar în hotar erau însoţite de 

localnici şi chiar de jandarmi sau poliţişti. În locuri atent alese pe izlazul comunal, 

contra unei taxe, animalele puteau paște şi să se odihnească înainte de o nouă etapă 

de deplasare. Totul era sub control, nu existau altercaţii şi disensiuni între ciobani şi 

localnici decât arareori. În transhumanţa pedestră va trebui să reactualizăm fără teamă 

modelele din trecut. 

 

Transhumanţa motorizată 

Dintre mijloacele mecanizate de transport al animalelor pe primul loc se 

situează cele auto, urmate de calea ferată şi chiar aviaţia (elicopterul)! Transportul pe 

şosele cu mijloace auto, îndeosebi autocamioane de mare capacitate special 

compartimentate, unele etajate prevăzute cu instalaţii de aprovizionare cu apă şi 

furaje sub formă de baloţi de fân şi saci cu concentrate, cât şi de colectare a 

dejecţiilor lichide rezultate pe durata transportului. De asemenea, vagoanele de cale 

ferată se amenajează provizoriu pentru transportul animalelor şi al îngrijitorilor care 

le însoţesc.  La acestea se adaugă rampele fixe şi mobile cu instalaţiile necesare 

pentru urcarea și coborârea animalelor din mijloace auto sau vagoane de cale ferată. 

În funcţie de durata transportului trebuie să se asigure cel puţin 5 litri apă în 24 ore 

pentru o oaie adultă, 50 litri apă pentru o vacă adultă şi o cantitate de 2 kg fân de 

bună calitate pentru o oaie şi 10 kg fân pentru o vacă. Se au în vedere asigurarea unui 

minim de subzistenţă pe durata transportului pentru îngrijitorii însoţitori şi câinii de 

pază. O problemă mai greu de rezolvat este mulsul animalelor în lactaţie odată la cel 

puţin 12 ore, dacă durata transportului este mai lungă decât acest interval. De la caz 

la caz cu mijloace adecvate se poate rezolva şi această problemă delicată dacă există. 

Prin extinderea sistemului motorizat de transhumanţă se va dezvolta pe viitor 

parcul de autocamioane special amenajate pentru transport animale,prin care se 

câştigă timp cu deplasarea şi se evită problemele legate de trecerea animalelor peste 

terenurile proprietarilor şi mai ales culturile agricole de pe traseu, cu daunele care le-

ar putea produce. 
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TRASEELE TRANSHUMANŢEI 

Una din cele mai importante probleme ale transhumanţei pedestre o constituie 

alegerea traseului de la  câmpie la munte şi invers. De mare folos ne pot fi vechile 

trasee (coridoare) folosite din străbuni care trebuiesc reactivate şi corijate în funcţie 

de noua distribuţie a proprietăţilor funciare. 

De regulă se va alege un traseu paralel cu şoselele principale de legătură între 

localităţi cât şi văile râurilor, circulaţia haotică de până acum peste culturile agricole, 

agreată de unii ”ciobani” nemaifiind posibilă. 

Ideal ar fi ca aceste coridoare de transhumanţă să fie îngrădite sub forma unor 

hățașuri, prevăzute cu locuri de staţionare (cantoane de transhumanţă) din 20 în 20 

km unde turmele să întâlnească un spaţiu de asemenea îngrădit (târlă, stăoină) cu 

toate cele necesare apă, furaje, locuri de cazare şi masă pentru însoţitorii animalelor, 

etc. Pe traseu, odată cu animalele aflate în transhumanţă se pot transporta furaje în 

special, baloţi de fân, cisterne cu apă prevăzute cu adăpători şi altele necesare pentru 

animale şi îngrijitori. 

La nivel administrativ şi pe masivi muntoşi va trebui să existe o planificare 

clară a circulaţiei animalelor pe direcţii şi zile, astfel ca să se asigure o ritmicitate și 

fluidizare a deplasărilor. Organizarea pășunatului este bine să se facă pe grupe de 

masivi montani, pe delimitări geografice, independente de organizarea 

administrativă, respectiv a județelor actuale. 

Se propune constituirea a 10 plaiuri pastorale pe întreg lanțul carpatic 

românesc, unde să se desfășoare activități de organizare și gospodărire a pajiștilor 

montane, asemănător fostelor cantoane din anii 50 ai secolului trecut (Tabelul). 

 

Propuneri pentru plaiuri de transhumanță  în Carpații României 
 

Nr.crt. Denumire Plai Delimitare geografică 

1. MARAMUREȘ Vest –Baia Mare -> Est - Pasul Tihuța 

2. CĂLIMAN Nord – Pasul Tihuța Pașcani -> Sud - Cheile Bicazului 

3. CIUC Nord - Cheile Bicazului -> Sud Pasul Oituz 

4. VRANCEA Nord – Pasul Oituz -> Vest – Valea Prahovei 

5. BUCEGI Est – Valea Prahovei -> Vest Culoarul Rucăr Bran 

6. FĂGĂRAȘ Est – Culoarul Rucăr Bran -> Vest – Valea Oltului 

7. LOTRU Est – Valea Oltului -> Vest – Hațeg Tg. Jiu 

8. RETEZAT Est – Hațeg Tg. Jiu -> Vest Culoarul Timiș Cerna 

9. BANAT Est - Culoarul Timiș Cerna -> Sud Dunărea 

10. APUSENI Sud – Râul Mureș -> Nord – Baia Mare 

 

    Numele de plai  după DEX derivă din latinescul plagius și înseamnă  ”1. Regiune 

de munte sau de deal aproape plană, acoperită cu pășuni; 2. Drum pe coasta unui 

munte sau pe un munte, potecă;  3. Ținut, meleaguri; 4. Diviziune administrativă  a 

unui județ (de munte), plasă, ocol”  care este și în prezent utilizat de către crescătorii 

de animale de la noi.  



 123 
 

 Gospodarii patrimoniului pastoral al unui plai pot purta numele de plăieși 

pastorali pentru a se diferenția de plăieșii propriu ziși din vechime, numiți și străjeri 

sau grăniceri care păzeau hotarele țării în zona montană. 

O să ne întrebați de unde fonduri pentru această acțiune temerară !? 

Răspunsul nu este greu de dat. Fonduri pentru pajiști există mai multe ca 

niciodată, depinde numai de noi să cunoaștem câți bani se încasează din taxele de 

pășunat, subvenții pentru pajiștile din zonele montane defavorizate, plăți de 

agromediu, etc., unde ajung și cum se cheltuiesc acestea în continuare.   

Normal ar fi ca aceste fonduri substanțiale să revină integral patrimoniului 

pastoral care le-a generat și nu unor indivizi puși pe căpătuială pe seama 

colectivității. 

 

FOAIA DE PARCURS 

Cei care efectuează transhumanţa, pe lângă însemnele obligatorii de 

identificare a animalelor (crotalii, cipuri) actele doveditoare ale proprietarilor şi stării 

de sănătate a animalelor, vor trebui să aibă la ei o Foaie de parcurs eliberată de 

forurile tutelare abilitate, în care să fie înscrise traseul, data plecării, punctele de 

staţionare peste noapte şi data sosirii la destinaţie vizate, datate şi ştampilate în toate 

localităţile prin care au trecut îngrijitorii cu animalele. 

În acest fel fiecare crescător de animale care va face transhumanţa poate 

dovedi fără dubii corectitudinea respectării traseului (coridorului) de transhumanţă 

înscris şi aprobat în foaia de parcurs până la plaiul unde vărează.  

Aceleaşi documente va trebui să posede şi crescătorii care utilizează 

transhumanţa motorizată (auto şi tren). 

La întoarcerea din transhumanţă va fi necesară o altă Foaie de parcurs de 

această dată eliberată de organismele care se vor ocupa de administrarea păşunilor de 

vară montane, responsabilii de plai (plăieși) și cantoane pastorale. 

 Verificări inopinate asupra veridicităţii datelor privind efectivele şi proprietarii 

animalelor aflate în transhumanţă se pot face pe traseu şi mai ales în punctele 

(cantoanele) de staţionare unde în locuri îngrădite se pot număra şi identifica 

animalele, pentru care se percep de altfel subvenţii de la APIA şi anume, câte 9 Euro 

(40,8 lei/cap) pentru fiecare ovină sau caprină adultă.  

În acest fel cei care vor fi prinşi cu declaraţii false privind numărul animalelor 

sau traseului de urmat, planificat pe zile, pot fi daţi în judecată de către cei care dau 

banii UE pentru transhumanţă. 

 

GOSPODĂRIREA PĂŞUNILOR MONTANE 

Pe lângă foaia de parcurs şi alte documente, crescătorul transhumant trebuie să 

deţină spre verificare, contractul pentru păşune sau documentul de proprietate cu 

denumirea exactă a locului, cu vecinătăţile şi suprafaţa pe care păşunează, locuri de 

adăpare, construcţii, umbrare, etc., o evaluare mai clară a încărcării cu animale a 

păşunii şi a dotării pentru o bună desfăşurare a activităţilor în sezonul de păşunat. 
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Este de dorit ca închirierea (concesionarea) unei păşuni să fie mai mare de 20 

ani, astfel ca arendatorului să i se merite unele investiţii cum ar fi: împrejmuirea 

pajiștii, tarlalizarea pentru păşunatul raţional, construirea unei stâni permanente, 

captarea izvoarelor, amendarea calcică, fertilizarea cu îngrăşăminte organice, 

reînsămânţarea, supraînsămânţarea, etc., la care se adaugă efortul anual de curăţire a 

păşunii de vegetaţie lemnoasă şi buruieni, respectarea încărcării cu animale, durata 

târlirii, etc. 

Pentru 1 hectar de păşune montană bine gospodărită crescătorul de animale 

poate încasa 124 Euro de la UE, fiind un imbold şi sprijin extraordinar de acum 

înainte pe care trebuie să-l folosim din plin. Ar trebui să apună vremurile când 

păşunile erau complet lăsate în voia sorţii, pradă invaziei vegetaţiei nevaloroase, fără 

pic de îngrijire şi întreţinere, de unde unele primării cu acoliții ei, încasau bani 

nemeritați, fără să facă nimic pentru fondul pastoral din administrare. 

 Acum ca membri cu drepturi și obligații în UE, va trebui să acţionăm cu toate 

mijloacele pentru normalizarea situaţiei actuale total necorespunzătoare de pe 

pajiştile montane, să avem legi care să oblige pe beneficiarii fondurilor UE pentru 

pajiști, să le utilizeze exclusiv pentru gospodărirea optimă a patrimoniului pastoral, 

orice abatere să fie considerată  ca deturnare de fonduri iar făptașii să fie judecați fără 

discriminare, conform legilor în vigoare. 

Acordarea subvenţiei de 124 Euro pe 1 hectar de pajişte montană se va face în 

urma analizei efectuate de o comisie de experţi incoruptibili, care constată că pajiştea 

montană este cel puţin curăţită total de vegetaţie lemnoasă şi buruieni, păşunile să fie 

grăpate anual şi să aibă o încărcare de minim 0,5 UVM/ha în prima fază până la 

încărcarea optimă stabilită după calculul valorii pastorale, iar fâneţele să fie cosite 

măcar o singură dată pe an. Acestea ar trebui să fie condiţii obligatorii pentru 

acordarea subvenţiilor de la UE care pot atinge un minim de cca. 150 Euro/ha pe 

păşune montană (124 Euro/ha păşune  îngrijită + 27 Euro/ha pentru oi în 

transhumanţă la păscut cel puțin 100 de zile). 

 Din cele prezentate rezultă că modernizarea transhumanţei tradiţionale la 

românii din Carpaţi poate deveni o afacere  din  cele mai rentabile cu condiţia ca să 

respectăm întocmai regulile existente deja în țările din Uniunea Europeană, pentru 

care vom primi și pe viitor subvenţii, care nu sunt de neglijat pentru zona montană 

defavorizată, agromediu, conservarea biodiversității, bunăstarea animalelor, păstrarea 

tradițiilor și altele.  

Practicanţii de transhumanţă îşi pot mai departe dezvolta afacerile în 

agroturism pe ruta coridoarelor şi în cantoanele care urmează să fie stabilite şi 

aprobate pentru acest scop la nivel de plai, județ și euroregiune, alături de creșterea 

economică a animalelor pe care le dețin. 
 

 

Revista  Profitul Agricol, 2012,  nr.46 din  5 decembrie București 
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AURUL VERDE ESTE LĂSAT DE IZBELISTE 

(Interviu luat de Ion BANU, Editor general la revista Lumea Satului) 

 

- Vorbind despre iarbă, dacă ar fi să comparăm cu începutul secolului trecut, 

am evoluat sau am involuat? 

Pot să spun că am involuat și din păcate, orice involuție începe de sus. Din 

Ministerul Agriculturii a dispărut cu desăvârșire direcția care se ocupa cu pășuni. Vă 

dau câteva cifre. În România pajiștile ocupă cca. 20 % din suprafața țării, deci o 

cincime și 30 % din terenul agricol, adică 4,9 milioane hectare la care se adaugă 2 – 3 

milioane ha de pârloagă.  

Aceasta înseamnă că terenul înierbat al României depășește 50 % din suprafața 

agricolă a țării. Chiar dacă suprafața este destul de mare, totuși în MADR nu există în 

acest moment nici cea mai mică organizare în privința pajiștilor. 

Înainte de 1990 a existat în cadrul Ministerului Agriculturii o direcție care se 

ocupa de baza furajeră, la fel exista la nivel local o instituție care se îngrijea de 

îmbunătățirea și exploatarea pajiștilor, era organismul care derula fondurile 

centralizate din bugetul statului pentru îmbunătățirea acelor suprafețe. Aceste 

instituții aveau în subordine ferme specializate care făceau lucrările necesare. În cifre, 

situația arăta astfel: înainte de 1940 existau 8.577 de organisme care se ocupau de 

pajiști, 1.480 de asociații de pășunat, 220 de composesorate, fiecărei organizații 

revenindu-i 315 ha, pentru care primeau un buget propriu de venituri și cheltuieli.  

Era poate cea mai înaltă și perfecționată structură din Europa în domeniul 

pajiștilor. Dar, din păcate, după 1990 toate aceste organisme au dispărut și de pajiști, 

în acest moment – o spun cu durere în suflet – nu se mai ocupă nimeni în România. 

 

- Care este situația în acest moment? 

Am încercat să aflu câte asociații mai sunt, iar numărul lor este insignifiant, încep 

încet, încet să se reorganizeze composesoratele, dar mai mult din alte interese. Banii 

de la stat nu se mai dau pentru îmbunătățirea pajiștilor. Sunt totuși fonduri de la 

Uniunea Europeană pentru măsuri de agromediu, pentru zonele montane, 

defavorizate dar din păcate, acești bani nu se reîntorc unde ar trebui, la îmbunătățirea 

și dotarea acestor pajiști. De asemenea, taxele de pășunat sunt pe mâna primarilor, 

dar nu vede nimeni îmbunătățiri de pe urma lor. 

Ar trebui să se ia măsuri și obligația ca acești bani pe care îi primim de la UE și 

din taxele de pășunat să revină pajiștilor. 

 

- Încercați să deschideți oamenilor ochii asupra unei realități:că o resursă 

inepuizabilă, aurul verde, nu este valorificată. Ați scris o carte ”Recurs la 

tradiția satului”, însă această tradiție a venit într-un moment în care nu mai 

există. 

Nu numai că este abandonată această resursă verde, dar nu se mai valorifică nici 

cum se valorifica odată. Inclusiv tradițiile au fost abandonate, aici este tragedia 

noastră. Vă spun că oile se cresc doar pe pârloagele de la câmpie.  
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Spre exemplu, nu este admis ca județul Timiș să dețină cel mai mare efectiv de 

ovine din România, adică aproape 1 milion de capete, în timp ce munții sunt 

abandonați. 

 

- Acum, după ce ați studiat atât de bine domeniul agricol, credeți că avem o 

șansă cu agricultura românească? 

Avem șanse foarte mari, cu condiția să pornim de la nevoile celor de jos, câți au 

mai rămas. De la oamenii satului trebuie să renască totul. Spun asta pentru că am 

văzut sate întregi părăsite de tineri, în care au rămas doar bătrânii, or nu trebuie să ne 

bazăm pe marea agricultură, aceea își găsește locul, însă satul montan trebuie sprijinit 

să supraviețuiască. De acolo ar trebui să pornească o emulație generală pentru a găsi 

diverse pârghii de menținere a populației, în primul rând. 

 Putem avea oricâte proiecte frumoase finanțate de Uniunea Europeană, dacă nu 

avem cu cine lucra nu am făcut nimic.  

Eu am putut scrie despre pajiști pentru că m-am născut la țară, la munte, undeva în 

Munții Apuseni. Dar, așa cum am venit eu în Banat la 6 ani, așa au venit foarte mulți 

munteni în zonele care erau depopulate, după război. 

 Pământul din Banat, extrem de productiv și hărnicia oamenilor de la munte i-au 

propulsat foarte mult, iar în scurt timp am devenit bogați, prin muncă. 

Occidentalii încurajează transhumanța, iar noi nu ! 

 

- Din cercetările pe care le face institutul, există metode în momentul de față 

care să pună în valoare aceste pășuni? 

Avem soluții pentru toate condițiile României, dar e nevoie de fonduri. Să știți că 

pajiștile montane, unde solurile sunt în pantă, cu pietre la suprafață, necesită multă 

forță de muncă, de multe ori manuală, pe care noi în România nu o mai avem.  

Pe vremuri erau echipele acelea de maramureșeni, car nu aveau unde pleca în 

altă parte și veneau, își făceau o colibă și lucrau până noaptea cu îndârjire, dar 

primeau și bani frumoși.  

De aceea, în valea Izei și în alte zone ale Maramureșului vedem și astăzi case 

frumoase, construite înainte de revoluție. Acești oameni harnici lucrau la tăierea 

pădurilor, la curățirea pajiștilor, munci grele pe care sunt convins că astăzi nu ar mai 

fi dispuși să le facă. 

 Am fost în primăvara acestui an la Paris la o reuniune a pastoraliștilor 

europeni, ca să asist la ce se întâmplă cu transhumanța în Europa. Statele se îngrijesc 

să încurajeze această transhumanță, în zonele aflate în pericol de a fi abandonate se 

intervine imediat cu fonduri substanțiale pentru menținerea în primul rând a 

populației. 

 Nouă ne-a impus UE să menținem suprafețele de pajiști și din 2007 ne dau 

bani pe diverse măsuri de agromediu, pe zonele defavorizate, dar noi nu folosim 

acești bani pentru menținerea oamenilor în zona montană.  

Un om obișnuit să aibă televizor, să facă un duș pe zi nu se mai duce în munte 

să stea acolo să-l plouă, să se mai lupte și cu animalele sălbatice.  
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Întrebând un oier din Banat cum își găsește oamenii pentru fermă, mi-a spus că 

îi racolează din gara Timișoara.  

Sunt oamenii din pătura cea mai de jos a societății, alcoolici, oameni 

neisprăviți care după 2 luni pleacă.  

Vine peste noi încălzirea globală, 1/3 din România va fi aridă, deșertificată, iar 

atunci refugiul nostru va fi în zona montană, pe care noi acum am abandonat-o. Ar 

trebui să ne întoarcem de pe acum privirea spre aceste zone și să creăm condiții. Să 

împrumutăm sistemele pe care le au țările mediteraneene, sistemul agrosilvopastoral, 

unde se îmbină arborii cu vegetația ierboasă și chiar cu culturile cerealiere. 

 Am crezut că rasa Merinos din Spania este crescută pe niște coaste aride, ei 

bine, nu, este crescută la umbra arborilor, iar ei aceste sisteme ancestrale le păstrează 

și mai ales le îmbunătățesc pentru viitor. Și noi ar trebui să facem același lucru. 

Avem legi pentru confortul animalelor, dar nu avem umbrare, adăpători pentru 

animale, nu mai vorbim de drumuri de acces.  

Așadar, ar trebui să creăm condiții și apoi să valorificăm acest aur verde. 
 

Revista Lumea Satului, 2012, Anul VIII, nr. 23 (172), 1-15 decembrie, București 
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CALENDAR PASTORAL LUNAR 

 

LUNA IANUARIE 

Au trecut patru ani, lungi cât o legislatură, de când am prezentat aproape 

săptămânal probleme legate de pajiști și pastoralism, după care sperăm că v-ați atașat 

mai strâns de acest important domeniu agricol, care este în continuare destul de 

neglijat, pe alocuri chiar abandonat. 

În perspectiva PAC 2014 – 2020, pentru patrimoniul pastoral și creșterea 

animalelor ierbivore se acordă o importanță aparte, datorită rolului multifuncțional al 

pajiștilor pentru protecția mediului, bunăstarea animalelor, conservarea 

biodiversității, întregire peisagistică și alte funcții alături de cea economică, fiind 

unanim considerată cea mai ieftină resursă furajeră. 

Pentru a veni în întâmpinarea acestui deziderat major al politicii agricole a 

Uniunii Europene începând cu acest număr al revistei pe parcursul anului 2013 ne-am 

propus să prezentăm cititorilor noștri lucrările curente de îmbunătățire, întreținere, 

dotare și folosire a pajiștilor, pe etape lunare și anotimpuri, în diferite zone 

geografice, de la câmpie și dealuri până în zona montană. 

La începutul fiecărei luni se va face o prezentare generală a tuturor lucrărilor 

de pe pajiști și alte acțiuni organizatorice și de instruire, urmate de alte 3 – 4  articole 

săptămânale mai detaliate.  La final de an cititorii dornici să cunoască și să aplice pe 

teren cele însușite vor avea o imagine destul de complexă, în timp și spațiu, asupra 

patrimoniului pastoral românesc. 

Revenind la oile noastre și anume la calendarul pastoral pe luna ianuarie, s-ar 

părea la prima vedere că nu ar fi prea încărcat întrucât ne aflăm în plină iarnă. 

Nimic mai greșit, avem foarte multe lucruri de făcut pentru întregirea 

cunoștințelor despre covorul ierbos, organizarea crescătorilor de animale și chiar 

lucrări pe teren. 

Astfel, în luna ianuarie, despre și pentru patrimoniul pastoral se pot face o 

sumedenie de instruiri și acțiuni după cum urmează: 

 

Pe plan organizatoric 

 Adunări ale asociațiilor crescătorilor de animale din zone bogate în 

pajiști, bilanț și perspective; 

 Înființarea de noi asociații sau alte forme de organizare care au ca 

obiectiv îmbunătățirea și folosirea patrimoniului pastoral; 

 Stabilirea taxelor de pășunat pentru sezonul de pășunat din acest an; 

 Licitarea și repartizarea pășunilor pe minim 10 ani de întreținere și 

folosire pentru asociații și persoane fizice care vor încasa și subvențiile 

de la UE, pe suprafață, cap de animal, condiții agromediu și altele; 
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Pe plan instructiv – educativ 

 Cunoașterea plantelor furajere din covorul ierbos al pajiștilor; 

 Cunoașterea plantelor dăunătoare vegetației pajiștilor, plante toxice 

pentru animale și plante vătămătoare pentru produsele animaliere. 

Acțiuni pe teren 

 Defrișarea vegetației lemnoase dăunătoare din zona de câmpie și dealuri 

în perioade fără strat de  zăpadă; 

 Transportul gunoiului de grajd cu sania, căruța sau remorca și aplicarea 

lui pe teren plan acoperit cu zăpadă sau în pantă fără zăpadă;  

 Aplicarea amendamentelor calcaroase pe pajiști cu soluri acide și a 

amendamentelor cu reacție acidă pe sărăturile din zona de câmpie și 

dealuri pe teren înghețat în ”ferestrele” iernii.  

 

Revista Profitul Agricol, 2013,  nr.2 din 16 ianuarie, București 

 

LUNA FEBRUARIE 

 

 În luna februarie în funcție de evoluția vremii se continuă lucrările începute în 

ianuarie, unele acțiuni se pot amplifica, întrucât temperatura aerului și durata zilei 

sunt în creștere. 

 Pe plan organizatoric 

 Continuă adunările diferitelor asociații care au ca obiectiv gospodărirea 

patrimoniului pastoral; 

 Se amplifică acțiunea de înființare a unor noi organizații profesionale care au 

ca obiectiv îmbunătățirea și folosirea pajiștilor; 

 Clarificarea la nivel de localitate a suprafețelor de pajiști pentru proprietari și 

utilizatori, asigurare planuri și hărți cu delimitarea teritorială a lor; 

 Se încheie licitarea și repartizarea pășunilor pe o perioadă cât mai lungă 

(minim 10 ani) către utilizatorii reali și direcți care vor beneficia de fondurile 

UE (agromediu, zone defavorizate, etc.) în deplină  transparență și 

corectitudine;  

 Pregătirea datelor pentru întocmirea proiectelor de amenajamente pastorale și 

silvopastorale conforme cu legislația actuală și viitoare a pajiștilor, ca bază de 

referință și justificativă a cheltuirii fondurilor bănești destinate gospodăririi 

pajiștilor. 

Pe plan instructiv – educativ 

 Documentare privind cunoașterea principalelor tipuri de pajiști din zona unde 

se poziționează localitatea, asociația, etc. și după caz unde vărează animalele; 
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 Continuarea cunoașterii plantelor din covorul ierbos al pajiștilor cu valoarea lor 

furajeră sau dăunătoare. 

Acțiuni pe teren 

 Continuarea defrișării vegetației lemnoase în ”ferestrele” iernii; 

 Transportul gunoiului de grajd și aplicarea lui pe terenurile plane cu sau fără 

zăpadă și pe cele în pantă mică până la medie, fără zăpadă; 

 Continuarea aplicării amendamentelor calcaroase pe soluri acide cu teren plan 

înghețat și al altor amendamente pe sărături din zona de câmpie și piemonturi;  

 Aplicarea îngrășămintelor chimice complexe din formele 16 – 16 – 16 sau 22 – 

11 – 11 (NPK) pe pajiștile permanente și temporare pe sol înghețat și plan, 

îndeosebi unde dorim să începem mai devreme pășunatul; 

 Desfundarea canalelor de desecare, în zone fără zăpadă; 

 Reparații la sistemele de combatere a eroziunii solului (cleionaje, palisade, 

terase, etc.) dacă vremea  și condițiile de sol o permit; 

 Interzicerea pășunatului cu animalele, îndeosebi cu oile și caprele pentru a 

preveni eroziunea solului pe versanți și rărirea prematură a covorului ierbos; 

 
Revista Profitul Agricol, 2013, nr.5 din 6 februarie, București 

 

LUNA MARTIE 

 

La acest sfârșit de iarnă și început de primăvară se diminuează mult acțiunile 

instructiv – organizatorice și se amplifică cele din teren, care privesc în principal: 

 Continuarea defrișării vegetației lemnoase după recomandările prezentate pe 

site – ul revistei noastre din arhivă, agricultură montană, numerele 15 – 19 din 

aprilie – mai 2011; 

 Împrăștierea mușuroaielor și nivelarea terenului descris pe același site la nr. 20 

din 25 mai 2011; 

 Continuare transport și aplicare gunoi de grajd și amendamente prezentate în 

nr. 5 și 6 din februarie a.c. al revistei; 

 Intensificarea lucrărilor de combatere a eroziunii solului după instrucțiunile din 

numărul precedent al revistei; 

 Eliminarea excesului de umiditate temporară prin canale de desecare și al 

excesului permanent prin drenaje și dezinfestizarea pășunilor; 

 Început plantare arbori pentru umbră la animale; 

 Continuarea aplicării îngrășămintelor chimice după topirea zăpezii, pe teren 

înghețat sau mai zvântat, cu mijloace terestre sau aeriene; 

 Început pregătire teren prin grăpare, frezare, arat, etc. pentru 

supraînsămânțarea sau reînsămânțarea pajiștilor degradate. 
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Pe plan organizatoric se încheie adunările generale ale asociațiilor crescătorilor de 

animale și al deținătorilor de pajiști, licitarea și repartizarea pășunilor, stabilirea și 

perceperea taxelor de pășunat după modelul prezentat în Profitul Agricol nr. 13 din 4 

aprilie 2012 și alte probleme legate în special de izlazurile comunale. 

Primarul localităţii este principalul responsabil pentru organizarea lucrărilor pe 

izlazurile comunale şi exploatarea raţională a lor, fapt consemnat în toate legislaţiile 

din trecut. Cea mai bună carte de vizită sau oglindă a activităţii unui primar era şi 

încă mai este gospodărirea corectă a izlazului comunal. La fel, secretarul (notarul)  

ţine evidenţele şi bugetul păşunii; 

 - este de dorit reînfiinţarea asociaţiilor de păşunat care s-au dovedit extrem de 

active şi utile pentru creşterea animalelor; 

- interzicerea totală a păşunatului cu animale străine, în special cu oile pe 

izlazul comunal, unde să fie acceptate numai animalele învoite pentru care s-a plătit 

taxă de păşunat şi crescătorii au efectuat lucrări de întreţinere; 

- fondurile rezultate din taxele de păşunat se vor folosi integral pentru 

îmbunătăţirea păşunilor; 

 - în condiţiile în care nu se respectă una dintre prevederile de mai sus, 

animalele proprietarului respectiv, se exclud de la păşunat. La fel se întâmplă dacă la 

cele două inventarieri ale animalelor pe păşune  în sezonul respectiv erau mai multe 

animale decât cele prevăzute iniţial, sau era depăşită durata tradiţională a păşunatului; 

Primăriile şi cetăţenii unei localităţi au de câştigat şi pe viitor de pe urma 

izlazului comunal cu condiţia să fie bine gospodărit şi  administrat de către localnici 

şi aleşii lor. 
 

Revista Profitul Agricol, 2013,  nr.9 din 6 martie, București 

 

LUNA APRILIE 

 

 În această lună primăvara își intră în drepturi în zona de câmpie și dealuri unde 

se întețesc lucrările de îmbunătățire a pajiștilor permanente și cele ce vizează 

pregătirile patului germinativ, începerea pășunatului din care se amintesc: 

- Continuarea defrișării vegetației lemnoase dăunătoare; 

- Încheierea acțiunii de împrăștiere a mușuroaielor și nivelarea terenului; 

- Încheierea fertilizării cu gunoi de grajd și aplicarea amendamentelor; 

- Continuare lucrări de îmbunătățiri funciare (combaterea eroziunii, eliminarea  

excesului de umiditate, etc.); 

- Continuare aplicare îngrășăminte chimice progresiv pe altitudine după topirea 

zăpezii; 

- Intensivizare lucrări de supraînsămânțare sau reînsămânțare a pajiștilor cu 

covor ierbos degradat; 

- Eliminare crengi uscate și plombare scorburi la arborii izolați de pe pășuni; 

- Finalizare lucrări de plantare arbori pentru umbră și împrejmuirea lor; 
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- Reparații alimentări cu apă (puțuri, jgheaburi, etc.) podețe, drumuri, garduri de 

împrejmuire, adăposturi pentru animale, stâni și alte  dotări pe pășune; 

- Începerea sezonului tradițional de pășunat pe izlazurile comunale și pășuni 

comune după data de 23 aprilie (Sf. Gheorghe) și respectarea pășunatului 

rațional pe specii și categorii de animale. 

În zona montană pe măsura ce zăpada se topește progresiv pe altitudine și 

terenul o permite se avansează cu lucrările de îmbunătățire prezentate pentru zona de 

câmpie și dealuri. Din punct de vedere organizatoric se încheie ultimele adunări 

generale ale crescătorilor de animale și al deținătorilor de pajiști, plata restanțelor, 

taxelor de pășunat, repartizarea pășunilor și alte acțiuni înainte de începutul sezonului 

de pășunat. Un interes aparte  ar trebui să-i acordăm Săptămânii verzi a pajiștilor (16 

– 22 aprilie) care ar trebui să urmeze imediat după mai bine cunoscuta Lună a 

pădurii (15 martie – 15 aprilie). Prima tentativă de organizare la nivel național a unei 

Săptămâni a pajiștilor a avut loc în anul 2007 la Institutul de Cercetare – Dezvoltare 

pentru Pajiști – Brașov în colaborare cu Societatea Română de Radiodifuziune, Radio 

Antena Satelor și Asociația AGROM – RO Sângeorgiu de Mureș. Această acțiune la 

care au participat fermieri, gospodari și primari din județele Brașov, Covasna și 

Mureș, cadre de răspundere din MADR, ASAS București, USAMV – București și 

Cluj – Napoca și alții s-a dovedit a fi deosebit de utilă, fapt pentru care în anii 

următori s-au făcut demersuri pentru generalizarea ei la nivel de țară. 

Din păcate, insistențele noastre nu au găsit până acum înțelegerea așteptată 

pentru demararea unei Săptămâni a pajiștilor prin care să se conștientizeze populația 

spațiului rural asupra necesității gospodăririi optime a acestui important  mod de 

folosire a terenului agricol. Redăm mai jos conținutul ultimei noastre intervenții, 

împreună cu forul nostru tutelar ASAS București adresat MADR, Consiliilor județene 

și Direcțiilor pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală din toată țara: 

 

SĂPTĂMÂNA VERDE A PAJIŞTILOR, o necesitate pentru dezvoltarea rurală 
Starea deplorabilă în care sunt pajiştile ţării noastre se datorează scăderii 

dramatice a efectivelor de animale ierbivore, bovine şi ovine, a extinderii 

exponenţiale a pârloagelor din arabil, livezi şi vii, utilizate sporadic ca furaj prin 

păscut şi cosit, dar mai ales a lipsei totale de interes al comunităţilor locale pentru 

acest mod de folosinţă agricolă. Deşi există o ofertă foarte mare de suprafeţe pentru 

păşunatul animalelor, în multe cazuri nutreţul este insuficient, datorită producţiilor 

foarte scăzute şi a calităţii necorespunzătoare generate de lipsa aproape totală a 

lucrărilor de îngrijire şi fertilizare, a absenţei unor dotări minime ca alimentări cu 

apă, umbrare, etc. Instituţia izlazului comunal a funcţionat cu bună reuşită până prin 

anii 1960 înainte de finalizarea colectivizării agriculturii  după care a început treptat 

să fie neglijată până în zilele noastre. În trecut localităţile cu izlazuri comunale bine 

gospodărite aveau animale corespunzătoare de muncă pentru cultivarea pământului, 

lapte şi carne din belşug, obştea era unită şi bine instruită pentru activităţi în comun şi 

nu în ultimul rând aveau mai puţini analfabeţi, copiii care nu mai păşteau animalele, 

puteau astfel să frecventeze şcoala. 
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 Acum nu facem nimic pe aceste suprafeţe şi ne aducem aminte de izlazul 

comunal abia în momentul scoaterii animalelor din gospodăria proprie, la păşunat. 

Cunoscând progresul tehnic din agricultură cu evoluţia socială şi culturală a 

locuitorilor din mediul rural al altor ţări, nu se poate afirma că lucrurile sunt în ordine 

la noi, cu valorificarea eficientă a fondului funciar de care dispunem, în care se 

înscriu şi pajiştile permanente. În gospodăriile populaţiei sunt concentrate încă cele 

mai mari efective de bovine şi ovine care valorifică producţia acestor pajişti, prin 

păşunat în comun (devălmăşie) pe izlazuri comunale, păşuni comune, etc., fiind de 

neînţeles de ce în ultimele două decenii au fost neglijate aproape în totalitate acţiunile 

pe aceste suprafeţe destinate producţiei agricole. 

Din acest considerent este necesară o schimbare totală de atitudine faţă de 

pajiştile permanente şi revenirea la ce a fost în trecut instituţia izlazului comunal. 

 Pentru revigorarea lucrărilor de întreținere și gospodărire mai bună a pajiștilor 

țării, Academia de Științe Agricole și Silvice împreună cu institutul de profil  vă 

propune demararea Săptămânii verzi a pajiștilor în perioada  16 – 22 aprilie înainte 

de 23 aprilie (Sf. Gheorghe) dată tradiţională de începere a păşunatului la români, pe 

care vă rugăm să o difuzați și la instituțiile din subordine.        

  

 Acţiunile organizatorice din Săptămâna verde a pajiştilor ar consta din: 

 Clarificarea proprietăţii pajiştilor al concesiunii şi arendării, cine le foloseşte, 

cu ce specii şi categorii de animale, inventarul dotării păşunilor (alimentări cu 

apă, drumuri de acces, garduri de împrejmuire, adăposturi, arbori pentru 

umbră, etc.), durata sezonului de păşunat şi altele; 

 Evaluarea eficienţei lucrărilor efectuate pe păşunea comunală în anii precedenţi 

şi ce lucrări sau materiale s-au achiziţionat din taxele de păşunat încasate de la 

crescători sau alte fonduri alocate pentru îmbunătăţirea şi folosirea păşunilor, 

bilanţ asemănător unui buget de venituri şi cheltuieli pastorale; 

 Analiza cum s-au folosit pajiştile în anul precedent ţinând seama că pe izlazul 

comunal de lângă localităţi sau păşunea comunală de la o distanţă mai mare, 

prioritate absolută o au vacile de lapte care încheie sezonul de păşunat în 26 

octombrie (Sf. Dumitru), după care păşunea se „odihneşte” fiind în repaus total 

până la 23 aprilie (Sf. Gheorghe) fără a fi călcată de nici un alt animal, aşa cum 

erau legile şi cutumele nescrise pe meleagurile noastre, până în urmă cu o 

jumătate de secol, când erau respectate cu stricteţe de către toţi locuitorii 

satelor; 

 Verificarea încă odată  a listei crescătorilor de animale şi al animalelor învoite 

pe izlazul sau păşunea comunală; 

 Plata taxelor de păşunat restante pentru acest nou sezon, justificarea 

cheltuielilor făcute până în prezent şi ce se va face pe viitor cu sumele încasate 

de la crescători, din subvenţii sau alte surse; 
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 Mobilizarea crescătorilor în această perioadă pentru prestarea unor lucrări 

specifice pe păşunea comunală, un număr de zile muncă în funcţie de numărul 

de animale învoite în acest an.. 

 

Lucrările propriu zise pe teren ar consta din: 

 Repararea fântânilor, a jgheaburilor pentru adăpat, dezinfectarea apei cu var 

sau alte substanţe, repararea drumurilor de acces, podeţe, adăposturi, 

împrejmuiri, etc.; 

 Plantarea şi ocrotirea pomilor fructiferi pentru umbră în special al nucului 

acolo unde creşte, al arborilor în acelaşi scop: salcâmi, stejari, plopi, etc. şi 

întreţinerea celor solitari existenţi pe păşune, prin văruirea tulpinilor, tăierea 

crengilor uscate, plombarea cu ciment a scorburilor şi alte măsuri de prelungire 

a existenţei acestora ca parte integrantă din patrimoniul pastoral; 

 Lucrări de combatere a vegetaţiei lemnoase dăunătoare prin defrişarea ei, 

scoaterea rădăcinilor pentru a nu lăstări din nou, scoaterea cioatelor, tăierea 

scaieţilor, etc.; 

 Lucrări de nivelare a muşuroaielor care se pot efectua şi mecanizat, adunarea 

pietrelor, etc.; 

 Supraînsămânţarea zonelor unde au staţionat animalele sau a altor goluri din 

covorul ierbos şi îngrădirea lor până la creşterea ierbii înainte de a fi păscută; 

 Alte lucrări ce privesc îmbunătăţirea covorului ierbos prin eliminarea excesului 

de umiditate, corectarea reacţiei solului, fertilizare, reînsămânţare, irigare, etc.; 

 Împărţirea păşunii comunale pe specii şi categorii de animale, neamestecul 

dintre ele, respectarea încărcării şi asigurarea pazei astfel ca alte animale din 

afară, în special oile, să nu păşuneze la adăpostul nopţii sau în plină zi pe 

păşunea rezervată vacilor sau pe culturile agricole, fiind singura ţară din UE 

unde astfel de nereguli se petrec frecvent în spaţiul rural. 

 

În Săptămâna verde a pajiştilor, pe lângă acţiunile concrete din teren pentru 

îmbunătăţirea, folosirea şi dotarea pajiştilor se pot face emisiuni la radio şi la TV pe 

această temă, întruniri ştiinţifice, mese rotunde, manifestări folclorice pastorale, 

expoziţii şi altele, astfel ca întreaga suflare din spaţiul rural să conştientizeze 

importanţa pajiştilor, cea mai ieftină resursă furajeră fără de care nu se poate redresa 

creşterea animalelor ierbivore şi pe ansamblu economia rurală ca parte integrantă a 

economiei naţionale. 

  Vă dorim mult succes în organizarea acestei nobile acțiuni și spor la muncă! 
 

Revista Profitul Agricol, 2013,  nr.13 din 3 aprilie, București 
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 LUNA MAI 

 

În luna  lui FLORAR pe pajiști majoritatea speciilor componente se grăbesc să 

înflorească, fiind luna ideală pentru recunoașterea, inventarierea și cartarea pajiștilor 

din zona de câmpie și dealuri. 

În zona montană pe măsură ce avansează pe altitudine topirea zăpezii și 

demarează progresiv sezonul de vegetație, se continuă lucrările specifice de 

întreținere și îmbunătățire a covorului ierbos cât și a valorificării pajiștilor prin 

pășunat din care amintim: 

- Defrișarea vegetației lemnoase dăunătoare; 

- Împrăștierea mușuroaielor și nivelare teren: 

- Aplicarea îngrășămintelor chimice și organice; 

- Aplicarea amendamentelor calcaroase pe solurile acide; 

- Supraînsămânțarea sau reînsămânțarea pajiștilor; 

- Reparații alimentări cu apă, drumuri de acces, adăposturi, împrejmuiri, etc. 

înainte de începerea sezonului de pășunat în zona montană; 

- Început urcare animale în transhumanță pe pășunile premontane și munți 

mijlocii; 

- Extindere lucrări specifice de îmbunătățiri funciare în zona montană și alte 

acțiuni pe pajiștile permanente. 

În zona de câmpie și dealuri începe campania de combatere a principalelor 

buruieni din pajiștile permanente. 

În a doua parte a lunii mai pe pajiștile permanente și temporare din câmpie și 

dealuri începe recoltarea fânețelor și conservarea furajelor sub formă de siloz, 

semisiloz și fân, în funcție de regimul pluviometric și dotarea fermelor. 

Pe plan organizatoric se fac ultimele întruniri și pregătiri concrete pentru 

pășunatul animalelor la munte, acțiune care în trecut i s-a acordat atenția cuvenită. 

   
Revista Profitul Agricol, 2013,  nr.17 din 1 mai, București 

 

 

 LUNA IUNIE 

  

 Principalele activități pe pajiști în această lună se referă la continuarea și 

încheierea primei coase a fânețelor din zona de câmpie și dealuri cât și la urcarea 

animalelor pe pășunile montane. 

 Pe lângă aceste două acțiuni majore care țin mai mult de valorificarea ierbii de 

pe pajiștile permanente și temporare, se continuă progresiv pe altitudine, lucrările de 

întreținere și îmbunătățire a covorului ierbos, înainte de începerea  sezonului de 

pășunat montan care constau din: 



 136 
 

- defrișarea vegetației lemnoase dăunătoare și combaterea buruienilor în zona 

montană înaltă; 

- grăparea țelinii și împrăștierea mușuroaielor; 

- continuarea și finalizarea aplicării îngrășămintelor organice din stabulație și a 

celor chimice; 

- început și continuat târlire pajiști cu animalele existente la pășunat; 

- continuarea și încheierea aplicării amendamentelor calcaroase în etapa de 

primăvară – vară; 

- continuarea și încheierea supraînsămânțării și reînsămânțării pajiștilor; 

- încheiere lucrări de reparații infrastructură (drumuri, adăpători, alimentări cu 

apă, împrejmuiri, etc.) din zona montană, înainte de începerea transhumanței. 

Pe un  alt plan în zona montană se organizează pășunatul cu animalele, acțiune 

căreia  în trecutul nu prea îndepărtat i s-a acordat atenția cuvenită.  

   Suprafeţele care formează obiectul acţiunii de repartizare a păşunilor sunt 

păşunile propriu zise, fâneţele folosite prin păşunat şi suprafeţele din fondul forestier 

lipsite de arborete sau cu consistenţă redusă, cu păduri degradate, în care creşte iarbă 

consumabilă de animale. 

        Acţiunea de repartizare a păşunilor ar trebui legiferată şi să revină unor comisii 

pastorale, constituite prin grija primăriilor la nivelul comunelor, oraşelor şi 

municipiilor, situate în vecinătatea zonelor montane. 

        Excedentul de păşuni din administrarea comunelor, oraşelor şi municipiilor se 

repartizează pentru păşunat de către consiliile judeţene, prin comisiile alcătuite în 

acest scop. 

După definitivarea lucrărilor de repartizare a pajiştilor, este necesar ca acestea să 

fie consemnate într-un document cu următoarele menţiuni conform îndrumărilor a doi 

mari  specialiști, E. CERNELEA și C. BISTRICEANU date în cartea ”Cultura și 

exploatarea pajiștilor montane”  Ed. Ceres, 1977: 

 denumirea trupului de pajişte repartizată şi din ce corp face parte cu suprafaţa 

şi delimitările; 

 beneficiarul pajiştii repartizate; 

 capacitatea de păşunat exprimată în UVM; 

 numărul pe categorii al animalelor ce vor fi admise la păşunat pe pajiştea 

repartizată; 

 perioada de timp pentru care s-a făcut repartizarea; 

 lucrările de îmbunătăţire, întreţinere şi folosire prevăzute a se aplica pe 

pajiştea respectivă, în cadrul programului de punere în valoare; 

 sarcinile concrete ce revin beneficiarilor cu privire la lucrările ce trebuie să le 

aplice pe pajiştea repartizată în cursul anului pe date calendaristice. 
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Lucrările de repartizare a pajiştilor montane contribuie nu numai la asigurarea cu 

păşune a unor animale dar şi la valorificarea cât mai completă a capacităţii potenţiale 

de producţie a pajiştilor, la ridicarea pe o treaptă superioară a nivelului de participare 

a lor, la lărgirea şi îmbunătăţirea resurselor furajere, la dezvoltarea creşterii 

animalelor în zonă, la obţinerea produselor animaliere la un preţ de cost cât mai 

scăzut. 

 

Revista Profitul Agricol, 2013, nr.22 din 5 iunie, București 

 

 

LUNA IULIE 

 

Pe pajiștile permanente din câmpie și dealuri s-a încheiat deja prima recoltare 

în regim de fâneață, acțiunea finalizându-se în această lună și în zona montană. 

 În toate zonele, animalele ierbivore sunt la pășunat, beneficiind de cea mai 

bună și mai ieftină resursă de furaje, alături de o dezvoltare armonioasă a 

organismului la tineret, o sănătate și indici de reproducție superioare animalelor 

ținute în stabulație cu hrănire la iesle. 

 Aparent, în afară de recoltat fânețe și pășunat cu animalele, nu ar mai fi nimic 

de făcut pe pajiști în această lună de plină vară. 

 Totuși mai sunt lucrări de întreținere și îmbunătățire de efectuat, în special în 

zona montană, din care amintim: 

 Continuarea și încheierea lucrărilor de defrișare a vegetației lemnoase 

dăunătoare; 

 Continuarea și încheierea acțiunii de combatere a buruienilor din pajiști; 

 Continuarea târlirii raționale cu efect de fertilizare organică a pășunilor și alte 

lucrări restante din lunile anterioare. 

În zona de câmpie și dealuri, pentru eșalonarea producției pe pajiști, se fac 

fertilizări faziale cu îngrășăminte pe bază de azot N 40 – 60 kg/ha pe cicluri de 

pășunat și alte lucrări curente de întreținere. 

În această lună în zona montană se pot recunoaște, inventaria și carta cel mai 

bine principalele tipuri de pajiști.  

Activitatea pentru ridicarea capacităţii de producţie a pajiştilor, pentru 

creşterea suprafeţelor utilizabile şi folosirea raţională a lor constituie o problemă de 

mare însemnătate în complexul de măsuri pentru creşterea mai economică a 

animalelor. Utilizarea mai completă a suprafeţelor de pajişti, aplicarea măsurilor de 

îmbunătăţire şi buna gospodărire nu se pot face fără o cunoaştere amănunţită a 

fondului pastoral de care este condiţionată întocmirea planurilor anuale de exploatare 

şi a planurilor de perspectivă. 

Cunoaşterea pajiştilor şi suprafeţelor productive de care se dispune se face prin 

lucrări de inventariere a fondului şi de cartare a vegetaţiei pajiştilor, forma de 

cunoaştere cea mai corespunzătoare şi mai completă în etapa actuală. 
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Inventarierea şi cartarea sunt lucrări de studiu, dar în acelaşi timp şi lucrări de 

cea mai mare importanţă practică care conduce la abordarea în mod ştiinţific a 

problemei creșterii productivităţii pajiştilor. 

Mijloacele actuale de investigație cu fotoortoplanuri satelitare înlesnesc mult 

acțiunea de inventariere și cartare a pajiștilor permanente, fără însă a înlocui în 

totalitate deplasările și observațiile din teren, absolut necesare pentru recunoașterea 

speciilor de plante componente din covorul ierbos. 

 
Revista Profitul Agricol, 2013, nr.26 din 3 iulie, București 

 

LUNA AUGUST 

 

În plină vară toate animalele sunt la pășunat cu excepția celor care pasc în 

etajul alpin și subalpin (1.800 – 2.500 m alt.), care spre sfârșitul acestei luni se 

pregătesc să coboare la altitudini mai joase. 

Pe fânețele mai productive din zona de câmpie și dealuri se începe coasa a 

doua, numită otavă, care este formată mai mult din frunze, asigurând o calitate foarte 

bună a furajului. 

Dintre lucrările curente se remarcă următoarele: 

- continuarea târlirii raționale; 

- pregătirea terenului prin erbicidare, frezare, arat, discuit, etc. pentru 

reînsămânțarea pajiștilor cu covor ierbos degradat din câmpie și dealuri; 

- arderea martoanelor (grămezi de resturi lemnoase) rezultate în urma defrișării 

tufărișurilor și puieților de arbori invadanți pe pajiști; 

- cosirea resturilor de iarbă neconsumată de pe pășuni; 

- alte lucrări de construcții pentru acces, alimentări cu apă, împrejmuire, 

adăpostire, etc. pentru mărirea gradului de utilizare a suprafețelor de pajiști mai 

greu accesibile și sporirea confortului uman și animal. 

În această perioadă se încheie și lucrările de inventariere și cartare a pajiștilor 

începute în lunile precedente. Rezultatele acestei acțiuni de mare importanță pentru 

luarea celor mai potrivite măsuri de îmbunătățire, întreținere, valorificare și dotare a 

patrimoniului pastoral se înscriu într-o fișă de inventariere (Tabelul). 

Astfel de fișe de inventariere ar trebui să existe la toți administratorii fondului 

pastoral din țara noastră, fie ele persoane fizice sau juridice, crescători de animale 

individuali, asociații de crescători, primării sau alții. 

Fără o evidență clară a întregului fond pastoral nu vom ști care este suprafața 

actuală reală, stadiul de degradare datorită abandonului, al neîncărcării sau 

supraîncărcării cu animale, al supratârlirii, nefertilizării și alte lucrări de întreținere 

alături de dotare pentru valorificarea corespunzătoare a acestui patrimoniu național. 

Aceste date sunt strict necesare pentru întocmirea amenajamentelor pastorale sau 

silvopastorale, după caz, documentații care vor sta la baza îmbunătățirii și folosirii 

raționale a pajiștilor permanente, asemănător  tehnologiilor de cultură a plantelor din 

terenurile arabile. 
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FIȘA DE INVENTAR A TRUPULUI DE PAJIȘTE 
Trupul de pajişte 

din Corpul de pajişte 

………………………………………............................................ 

…………………………………………………………………… 

a) Apartenenţa   

b) Zona și etajul de 

vegetaţie: 

 

- zona de stepă și silvostepă……………ha 

- zona pădurilor de stejari.……………..ha 

- etajul gorunului…………………...… ha 

- etajul fagului   ………..……………….ha 

- etajul molidului………………………..ha 

- etajul subalpin ……………………...…ha 

- etajul alpin ………..…………………...ha 

Alt……….m 

c) suprafaţa totală a trupului din care: 

 - păşune productivă…………….……………………………....ha 

- fânaţ productiv………………….….………………………....ha 

- teren cultivabil (arabil)…….………………………………....ha 

- păşuni împădurite netransformabile……………………….…ha 

- suprafaţă acoperită cu esenţe lemnoase nefolositoare………..ha 

- suprafaţă acoperită de construcţii, drumuri, ape etc.…….…..ha 

- neproductiv…………………………………………………...ha 

d) Solul  

 - tipul de sol 

- profunzimea (cm) 

- reacţia (pH) 

- conţinutul în humus (%) 

- gradul de saturaţie în baze (V%) 

- grosimea startului de ţelină (cm) 

e) Vegetaţia ierboasă (numai pentru suprafeţele productive): 

                         Tipul de pajişte: 

 Acoperirea generală …………..% din care: 

 - graminee………………………….……% 

- leguminoase……………………………% 

- rogozuri………………………..……….% 

- diverse………………………………….% 

- mușchi, licheni……………………  …..% 

Producţia de masă verde…….......fân……..kg/ha, stabilită prin………………………. 

Capacitatea de păşunat:…………cap; bovine adulte……cap; tineret bovin……..cap; 

                                                      ovine adulte…….cap; tineret ovin………..cap 

f) Construcţii pastorale: 

                                  Adăposturi pentru oameni……buc…….capacitate 

                                  Adăposturi pentru animale: 

 - grajduri………buc 

- saivane……….buc 

- şoproane……..buc 

……………capacitate 

……………capacitate 

……………capacitate 

                                  Surse de apă: 

 - adăpători amenajate…………….buc 

- adăpători neamenajate……….....buc 

 

                                  Împrejmuiri şi garduri tarlalizate……………..km 

                                  Porţi de târlire………………….……………..buc 

                                  Drumuri de acces……………………….…….km 

                                  Alte construcţii şi amenajări: 
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Pe viitor, fondurile europene pentru zone defavorizate, agromediu și alte situații 

de sprijin pentru menținerea suprafețelor, lucrări de întreținere și conservarea 

biodiversității pajiștilor permanente ar trebui să fie acordate de APIA numai pentru 

suprafețele împrejmuite cu garduri fixe, unde se poate controla oricând durata și 

încărcarea optimă cu animale la pășunat, conform amenajamentelor pastorale, 

întocmite pe baze științifice. 

Prin această măsură, utilizatorii pajiștilor permanente, beneficiari ai acestor 

subvenții de la UE vor putea fi mult mai ușor și punctual urmăriți iar cei care 

fraudează pot fi astfel descoperiți și pedepsiți fără dubii, pe probe concrete din teren.  

Pentru atingerea acestor obiective sunt necesare măsuri legislative și 

administrative urgente, pentru a nu repeta greșelile trecutului și a da sens folosirii 

corecte a fondurilor UE de către utilizatorii direcți ai pajiștilor permanente din țara 

noastră. 
 

Revista Profitul Agricol, 2013, nr.31 din 7 august, București 

 

LUNA SEPTEMBRIE 

 

La sfârșitul verii și începutul toamnei, pe pajiștile permanente situate în munții 

înalți se încheie sezonul de pășunat, animalele coborând la altitudini mai joase din 

zona de deal și câmpie. 

Încheierea sezonului de pășunat în zona montană este determinată atât de lipsa 

de iarbă datorită precipitațiilor mai reduse din lunile iulie – august cât și de scăderea 

temperaturii aerului și producerea brumelor sau chiar îngheț la sol. 

Dintre lucrările curente cele mai cunoscute ar fi: 

 Continuarea pregătirii terenului ce urmează a fi supraînsămânțat sau 

reînsămânțat cu amestecuri de graminee și leguminoase perene de pajiști; 

 Supraînsămânțarea sau reînsămânțarea pajiștilor cu covor ierbos degradat din 

zona de câmpie și deal; 

 Aplicarea amendamentelor calcaroase pe solurile acide și a altor amendamente 

generatoare de aciditate pe pajiștile sărăturate; 

 Aplicarea gunoiului de grajd și al altor îngrășăminte organice lichide sau 

semilichide din adăposturile pentru animale; 

 Continuarea târlirii raționale cu animalele sub cerul liber de pe pășunile fără 

adăpost; 

 Cosirea resturilor neconsumate de pe pășuni; 

 Continuarea arderii martoanelor rezultate în urma defrișării vegetației 

lemnoase și supraînsămânțarea vetrelor fără iarbă; 

 Continuarea lucrărilor de construcții ca drumuri de acces, împrejmuiri, 

alimentări cu apă, adăposturi, puncte de procesare etc., pentru sporirea gradului 

de funcționalitate și valorificare superioară a ierbii și produselor animaliere din 

patrimoniul pastoral. 
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Pe un alt plan în perspectivă va trebui să ne schimbăm radical atitudinea față de 

IARBĂ dacă vrem cu adevărat să ne integrăm în civilizația pastorală a țărilor 

dezvoltate economic. 

Iată ce a scris un avocat, fermier, ziarist și senator american de Kansas, John 

James INGALLS (1833 - 1900), președinte ”pro tempore” al Senatului SUA (1887 – 

1891), autorul celebrului motto ”Ad Astra per Aspera” despre acest minunat produs 

al naturii – firul de iarbă.  

”Iarba este iertarea naturii, binecuvântarea ei constantă. Câmpii călcate de 

lupte, saturate de sânge, sfâşiate de urmele roţilor de tun, înverzesc din nou cu 

iarbă, iar măcelul se uită. Păduri putrezesc, recolte pier, flori dispar, dar iarba este 

nemuritoare. Semănată de vânturi, de către păsările călătoare, de firea subtilă a 

stihiilor care sunt păstorii şi servitorii ei, îndulceşte profilul aspru al lumii. Ea 

invadează singurătatea deşerturilor, urcă pantele, înverzeşte şi culmile 

nemângâiate ale munţilor, schimbă climate şi determină istoria, caracterul şi 

destinul naţiunilor. Nu poartă blazonul de floare pentru a vrăji simţurile cu 

strălucire şi splendori, dar culoarea ei simplă este mai fermecătoare decât crinul 

sau trandafirul. Nu produce fructe în pământ sau aer, dar dacă recolta sa ar lipsi 

un singur an, foamea ar depopula lumea” 

 La acest scurt eseu scris în urmă cu un secol și jumătate este greu să mai 

adaugi ceva în plus. Cert este că noi românii va trebui prin toate mijloacele mass-

media scrise și audio-vizuale să apreciem cum se cuvine utilitatea și 

multifuncționalitatea acestui produs al naturii, al omului și animalelor sale, care sunt 

pajiștile permanente naturale și seminaturale, fără de care civilizația actuală nu ar 

putea dăinui. 

 Săptămânal de aproape cinci ani în paginile reviste noastre ne-am străduit să 

sensibilizăm opinia publică asupra patrimoniului pastoral. 

 Sperăm că am și reușit, aceasta ne-a fost și buna intenție. 
 

Revista Profitul Agricol, 2013, nr.33 din 4 septembrie, București 

 

  

LUNA OCTOMBRIE 

 

În tradiția românească multiseculară la sfârșitul acestei luni, în 26 octombrie de 

Sf. Dumitru se încheia sezonul de pășunat pe izlazurile comunale. În acest fel foarte 

înțelept și avantajos de gândire, covorul ierbos intra pregătit în iarnă și se ”odihnea” 

până în primăvară de Sf. Gheorghe la 23 aprilie când se relua pășunatul pe izlazuri.  

În trecut regulile comunităților agrare erau foarte stricte și nimeni nu îndrăznea 

să le încalce. 

Să nu uităm că suprafețele de terenuri ocupate de pajiști în apropierea 

localităților cu iarba lor erau într-un fel ”benzinăriile” pentru animalele de muncă 

(boi și cai) cu care se efectuau majoritatea lucrărilor agricole. Un izlaz cu covor 

ierbos degradat era o adevărată tragedie pentru țărani, care aveau animale trăgătoare 

și de lapte slabe, efectuau lucrări agricole întârziate cu recolte sărăcăcioase și în final 

se instala foametea. 
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De aici și respectul până la divinizare a izlazului comunal cu avantajele de  

netăgăduit, dacă era bine  gospodărit sub îndrumarea conducătorului obștii – 

primarul, criteriu după care era altfel și ales de comunitate. 

Cum sunt privite în prezent izlazurile comunale și în general pajiștile 

permanente este o altă problemă de care va trebui să ne ocupăm foarte serios în 

perspectivă pentru a ne alinia la exigențele și standardele europene. 

Lucrările propriu zise pentru  îmbunătățirea pajiștilor și folosirea rațională a 

lor, ar consta în: 

- continuarea aplicării îngrășămintelor organice solide sau lichide; 

- aplicarea îngrășămintelor chimice pe bază de fosfor și potasiu pe fânețe și pe 

pășuni după încheierea sezonului de pășunat 

- continuarea aplicării amendamentelor pe solurile acide sau sărăturate; 

- continuarea arderii martoanelor rezultate în urma defrișării vegetației 

lemnoase; 

- începutul lucrărilor de nivelare a mușuroaielor, adunarea pietrelor și alte 

lucrări de curățare a terenului; 

- continuarea lucrărilor de amenajări și construcții în fondul pastoral, până 

când starea vremii o permite, mai ales în zona montană. 

În paralel cu aceste lucrări din teren este necesară finalizarea acțiunii de 

inventariere a pajiștilor după modelul prezentat in luna august și clarificarea 

proprietății, concesionărilor și mai ales a utilizatorilor cu numărul de animale minim 

ca încărcătură și lucrările de întreținere necesare pentru a beneficia cinstit și corect de 

subvențiile de la UE. 

În absența fișelor de inventariere a pajiștilor permanente și al proiectelor de 

amenajare pastorală sau silvopastorală, nu ar trebui să se acorde de către APIA 

subvenții pentru pajiștile din zonele defavorizate, agromediu și alte genuri de 

subvenții de la Uniunea Europeană. 

Prin această măsură s-ar elimina numeroasele obiecții legate de aranjamentele 

ilegale ale unor primari în concesionarea pășunilor unor așa ziși ”utilizatori”,  

beneficiari de subvenții necuvenite, fonduri destul de substanțiale care iau alte 

destinații și  nu se folosesc în continuare pentru remedierea situației extrem de  grave 

în care se găsesc pajiștile României sub toate aspectele: economic, peisagistic, 

biodiversitate, protecția mediului și altele. 
 

Revista Profitul Agricol, 2013, nr.37 din 2 octombrie, București 

 

 LUNA NOIEMBRIE 

 

 În această ultimă lună de toamnă, aparent nu ar rămâne nimic de făcut pe 

pajiști mai ales că în mod normal s-a încheiat sezonul de pășunat la sfârșit de 

octombrie și ultima coasă pentru fân cu o lună mai înainte.  

 Pe teren rămân totuși de efectuat mai multe lucrări pe pajiștile permanente 

după încheierea pășunatului din care amintim: 

 - curățirea resturilor vegetale și împrăștierea baligilor după încheierea 

pășunatului; 
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  -  continuarea fertilizării cu îngrășăminte organice; 

 -  continuarea aplicării amendamentelor calcaroase pe solurile acide și a celor 

cu reacție acidă pe sărături; 

 -  continuarea aplicării îngrășămintelor chimice pe bază de fosfor și potasiu cât 

și a celor pe azotoase pe primele parcele de pășunat din anul viitor; 

 -  continuarea lucrărilor de amenajări și construcții pastorale în zonele de deal 

și câmpie; 

 -  început campanie de plantare a arborilor pentru umbră dispuși în diferite 

moduri: izolați, grupuri sau aliniamente forestiere cât și a gardurilor vii de delimitare 

a pășunilor. 

 În paralel cu aceste ultime intervenții pe teren se pot face întruniri ale 

organizațiilor care au ca obiectiv gospodărirea pajiștilor și creșterea animalelor în 

fondul pastoral, cu primele concluzii asupra modului cum s-a desfășurat sezonul de 

pășunat, recoltarea furajelor pentru perioada rece a anului, împliniri și 

nerealizări,bilanț economic, planuri de viitor și altele. 

 Gospodarii și fermierii care nu au avut posibilități să cântărească fânul 

depozitat în vrac, pot evalua cantitatea pe care o dețin prin diferite măsurători cu 

determinarea volumului (cubajul) stogurilor sau șirelor, înmulțite 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. 

 Determinarea cantităților de fân și alte furaje depozitată pe sortimente este 

absolut necesară pentru întocmirea unui plan de furajare a animalelor pentru perioada 

de stabulație. 
 

Revista Profitul Agricol, 2013, nr.42 din 6 noiembrie, București 
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 LUNA DECEMBRIE  

 

 În ultima lună din an datorită climatului de început de iarnă, activitățile pe 

pajiști se diminuează treptat până la înzăpezire. 

 Acolo unde terenul permite se continuă unele lucrări neterminate din luna 

precedentă din care amintim: 

 - curățirea resturilor vegetale; 

 - fertilizarea cu îngrășăminte organice solide (gunoi, compost) și lichide 

(tulbureală, must grajd); 

 - aplicarea amendamentelor calcaroase pe soluri acide și a celor specifice 

pentru solurile sărăturate; 

 - amenajări (drumuri de acces, alimentări cu apă, împrejmuiri, umbrare 

forestiere, etc.) și construcții (locuințe, adăposturi, stâne, cășării, etc.) pastorale; 

 - diferite transporturi de pe teren la gospodărie sau fermă (fân, lemne, etc.) sau 

invers (gunoi de grajd), cu sania sau alte mijloace. 

 Cu aceste acțiuni din teren se încheie un an de activitate pe pajiștile 

permanente, seminaturale sau naturale, cu vegetație secundară sau primară, acțiuni pe 

care le dorim generalizate la nivelul întregii țări. 

 De anul viitor odată cu noul PAC 2014 – 2020 se vor acorda pe mai departe 

subvenții UE în care patrimoniul pastoral va fi susținut în continuare cu fonduri 

substanțiale, superioare chiar, terenurilor arabile. 

 De aceea este necesar să cunoaștem mai bine starea reală din teritoriu al 

pajiștilor noastre ca preambul la viitoarele proiecte de amenajare pastorală sau 

silvopastorală, fără de care APIA nu ar trebui să acorde subvenții pentru zonele 

defavorizate, agromediu sau altele. 

 De asemenea, în această ultimă lună a anului este necesară continuarea 

înființării asociațiilor care au ca obiectiv patrimoniul pastoral precum și finalizarea 

reuniunilor de bilanț a asociațiilor existente în care să se analizeze rezultatele din anul 

în curs, împliniri și neîmpliniri, planuri de viitor, bugetul de venituri și cheltuieli și 

altele. 

 

Revista Profitul Agricol, 2013, nr.46 din 4 decembrie, București 
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EFECTELE DIRECTE ALE SECETEI ASUPRA PAJIȘTILOR  
 

Schimbările climatice prognozate de diferite organisme abilitate în acest sens, 

care au prezis creșterea temperaturii aerului cu cca. 3 
0
C la nivelul anului 2070, vor 

produce modificări esențiale asupra vegetației naturale, cea mai spectaculoasă fiind 

expansiunea pădurilor de molid de la 1.600 – 1.800 m la 2.200 – 2.400 m altitudine, 

cu 600 m peste nivelul actual și dispariția etajelor  alpin și subalpin.  

În paralel zona de stepă din câmpie ajunge până la 600 – 800 m alt., înlocuind 

etajul pădurilor de gorun la limita superioară a dealurilor actuale și mai jos spre zona 

de câmpie a țării se instalează un vast spațiu cu climat în diferite stadii de aridizare. 

 Aceste schimbări vor avea un impact major asupra producției vegetale în 

general și al covorului ierbos al pajiștilor în special. În paralel producerea furajelor de 

volum pentru creșterea animalelor va întâmpina greutăți foarte mari în zonele supuse 

aridizării și chiar deșertificării în condiții de neirigare. 

 

1. CÂTEVA ASPECTE DIN TRECUT PRIVIND ORGANIZAREA 

FONDULUI PASTORAL 

 

Aspecte legislative 

În trecut ca şi în prezent, în legislaţie sunt puţine referiri despre efectele directe ale 

secetei asupra pajiştilor şi creşterii animalelor cu  măsuri pentru îndreptarea situaţiei. 

În urmă cu un secol după revoltele ţăranilor clăcaşi din 1907, în noile învoieli 

agricole care le-au urmat sunt stipulate mai multe principii de folosire raţională a 

pajiştilor printre care încărcarea cu animale (2 vite mari la munte, 3 vite la deal şi 

câmpie şi 4 în lunci), asigurarea apei şi a umbrei, durata păşunatului de la Sf. 

Gheorghe la Sf. Dumitru, etc., care au fost apoi legiferate în cea mai completă lege a 

fondului pastoral din 1928 cu regulamentul de aplicare, unde se prevedeau clar 

necesitatea amenajamentelor silvopastorale complexe pentru toate păşunile ţării. 

Prin asigurarea apei şi umbrei pentru animale, alături de gospodărirea 

corespunzătoare a covorului ierbos al pajiştilor naturale se răspundea în acelaşi timp 

prin lege şi dezideratului de combatere a efectelor secetei, încă de acum opt decenii. 

În legislaţiile de după 1950 s-au continuat şi amplificat amenajamentele 

silvopastorale în toţi masivii muntoşi din Carpaţii noştri, fiind înfiinţate şi construite 

numeroase Cantoane pastorale care prin anii 1970 au fost desfiinţate, clădirile fiind 

cedate oficiilor de turism. 

Se pune problema retrocedării lor pentru scopul pentru care au fost înfiinţate, dacă 

nu cumva au încăput acum pe mâna altora. 

După 1970 în plin avânt al agriculturii socialiste, legislaţia privind fondul pastoral 

a fost mult redusă şi problema izlazurilor comunale aproape abandonată în urma 

lichidării aproape totale a proprietăţii private din agricultură. 

În zilele noastre pe plan legislativ Legea zootehniei din 1992 şi Regulamentul de 

aplicare nu prevede amenajamentele silvopastorale respectiv, nici o referire la 

combaterea secetei pe pajişti la fel și în ultima OUG nr.34 referitoare la pajiști, 

publicată în MO din 13 mai 2013. 
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În ceea ce priveşte terenurile degradate în cea mai importantă lege a mediului, 

apărută după 1990 şi anume Legea 5 / 2000 sunt prevăzute mai multe măsuri de 

refacere a acestora în special prin împădurire. 

Aspecte instituţionale şi organizatorice 

În perioada antebelică în cadrul Ministerului Agriculturii şi Domeniilor, între cele 

câteva direcţii mari, exista o Direcţie a păşunilor, cu director şi subdirector, care 

prezentau anual  o Dare de seamă privind fondul pastoral al ţării în suprafaţă de 3,8 

mil. hectare (2,7 mil. ha păşuni comunale şi comune şi 1,1 mil. păşuni ale statului şi 

private) pe care se executau în mod organizat numeroase lucrări de îmbunătăţire a 

covorului ierbos, inclusiv plantaţii de arbori pentru umbră din pepiniere proprii, 

alimentări cu apă, grajduri pentru reproducători, etc. 

Pentru cele 2,7 mil. ha păşuni comunale şi comune folosite în devălmăşie, 

funcţionau în anul 1940 cu buget de venituri şi cheltuieli proprii 6.877 eforii 

comunale de păşuni (76 % din totalul de 9.007 comune rurale ), 1480 asociaţii de 

păşunat şi 220 composesorate, respectiv 8.577 organizaţii profesionale pastorale, care 

erau subordonate celor 71 Eforii judeţene conduse de prefecţi şi  Eforia Centrală a 

Păşunilor condusă de însuşi ministrul agriculturii. 

După anul 1945 această organizare a fost abandonată de noul regim, la fel şi 

majoritatea lucrărilor pe pajişti. 

La nivel central şi regional până în anii 1970 mai existau direcţii de pajişti, după 

care prin anii 1980 acestea au fost înglobate în direcţii – servicii – birouri de bază 

furajeră şi în continuare de nutriţie animală, pentru ca în prezent să dispară definitiv 

din aceste instituţii cuvintele de păşuni, pajişti, fond pastoral, bază furajeră, etc. ca şi 

cum nu ar mai fi nevoie de ele. 

Între anii 1970-1990 la nivelul fiecărui judeţ existau Întreprinderi de Îmbunătăţire 

şi Folosire a Pajiștilor care executau lucrări specifice pe pajişti din fondurile 

centralizate ale statului, produceau seminţe de graminee şi leguminoase perene de 

pajişti, etc., instituţii de prestări servicii, care în prezent sunt desfiinţate. 

Aspecte ştiinţifice 

Cercetarea ştiinţifica în domeniul pajiştilor a fost preocupată de stabilirea unor 

tehnologii specifice de îmbunătăţire a celor situate în climat mai arid, prin folosirea în 

amestecurile de ierburi pentru pajişti semănate a unor specii şi soiuri rezistente la 

secetă ca obsiga (Bromus inermis), pirul (Agropyron pectiniforme), sparcetă 

(Onobrychis viciifolia), ghizdeiul (Lotus corniculatus) sau în condiţii de irigare, 

golomăţul (Dactylis glomerata), lucerna (Medicago sativa), trifoiul roşu (Trifolium 

pratense) şi altele. 

Pentru baza furajeră în zonele secetoase se cultivau în trecut specii foarte 

rezistente la uscăciune ca meiul, dughia, ciumiza, etc. unele dintre acestea nu se mai 

cultivă în prezent. 

Cercetările efectuate asupra rezistenţei la secetă a unor noi soiuri de iarbă de 

Sudan, sorg pentru boabe, hibrizi Sorg  X Sudan cât şi al hibrizilor de porumb 

rezistenţi la secetă, au fost utilizaţi şi pentru producerea de furaje din aceste plante de 

cultură. 
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Rezultatele cercetărilor asupra plantelor furajere au pus în evidenţă supremaţia 

lucernei în condiţii de secetă, acolo unde este arealul ei de cultură. 

Unele cercetări s-au făcut şi asupra furajelor ocazionale din pădure cum sunt 

frunzarele folosite pentru salvarea vieţii animalelor. 

În ceea ce priveşte animalele şi rezistenţa lor la condiţii mai aride de mediu, avem 

cercetări mai puţine, acestea fiind mai mult legate de asigurarea apei de băut şi al 

furajelor, la care se adaugă umbrirea în perioadele de arşiţă. 

În perspectivă va trebui să ne inspirăm din cercetările şi practica ţărilor 

mediteraneene care de secole au de suferit de pe urma secetei. 

În acest sens specialiştii din cercetare de la ICDP-Braşov, au participat în Grecia 

la reuniunile EGF (Federaţia Europeană a Pajiştilor) din 1999 pe probleme de specii 

leguminoase furajere, în Spania la EGF 2006 pe probleme de agrosilvopastoralism, în 

Portugalia la Reuniunea Euromontana 2006, Bulgaria la Reuniunea FAO 2007 pentru 

pajişti de munte şi altele, în care s-a pus problema încălzirii globale şi adaptarea 

agriculturii la această tendinţă. 

Aspecte tehnologice 

În trecut pajiştile noastre erau mai bine întreţinute şi folosite fiind echipate cu apă 

de băut din fântâni, râuri, etc. şi arbori izolaţi pentru umbră. 

In majoritate pe izlazurile comunale erau plantaţi arbori şi pomi fructiferi cum ar 

fi salcâmi, stejari, plopi, nuci, peri şi meri pădureţi, etc., existând adevărate crânguri 

sau dumbrăvi asemănătoare sistemelor silvopastorale din ţările mediteraneene. 

Prin aceste plantaţii rare de arbori sau pomi fructiferi, iarba păşunii era mai puţin 

afectată de arşiţă şi animalele care o păşteau erau ferite de insolaţie şi pierderi de 

energie pentru termoreglarea organismului. 

În perioade  secetoase producerea fânului în luncile râurilor era mai constantă şi 

sigură la fel şi în caz de inundaţii pierderile de recoltă erau mai mici. 

A fost o foarte mare greşeală în agricultura socialistă, desecarea şi desţelenirea 

fâneţelor de luncă pentru a face loc culturilor în arabil. Una din cauzele lipsei actuale 

de furaje în perioada de secetă este şi această acţiune nesăbuită, prin care s-au lichidat 

fâneţele productive din luncile râurilor. 

Pajiştile naturale şi celelalte culturi furajere au avut de asemenea de suferit de pe 

urma distrugerilor produse după 1990  sistemelor de irigaţii, scoase acum din uz. 

Este prioritară irigarea culturilor furajere pentru asigurarea pe loc a nutreţurilor de 

volum la animale, mai greu de transportat pe distanţe lungi cum sunt fânurile, 

suculentele (siloz, rădăcinoase, tuberculifere), masa verde, etc. Pe primul plan se 

pune salvarea animalelor de prăsilă, în special la bovine şi ovine mai greu de 

reprodus şi înmulţit. 

La fel, abandonul unor mari suprafeţe de terenuri arabile din zona de câmpie şi 

dealuri au dus la „lenevirea” crescătorilor de animale, în special de ovine, care în 

condiţii de secetă preferă să sufere de uscăciune cu animalele alături, decât să 

practice transhumanţa la munte, aşa cum făceau din vechime crescătorii adevăraţi pe 

aceste meleaguri. 
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Practicarea transhumanţei şi valorificarea eficientă a pajiştilor montane este 

soluţia de viitor pentru asigurarea furajelor animalelor în perioadele de secetă de la 

câmpie şi deal. 

Impactul social, economic şi de mediu 

Lipsa precipitaţiilor şi efectele secetei se reflectă în primul rând asupra vegetaţiei 

şi în subsidiar asupra animalelor ierbivore care au ca principală resursă furajeră – 

pajiştea. 

Pajiştile din zona de stepă şi silvostepă au în componenţă specii adaptate la 

uscăciune, având două perioade de vegetaţie activă iarnă-primăvară şi toamnă-iarnă, 

ceea ce a determinat în bună măsură practicarea transhumanţei în zona montană 

pentru perioada de vară, de-a lungul timpului. Accentuarea fenomenului de secetă va 

intensifica pe viitor urcarea animalelor la munte, ca una din soluţiile viabile de 

furajare eficientă şi constantă a ovinelor şi bovinelor. Menţinerea animalelor pe loc în 

zonele afectate de secetă este o decizie greşită întrucât duce la înfometarea lor, la 

scăderea preţului cărnii şi în final la sacrificarea şeptelului cu mari pierderi pentru 

economie. 

Perpetuarea mai multor ani secetoşi are un impact major asupra vegetaţiei 

pajiştilor în sensul dispariţiei din covorul ierbos a unor specii furajere valoroase şi 

înmulţirea buruienilor mai rezistente la aridizare şi deşertificare. Lipsa furajelor de 

pajişti în zonele afectate de secetă duce la reducerea drastică a efectivelor de animale, 

a produselor animaliere (lapte, carne, etc.), la diminuarea fertilizanţilor organici 

pentru culturile agricole, la agresiunea mediului prin păşunatul în păduri, la sărăcirea 

generală a populaţiei şi alte efecte negative pe care nu le bănuim încă. 

 

2. EFECTELE ȘI IMPACTUL FENOMENULUI DE SECETĂ 

 

Fenomenul de secetă instaurat o perioadă mai lungă de timp are un efect major 

asupra caracteristicilor solului, vegetaţiei, producţiei furajere şi în final asupra 

şeptelului şi producţiei animaliere  

Efectul secetei asupra vegetaţiei pajiştilor 

 Seceta are un efect determinant asupra compoziţiei floristice a pajiştilor având 

în vedere înrădăcinarea superficială a speciilor valoroase furajere îndeosebi a 

gramineelor perene a căror rădăcini pe adâncimea de 0-10 cm reprezintă 85 % din 

biomasă, pe 10-20 cm 10 % şi restul de 5 % la adâncime mai mare în sol. 

 După o perioadă mai lungă de secetă pot dispărea speciile valoroase de 

graminee şi leguminoase perene cu înrădăcinare superficială, locul lor fiind luat de 

specii din alte familii, unele buruieni în covorul vegetal al pajiştilor. 

 În paralel cu schimbările majore în compoziţia floristică al pajiştilor, scade 

foarte mult producţia de iarbă până la a nu se produce la unele cicluri de recoltă 

existente în condiţii climatice normale. 

 Degradarea terenurilor 

 Rărirea covorului ierbos şi slăbirea densităţii ţelinii ca urmare a secetei 

prelungite, duce la reducerea rezistenţei solului la eroziunea pluvială şi eoliană cu 

consecinţe dezastruoase în timp.  
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Dacă adăugăm şi distrugerea structurii solului prin tasare după păşunatul haotic 

cu animalele, se pot declanşa eroziuni de suprafaţă şi adâncime catastrofale, aşa cum 

există deja pe mari întinderi în unele zone de deal din ţara noastră ca Podişul Central 

Moldovenesc, Câmpia Transilvaniei, Subcarpaţi. 

Deşertificarea 

 După mai mulţi ani de secetă pe soluri nisipoase îndeosebi, se poate produce 

deşertificarea cu consecinţe economico-sociale dramatice, aşa cum deja există în 

sudul Olteniei. 

 

3. MĂSURI ŞI ACŢIUNI PENTRU PAJIŞTI ŞI ANIMALELE IERBIVORE 

 

Legislative 

Introducerea în viitoarele legi ale zootehniei, pajiştilor, fondului pastoral, zona 

montană, etc., a unor articole privind: 

- obligativitatea amenajamentelor silvopastorale pe pajişti şi conservarea celor 

existente; 

- introducerea progresivă a sistemului agrosilvopastoral mediteranean în zonele 

cele mai predispuse la aridizare şi deşertificare; 

- obligativitatea prin lege a asigurării apei şi umbrei pentru animale în sezonul 

de păşunat; 

- încurajarea transhumanţei animalelor la capacitatea optimă a pajiştilor montane 

pentru asigurarea furajelor, conservarea biodiversităţii şi peisajelor; 

- arendarea pajiștilor crescătorilor autentici de animale pe o perioadă mai lungă 

de 10 ani, optim 25-30 ani; 

- verificarea permanentă a cheltuirii subvențiilor și altor fonduri generate de 

pajiști, exclusiv pentru redresarea patrimoniului pastoral pe bază de  

amenajamente silvopastorale și bilanț anual de venituri și cheltuieli. 

Instituţionale 

- Reînfiinţarea  Direcţiei Pajiştilor din MADR, având în vedere existenţa celor 5 

mil. hectare de  acest mod de folosinţă agricolă (cca. 20 % din suprafaţa ţării şi 

33 % din cea agricolă) şi a structurilor din teritoriu; 

- Încurajarea prin diferite mijloace a asocierii utilizatorilor de pajişti şi crearea 

structurilor la nivel judeţean şi central, cum era în perioada antebelică. 

Economice 
- Tratarea pajiştilor ca oricare cultură agricolă, având în vedere valoarea lor ca 

furaje pentru creşterea animalelor şi peisaj pentru activităţile turistice; 

- Irigarea cu prioritate a pajiştilor şi altor culturi furajere pentru salvarea 

şeptelului mai greu reproductibil. 

Sociale 

- Încadrarea crescătorilor de animale în sistem transhumant în rândurile celor 

mai respectate categorii sociale, asigurarea de condiţii decente de desfăşurare a 

activităţii lor plină de riscuri şi disconfort. 
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Protecţia mediului 

- Reconsiderarea pajiştilor şi a ţelinii care o generează ca unul din cele mai 

eficiente mijloace de protecţie antierozională a solului în spaţiul agricol; 

- Înierbarea terenurilor degradate ca unul din cele mai eficiente măsuri de 

renaturare alături de împădurire; 

- Înierbarea ca mijloc eficient de sechestrare a carbonului. 

Ştiinţă şi tehnologie 

- Extinderea cercetărilor asupra plantelor furajere rezistente la secetă (mei, sorg, 

iarbă de Sudan, obsigă, sparcetă, lucernă, ghizdei, porumb, etc.); 

- Introducerea în cultură a unor specii de plante furajere cu înrădăcinare 

profundă, mai rezistente la secetă cum este ierbăluţa(Phalaris arundinacea); 

- Introducerea în cultură a unor speciui de arbuşti şi arbori pentru furaj, mai 

rezistenţi la secetă, asemenea celor din zona mediteraneană (salcâm, drob, 

mături verzi, etc.); 

- Perfecţionarea şi extinderea unor amestecuri de ierburi rezistente la secetă ca 

obsigă + sparcetă, lucernă + ierbăluţă, etc., pentru producerea unor furaje de 

calitate şi cu o constanţă mai ridicată a producţiei; 

- Extinderea speciilor şi raselor de animale ierbivore mai rezistente la condiţii 

vitrege de hrană şi călduri excesive cum sunt cele din climat mai cald şi uscat; 

- Utilizarea mai eficientă a irigaţiilor pentru culturile furajere şi pajişti. 

Educaţie şi conştientizare publică 

- Conştientizarea prin toate mijloacele mass media a importanţei păşunatului 

raţional ca încărcare cu animale şi ca durată optimă pentru protejarea 

biodiversităţii pajiştilor şi a valorii lor peisagistice în condiţii de secetă; 

- Educarea locuitorilor din mediul rural în direcţia respectării şi protejării 

arborilor izolaţi ca mijloc eficient de apărare împotriva arşiţei pentru animale şi 

oameni; 

- Continuarea acţiunilor de educaţie pastorală în „Săptămâna verde a pajiştilor” 

din perioada 16-22 aprilie după „Luna pădurii” (15 martie-15 aprilie) în care 

să se promoveze asigurarea furajelor în condiţii de secetă. 

Organizarea şi amenajarea teritoriului 

- Actualizarea fondului funciar şi al planurilor cadastrale având în vedere 

situaţiile nou create în ultimele două decenii de concesionare adesea arbitrară 

și preferențiară a pajiștilor pe diferite termene, abandon al pajiştilor şi 

invadarea lor cu vegetaţie lemnoasă, cât şi înierbarea terenurilor arabile 

necultivate; 

- Introducerea sistemului agrosilvopastoral pentru diminuarea efectelor secetei şi 

protejarea animalelor pe păşuni. 

Dezvoltarea rurală 

- Extinderea plantaţiilor de arbori şi pomi fructiferi solitari, în grupuri şi 

aliniamente pe marginea drumurilor, apelor curgătoare, bălţi, păşuni, 

gospodării, etc., pentru crearea unei protecţii eficiente a animalelor şi 

oamenilor împotriva efectelor încălzirii excesive a climei; 
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- Captarea izvoarelor, a apei din pânza freatică, a apei provenite din precipitaţii, 

acumularea apei prin toate mijloacele şi folosirea ei la nevoie în perioadele de 

criză generate de lipsa precipitaţiilor atmosferice. 

Cooperare internaţională 

- Extinderea cooperării cu ţările din jur (Ungaria, Serbia, Bulgaria, Moldova şi 

Ucraina) care sunt afectate de secetă şi au probleme cu producerea furajelor şi 

creşterea animalelor; 

- Cooperarea cu specialiştii spanioli, portughezi şi din alte ţări cu climat arid 

mediteranean, pentru instalarea şi extinderea sistemului agrosilvopastoral,ca 

măsură pe termen lung de preîntâmpinare a efectelor negative ale încălzirii şi 

aridizării climei. 

 

4. ROLUL ȘI IMPORTANȚA CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

 

În prezent pajiștile permanente în suprafață de 4,9 milioane hectare și pajiștile 

temporare formate din graminee și leguminoase perene (inclusiv lucerniere și 

trifoiști) pe alte cca. 1,1 milioane ha totalizează cca. 6 milioane ha de culturi perene, 

ce asigură 60 – 70 % din furajele necesare creșterii bovinelor,cabalinelor, ovinelor și 

caprinelor din țara noastră (Tab. 1).  

Tabelul 1 

Situația pajiștilor permanente și temporare din România  
 la nivelul anilor 2010 

 

 Încălzirea globală a climei va produce schimbări  semnificative în structura 

culturilor furajere perene în direcția extinderii celor mai rezistente la secetă. 

În acest sens cercetarea științifică din agricultură a creat și multiplicat 

numeroase soiuri de graminee și leguminoase perene care au însușiri superioare de 

rezistență la schimbările climatice prognozate (Tab.2). 

 Evident că procesul de ameliorare al gramineelor și leguminoaselor perene necesare 

înființării pajiștilor temporare în terenurile arabile, al reînsămânțării și 

supraînsămânțării pajiștilor permanente degradate va trebui să se intensifice în anii ce 

urmează, la fel și introducerea unor specii noi în cultură din zonele mai aride ale 

globului. Pentru prevenția și atenuarea efectelor negative al încălzirii climatice, un rol 

deosebit îl poate avea vegetația lemnoasă, protectoare a covorului ierbos și al 

animalelor, cunoscute ca aliniamente forestiere, grupuri de arbori sau arbori solitari, 

încadrate într-un sistem agrosilvopastoral.  

 

Specificare Suprafața mii hectare 

Pajiști permanente naturale 200 

Pajiști permanente seminaturale 4.700 

Pajiști temporare (graminee + leguminoase) 500 

Lucernă în cultură pură 400 

Trifoi roșu, sparcetă, ghizdei, etc. 200 

T O T A L pajiști permanente și temporare 6.000 
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Tabelul 2 

Sortimentul de soiuri de graminee și leguminoase perene rezistente la secetă 

produs în unități de cercetare ale ASAS 
Sortiment  INCDA 

Fundulea 

ICD Pajiști 

Brașov  

SCDP Vaslui SCDP 

Timișoara  

Graminee perene 13 soiuri 

Agropyron 

pectiniforme 

(pir crestat) 

  FLAVIU   

Bromus inermis 
(obsigă nearistată) 

  DOINA 

OLGA 

MIHAELA 

IULIA SAFIR  

 

Dactylis glomerata 

(golomăț) 

MARIUS 

OVIDIU 

INTENSIV 

REGENT 

MAGDA 

  

Festuca arundinacea 

(păiuș înalt) 

 BRIO 

ADELA  

  

Phalaris arundinacea 

(ierbăluță) 

 PREMIER    

Leguminoase perene 13 soiuri 

Medicago sativa 

(lucernă) 

SANDRA 

MĂDĂLINA 

CATINCA 

ROXANA 

MIHAELA  

   

Onobrychis viciifolia 

(sparcetă) 

  SPLENDID 

ANAMARIA  

 

Lotus corniculatus 

(ghizdei) 

   DORU 

MĂGURELE 8 

 LIVADA 

NICOL 

DRAGOTIM 

OLTIM 

 

 Academia de Științe Agricole și Silvice, prin cercetări complexe intra-,inter- și 

transdisciplinare executate de grupe de cercetători din domeniul agriculturii și 

silviculturii, este în măsură să dea soluții pentru implementarea și extinderea 

sistemului agrosilvopastoral, ca mijloc principal de producere a furajelor pe pajiști și 

de creare a condițiilor de bunăstare a animalelor care le valorifică. 

Întrucât eficiența sistemului agrosilvopastoral  se va face simțită abia peste 20 

– 30 de ani de la instalare, este necesară implementarea cât mai urgentă a lui, având 

în vedere rapiditatea cu care se derulează încălzirea globală.  

O altă măsură este deplasarea centrului de greutate al creșterii animalelor 

ierbivore în zona montană, unde condițiile climatice pentru producerea furajelor de 

volum vor fi mai favorabile decât la deal și câmpie. În acest sens este necesar să 

pregătim din timp infrastructura și condițiile de adăpostire și locuit, zona montană 

mai mult sau mai puțin abandonată în prezent, va trebui recucerită și valorificată 

corespunzător în viitorul nu prea îndepărtat.  
 

Revista Ferma, 2013, an XV, nr  6 și 7  (121,122 ), iunie și iulie, Timişoara 
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NEVOIA DE ÎMPREJMUIRE A PĂȘUNILOR PERMANENTE 

 

Peste tot în vestul Europei, în țări cu zootehnie dezvoltată, pășunile permanente 

(naturale și seminaturale) și chiar cele temporare (semănate) sunt împrejmuite cu 

garduri fixe,  formate din stâlpi de diferite proveniențe (lemn, beton armat, țeavă 

metalică, etc.) cu sârmă lisă și ghimpată, garduri electrice, zidărie din piatră, garduri 

vii din arbuști și altele. 

În aceste situații animalele pasc mai liniștite pe pășune, fără a fi supravegheate 

de păstori rătăcitori peste fondul funciar al localităților. 

Acest sistem s-a impus din vechime în țări unde proprietatea privată sau 

colectivă asupra pajiștilor este literă de lege și animalele pasc fiecare pe suprafețe 

proprii, bine conturate și delimitate, intangibile pentru alții din afară. 

În condițiile socio-economice de la noi, pășunatul este haotic, adesea în stil 

haiducesc, fiecare se descurcă cum poate pe pajiștile lui dar mai ales ale altora, ceea 

ce este departe de normalitatea practicilor europene. 

Pentru îndreptarea acestei situații anacronice, a venit vremea să împrejmuim cu 

garduri suprafețele unde pasc animalele pentru  mai multe considerente, din care le 

enumerăm pe cele mai importante: 

 Limitarea strictă a pășunatului pe suprafețe proprietate privată sau închiriate 

(arendate, concesionate,etc.) de persoane fizice sau juridice; 

 Posibilitatea verificării în orice moment al perioadei de pășunat a încărcării 

reale cu animale a pășunii împrejmuite în vederea acordării subvențiilor 

europene pentru zone defavorizate, agromediu și alte stimulente, destinate 

valorificării raționale a patrimoniului pastoral; 

 Crearea primei condiții de începere a parcelării pășunii cu garduri fixe sau 

electrice, în vederea pășunatului rațional și a conservării biodiversității;  

 Evitarea altercațiilor între crescătorii de animale cu privire la limitele 

suprafețelor proprii pentru pășunat și al eliminării pagubelor produse în alte 

culturi agricole; 

 Stabilirea unui climat de încredere și normalitate între deținătorii de pășuni 

și crescătorii de animale, cu obligațiile care le revin privind corectitudinea 

repartizării lor, respectarea duratei de pășunat și cel al încărcării cu animale, 

atribuirea subvențiilor celor care valorifică cu adevărat pășunea  fără 

intermediari  profitori și multe,  multe altele care țin de implementarea 

directivelor europene ale menținerii suprafeței de pajiști după aderarea 

noastră la UE cât și a întreținerii, valorificării și conservării patrimoniului 

pastoral. 
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Ca replică la aceste propuneri, mulți vor pune problema fondurilor bănești 

pentru aceste împrejmuiri. 

Răspunsul este lesne de dat, întrucât nu se cunoaște și mai trist nu se vrea a se 

cunoaște ce s-a făcut cu fondurile europene atribuite pentru pajiști în perioada  2007 – 

2013, care au fost cele mai mari pe plaiurile mioritice din existența lor 

multiseculară!? 

Din calculele noastre în perioada 2007 – 2013 în cadrul PNDR pe Măsurile 

211 ”Sprijin pentru Zona Montană Defavorizată” și M 214  ”Plăți de agromediu”  

s-au încasat  și se va ajunge la peste 2 miliarde Euro, revenind mai mult de 600 Euro 

pe 1 hectar din cele cca. 3,3 milioane hectare pășuni permanente!  

Cu această sumă mai mult decât generoasă, aproape toate pășunile României 

puteau fi deja împrejmuite cu garduri fixe! 

Ce  am făcut noi cu aceste fonduri europene este cea mai mare nebuloasă, la 

care cei ce le-au primit ar trebui să dea un răspuns până nu e prea târziu.  

Au fost folosiți acești bani pentru îmbunătățirea, dotarea și folosirea rațională a 

pajiștilor sau au luat alte căi, asemenea taxelor de pășunat, aceasta este întrebarea 

care trebuie să și-o pună cei care atribuie aceste fonduri și verifică utilizarea lor. 

Pe viitor fondurile PNDR din 2014 – 2020 pentru pajiștile permanente ar trebui 

să se atribuie numai pe suprafețe împrejmuite, unde se respectă și se poate verifica 

încărcarea cu animale, pășunatul rațional, întreținerea corespunzătoare pentru 

conservarea biodiversității și altele. De asemenea, beneficiarii de fonduri ar trebui să 

justifice cheltuirea lor, altfel se va perpetua situația actuală total necorespunzătoare. 

Numai pe suprafețele împrejmuite se poate verifica încărcarea reală cu animale 

a unei pășuni și evita pe cât posibil  declarațiile false privind utilizarea fondului 

pastoral. Pe teren în foarte multe situații se constată o subîncărcare sau chiar abandon 

al unor pășuni pentru care se percep în mod fraudulos fonduri UE, îmbogățind pe 

nedrept persoane și organizații certate cu legile și morala comunitară. Unde sunt 

nereguli vegetația lemnoasă invazivă până la împădurire stă mărturie de necontestat 

pentru subîncărcarea sau abandonul acestor suprafețe de pajiști.  

O primă problemă pentru realizarea împrejmuirii pășunilor permanente cu 

fonduri europene din PNDR 2014 – 2020 ar fi durata închirierii pășunilor care ar 

trebui să fie mai mare de 20 - 25 pentru stâlpii de lemn, 40 – 50 de ani pentru cei din 

beton și mai mult pentru cei metalici.  

O altă problemă ar fi aceea a furturilor materialelor de împrejmuire, așa cum s-

a petrecut cu dotările existente pentru irigații, desecări, combaterea eroziunii solului 

și altele, care s-au extins acum la autostrăzi, căi ferate și alte obiective izolate din 

teritoriu mai greu de păzit de răufăcători. 

Înăsprirea pedepselor pentru hoții din avutul public și privat al amenajărilor din 

patrimoniul pastoral ar fi una din soluții alături de sancționarea drastică a celor care 
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achiziționează cu nepăsare și complicitate aceste materiale din furturi, ușor de 

recunoscut dacă se dorește acest lucru. 

Obligativitatea și generalizarea împrejmuirii pășunilor și folosirii lor adecvate 

cu animalele, cuprinse pe viitor în regulamentele de aplicare a legii pajiștilor, ar fi un 

uriaș pas înainte în valorificarea optimă a patrimoniului pastoral al țării noastre, 

similar cu recultivarea terenurilor arabile lăsate acum pârloagă, dacă dorim cu 

adevărat să intrăm în civilizația europeană a pajiștilor. 

 

Revista. Profitul Agricol, 2013, nr.29 din 24 iulie, București 
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CE PIERDEM PRIN NEVALORIFICAREA IERBII  

DIN PAJIȘTI ȘI PÂRLOAGE ? 

  

 

Cine a parcurs țara în lung și lat și de jos de la câmpie până sus la munte în 

aceste luni de vară poate ușor constata abundența de iarbă necosită sau nepăscută pe 

mari întinderi. Suprafețe apreciabile de fânețe din zona de câmpie și dealuri sunt 

necosite de ani de zile, fiind invadate acum de vegetație  lemnoasă nevaloroasă, 

multe în stadiu incipient de împădurire.  

La fel în zona premontană, montană și golul montan dominat de pășuni 

permanente, se evidențiază o subîncărcare cu animale la păscut sau chiar abandon, 

mărturie fiind aceeași îmburuienare și invazie de vegetație lemnoasă, cu reducerea 

biodiversității și sluțirea peisajelor pastorale.  

Spre exemplu în Munții Călimani din Carpații Orientali înainte de 1990 ființau 

peste 30 de stâni de vară, în prezent au mai rămas doar două !?    

Despre nevalorificarea cu sau pentru animale a acestei bogății – iarba – se 

pomenește prea puțin sau deloc prin mijloacele audiovizuale sau scrise, ceea ce nu 

este deloc normal într-o Românie care dorește să-și valorifice rațional resursele 

naturale, așa cum o fac alte țări dezvoltate economic. 

Pajiștile noaste reprezentate de pășuni și fânețe ca mod de folosință agricolă 

dețin câteva ”recorduri” față de alte categorii cuprinse în fondul funciar din care 

amintim: 

 

- au cea mai extinsă răspândire altitudinală, de la nivelul ”0” al Mării Negre și al 

Deltei Dunării până pe cele mai înalte culmi ale Carpaților pe Vârful 

Moldoveanu la 2.544 m din Munții Făgărașului; 

- prezintă cele mai diversificate condiții naturale, habitate și implicit 

biodiversitate din țara noastră; 

- dețin în prezent cea mai întinsă cultură agricolă prin însumarea a 4,9 milioane 

hectare pajiști permanente care împreună cu cele peste 3 milioane hectare 

pârloage din arabil, livezi, vii, etc. ne dau peste 8 milioane hectare ocupate de 

iarbă, reprezentând cca. 55 % din terenul agricol al României. 

 

Din această imensă bogăție naturală regenerabilă a țării pentru care au trudit din 

răsputeri zeci de generații de crescători de animale, înlocuind pădurea în sute de ani, 

generația noastră cu indulgență valorifică abia 25 – 30 % din producție, fiind la noi 

cea mai neglijată cultură din câte există !?  

Circuitul energie solară – apă – săruri minerale – plante – fotosinteză – iarbă – 

animal – conversie – produs animalier, este grav perturbat și în mare măsură neglijat 

în prezent de noi toți laolaltă. 

Un calcul simplu, la îndemâna oricui, argumentează fără putință de tăgadă cele 

afirmate mai sus. 

Pajiștile permanente și pârloagele înțelenite produc în medie pe an 10 tone de 

iarbă la hectar, adică un minim de 1 kg/mp, respectiv 2,5 tone de substanță uscată 
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(SU) cu care se poate ușor realiza 250 kg spor greutate vie (carne) la hectar cu tineret 

bovin și ovin. 

Pe 8 mil. hectare cu 250 kg carne / ha se realizează 2 milioane tone carne cu 7 

lei/kg rezultă 14 miliarde lei care la schimbul de 4,5 lei/Euro dau peste 3 miliarde 

Euro pe an ! 

Din acest potențial pe terenurile înierbate actuale dacă valorificăm în cel mai bun 

caz abia 30 % rezultă o producție echivalentă în carne de 1 mld Euro, restul de 2 mld 

se pierd anual prin nevalorificarea ierbii.  

Dacă am putea intra în normalitate și am privi iarba ca restul culturilor agricole, 

prin fertilizarea moderată la nivelul de 50 kg/ha azot (N), întreținere și valorificare 

corespunzătoare s-ar dubla producția de iarbă și s-ar putea obține cu ușurință 500 kg 

carne la hectar, realizând în final peste 6 mld. Euro pe cele cca. 8 mil. hectare de 

terenuri agricole înierbate (pajiști + pârloage). 

Astfel că pierderea noastră anuală prin nevalorificarea ierbii de pe pajiștile 

permanente și pârloage înțelenite ajunge la peste 5 mld. Euro anual, cât împrumutăm 

noi în ultima vreme de la diverse bănci internaționale, ca să putem supraviețui ! 

Prin aceste calcule logice, aparent simple, se poate trage  un viguros semnal de 

alarmă asupra lipsei de preocupare a diriguitorilor noștri pentru valorificarea 

corespunzătoare a resurselor naturale ale țării, neglijate în prezent, pajiștile 

permanente fiind omise integral din recentul ”Cadrul Național Strategic pentru 

Dezvoltarea Durabilă a Sectorului Agroalimentar și a Spațiului Rural în perioada 

2014 – 2020 – 2030” a Comisiei Prezidențiale pentru Politici Publice de Dezvoltare a 

Agriculturii !?  

Toate țările dezvoltate își valorifică în primul rând ”iarba” , cea mai ieftină resursă 

furajeră, apoi se ocupă de restul culturilor din arabil care sunt mai scumpe, având 

input-uri mai ridicate. 

Vizitând de curând Islanda, am remarcat că toate pajiștile lor situate în apropierea 

Cercului polar, cu vegetație asemănătoare din etajul subalpin – alpin (1.800 – 2.500 

m altitudine) de la noi, erau împrejmuite cu garduri fixe din stâlpi de lemn sau metal 

și garduri electrice în care pășteau pentru 3 – 4 luni de vară separat oi cu mieii lor, cai 

cu mânji sau vaci cu lapte, această țară asigurându-și în totalitate necesarul de carne 

și lapte din resurse proprii.  

Pentru sezonul de stabulație de 8 – 9 luni aveau asigurate siloz de iarbă în baloți 

înfoliați. 

Cât de ușor se cresc animalele pe meleagurile noastre în comparație cu cele 

islandeze și cum nu știm noi să ne valorificăm resursele naturale, în special iarba, din 

care să producem în totalitate pentru consum intern și cu mari disponibilități pentru 

export carne, lapte și derivatele lor. 

Merită și suntem obligați să încercăm înainte de a fi total dependenți de alții ! 
 

 

Revista Profitul Agricol, 2013, nr.30 din 31 iulie, București sub titlul ” Pierdem 5 miliarde de euro 

pe an din nevalorificarea ierbii 
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DEMERS PENTRU INTENSIFICAREA CERCETĂRILOR ȘTIINȚIFICE  

PE PAJIȘTI ȘI EXTENSIA LOR 
 

 

Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Pajişti Braşov a coordonat din anul 

1970 la nivel naţional Programul de cercetare Cultura Pajiştilor, un program 

complex, multidisciplinar, având în vedere diversitatea vegetației, a condiţiilor 

staţionale şi al rolului multifuncţional al acestor suprafeţe destinate agriculturii. 

Pajiştile permanente din ţara noastră sunt răspândite pe  4,9 milioane hectare, 

Romania ocupând locul al V-lea în Europa, după Franţa, Marea Britanie, Spania şi 

Germania. Pajiștile sunt un element esenţial al sistemelor de agricultură sustenabilă 

reprezentat prin: asigurarea furajelor, bunăstarea animalelor, menținerea fertilității 

solurilor şi folosirea optimă a terenurilor mai slab productive, sursă energetică 

regenerabilă și multe altele. 

În plus, pe lângă rolul decisiv de asigurarea furajelor pentru animale, pajiştile 

au o funcţie  importantă în dezvoltarea rurală şi a mediului înconjurător reflectat prin: 

fixarea simbiotică a azotului, îmbunătăţirea fertilităţii solurilor, sechestrarea 

carbonului, prevenirea eroziunii şi alunecărilor de teren, gestionarea rezervelor de 

apă, conservarea biodiversităţii, calitatea peisajului, patrimoniu cultural şi altele. 

 Prin înierbare se consolidează biologic taluzele drumurilor, halde miniere, 

industriale şi menajere, pârtii de schi şi alte terenuri lipsite de vegetaţie pentru a fi 

protejate de factorii externi distructivi, se stimulează pedogeneza şi se înfrumuseţează 

peisajul. 

La începutul anilor 1990  pentru programul unitar pe țară din domeniul culturii 

pajiștilor la ICDP Brașov și stațiunile proprii, activau 80 – 90 de cadre  de cercetare 

cu studii superioare la care se adăuga prin contracte 20 – 30 norme de cercetare  a 

cadrelor didactice din universitățile pentru agricultură. În prezent la ICDP și cele 

două stațiuni rămase în rețea (Timișoara și Vaslui) mai sunt 20 cadre de cercetare, 

abia o cincime din câte au fost în trecut, cu tendință de scădere în continuare, după 

pensionarea celor mai în vârstă. 

În urmă cu 15 – 20 de ani institutul de pajiști de la Brașov împreună cu cele 4 

stațiuni de profil (Argeș, Jucu – Cluj, Timișoara și Vaslui) dețineau cca. 6.800 

hectare teren agricol, din care în prezent a mai rămas abia 450 hectare (6,6%) !? 

Din cele 1.350 ha teren agricol, ICDP Brașov a rămas cu 220 ha (16%), SCDP 

Timișoara cu 8 ha (0,6%) din 1.420 ha, SCDP Vaslui cu 224 ha (22%) din 1.027, la 

care se adaugă 2.577 ha cât au avut fostele noastre stațiuni de profil Argeș și Jucu – 

Cluj, suferind una din cele mai severe diminuări a terenurilor agricole din cadrul 

ASAS. Din păcate se pare că nu vom rămâne în final nici cu această suprafață, 

tendințele de diminuare continuă probabil până la dispariția acestui domeniu de 

cercetare ceea ce ar fi o pierdere irecuperabilă pentru știință și economia națională. 

După anii 1990 agricultura noastră a suferit transformări structurale profunde şi odată 

cu ea şi patrimoniul pastoral. 

 Reducerea în această perioadă a efectivelor de bovine şi ovine cu aproape 50%, 

prin care se valorificau cele aproape 5 milioane hectare de pajişti permanente (2/3 

păşuni şi 1/3 fâneţe), cât şi apariţia de noi resurse furajere pe terenurile arabile 
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necultivate ajunse în diferite stadii de pârloagă a determinat reducerea încărcării cu 

animale până la abandon a întinse suprafeţe de păşuni şi fâneţe cu mari pierderi 

pentru economia naţională. 

Conform Codului de Bune Condiţii Agricole şi de Mediu (GAEC), stabilite în 

Regulamentul Consiliului Uniunii Europene (CE) numărul 1782/2003, ţara noastră 

trebuie să acorde o atenţie deosebită acestui patrimoniu pastoral prin menţinerea 

suprafeţei existente la 1 ianuarie 2007 (GAEC 11), asigurarea unui nivel minim de 

întreţinere (GAEC 7) şi evitarea instalării vegetaţiei nedorite pe terenurile agricole 

(GAEC 10). 

Integrarea în circuitul productiv a pajiştilor abandonate, sporirea producţiei de 

iarbă şi valorificarea ei raţională, în condiţiile conservării biodiversităţii şi a 

peisajelor, sunt principalele probleme la care este chemată să răspundă şi unitatea 

noastră la nivel naţional, pe latura de cercetare – dezvoltare şi diseminare a 

rezultatelor. 

Condiţiile ecologice foarte diferite în care sunt situate pajiştile, precum şi 

schimbările  socio – economice din ţara noastră care au condus la un anumit stadiu de 

degradare, impun cercetării ştiinţifice din domeniul culturii pajiştilor o abordare 

integrată şi interdisciplinară în vederea elaborării de noi soluţii pentru gospodărirea 

raţională a patrimoniului pastoral.  

 Pentru a răspunde acestor provocări institutul nostru a elaborat un Plan tematic 

unitar în domeniul CULTURA PAJIŞTILOR care cuprinde cercetări fundamentale de 

bază şi cercetări aplicative cu impact ridicat asupra proceselor de producere şi 

valorificare a furajelor de pe pajişti, permiţând găsirea unor soluţii ştiinţifice şi 

tehnice pentru o mai bună practică agricolă, caracterizată prin armonizarea dintre 

dezvoltarea economico - socială şi protecția mediului. 

Realizarea obiectivelor generale şi specifice fiecărei teme, condiţionate şi de 

factorii restrictivi care limitează valorificarea potenţialului productiv al acestor 

suprafeţe, necesită dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică în următoarele 

direcţii: 

 Inventarierea şi bonitarea fondului pastoral în vederea stabilirii stării de 

degradare a solului şi a covorului ierbos, care vor sta la baza proiectelor de 

îmbunătăţire în vederea reintroducerii acestora în circuitul agricol performant și al 

amenajamentelor pastorale sau silvopastorale; 

 Conservarea germoplasmei genetice vegetale, a biodiversităţii şi variabilităţii 

genetice  la speciile de graminee și leguminoase perene de pajiști; 

 Crearea de cultivare (soiuri şi hibrizi) pentru furaje, protecţie şi estetică 

peisajeră cu potenţial ridicat de producţie şi de adaptare la diferite condiţii ecologice, 

tehnologice şi de valorificare; 

 Producerea de seminţe din verigile biologice superiore la speciile de graminee 

şi leguminoase perene de pajişti; 

 Tehnologii de îmbunătăţire şi folosire în sistem extensiv, semiintensiv şi 

intensiv a pajiştilor situate în diferite condiţii staţionale, urmărindu-se dezvoltarea 

multifuncţionalităţii acestora în contextul unei agriculturi durabile; 
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 Studiul, implementarea şi extinderea sistemului agrosilvopastoral ca măsură 

preventivă împotriva aridizării şi deşertificării pajiştilor permanente; 

 Includerea unor suprafeţe de pajişti situate în zona colinară şi submontană în 

cadrul asolamentului agricol în condiţiile deşertificării; 

 Elaborarea unor tehnologii de mecanizare şi promovarea unui sistem de maşini 

specifice lucrărilor agricole pe pajişti, în condiţiile unor inputuri minime caracterizate 

printr-un impact ecologic redus; 

 Cercetarea şi promovarea unor noi metode de conservare a nutrețurilor pentru 

sezonul rece, care să asigure o calitate furajeră superioară; 

 Optimizarea economică a secvenţelor şi verigilor tehnologice de obţinere şi 

valorificarea furajelor de pe pajişti; 

 Diseminarea rezultatelor cercetării din domeniul pajiştilor şi îmbunătăţirea 

fluxului de informaţii de la nivel ştiinţific la fermier şi asigurarea feed-back-ului în 

vederea orientării cercetărilor spre cerinţele fermierilor şi conştientizarea acestora ca 

principali vectori de menţinere a echilibrului mediului înconjurător; 

 Perfecţionarea metodelor şi tehnicilor de lucru în scopul certificării sau 

acreditării acestora; 

 Existenţa unei reţele de cercetare în domeniul Cultura Pajiştilor, coordonată de 

institut, care să cuprindă staţiunile de cercetare de profil, unităţi de învăţământ agricol 

superior şi alte unităţi de cercetare şi care să fie racordată la Spaţiul European de 

Cercetare (ERA); 

 Înfiinţarea unui colectiv în cadrul ICDP Braşov care să aibă ca sarcină  

principală transferul tehnologic, acordându-se o atenţie deosebită impactului 

exploataţiei agricole pastorale asupra unei arii mai largi a mediului înconjurător. 

 Participarea alături de MADR la coordonarea măsurilor şi activităţilor 

tehnologice pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Strategia cadru pe termen lung 

şi mediu privind activitățile de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor şi în Legea 

pajiştilor; 

Deși în prezent problematica pe care institutul trebuie să o rezolve este de o 

complexitate mai mare datorată pe de o parte stării de abandon a suprafețelor din 

zona colinară și montană care a dus practic la apariția pe suprafețe mari a unor specii 

invazive: Pteridium aquilinum(feriga), Deschampsia caespitosa  (târsă), Nardus 

stricta (țepoșică), Rumex  sp. (ștevie), etc. și a lăstărișului din diferite esențe 

lemnoase care implică studii pentru găsirea soluțiilor de repunere în circuitul agricol 

al suprafețelor respective. 

De asemenea, abordarea tematicii de cercetare în contextul actual al  

schimbărilor climatice, necesită o colaborare interinstituțională astfel încât să se 

obțină pe baza experiențelor din teren modele teoretice și să se clarifice mecanismele 

biologice și socio-economice.  

Se va stabili posibilitatea de reducere a factorilor limitativi și pe baza 

cunoașteri adaptării plantelor și animalelor la noile condiții climatice se va asigura o 

mai bună gestionare a terenului și o valorificare superioară a produselor realizate. 

Gestionarea biodiversității, a resurselor vegetale și animale în timp și spațiu 

este una din  măsurile prioritare la nivelul Politicii Comunității Europene.  
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Importanța pajiștilor ca element regulator al ciclurilor biogeochimice 

(C,N,H2O,P, etc.) și capacitatea ridicată de sechestrare a CO2 la nivelul solului 

precum și multifuncționalitatea pajiștilor contribuie în mod substanțial la dezvoltarea 

durabilă a agriculturii. 

În cadrul legislației pentru pajiști se prevede obligativitatea întocmirii 

amenajamentelor pastorale și silvopastorale, la care instituția noastră, se va implica 

foarte mult în direcția concepției, execuției și a soluțiilor tehnologice de sporire a 

producției și folosirii raționale. 

În acest sens este necesară înființarea unui sector de proiectare și îndrumare la 

nivel național pe lângă institutul nostru de profil dotat cu aparatura necesară și 

personal specializat. 

La nivelul Comunității Europene, în cadrul Programului Cadru pentru 

Cercetare – Dezvoltare Orizont 2020 (2014-2020) un rol important se atribuie 

asigurării sănătății animalelor și oamenilor consumatori ai produselor zootehnice. 

În ultimii 3 ani ICDP-Brașov, a modernizat laboratorul de analize chimice prin 

dotarea cu aparatură de înaltă performanță astfel încât pot fi efectuate analize 

complete pentru calitatea furajelor. Lipsa fondurilor pentru acreditarea laboratorului 

are ca urmare imposibilitatea transformării acestui laborator ca centru de determinare 

a calității furajelor pentru fermele de profil din România, așa cum există în toate 

țările cu zootehnie dezvoltată. 

Fondurile pe care le solicităm pentru acreditarea laboratorului (standarde, 

personal permanent, tarife atestare, etc.) sunt de 300.000 lei și considerăm că 

finanțarea acțiunii trebuie să se finalizeze până la finele acestui an. 

Alinierea țării noastre la Comunitatea Europeană impune armonizarea 

standardelor/reglementărilor/normelor noastre la cerințele specificate în Directivele 

CE. Certificarea calității produselor/serviciilor și acreditarea laboratoarelor este 

absolut necesară în contextul competitivității la nivel european, acestea având un rol 

important în asigurarea sănătății, securității vieții oamenilor și animalelor.   

Având în vedere că şi în celelalte ţări din cadrul CE (Anglia, Belgia, Bulgaria, 

Finlanda, Franţa, Germania, Italia, Lituania, Polonia, Republica Cehă, Slovacia etc.) 

există institute de cercetare pentru cultura pajiştilor, unele în combinație cu  

agricultura montană, pastoralism, amenajări silvopastorale, plante furajere sau alte 

domenii apropiate , se impune ca şi în România să fiinţeze pe mai departe un institut 

de profil cum este ICD Pajiști - Brașov, similar celor din ţările UE cu suprafețe mari 

de pajiști permanente și agricultură performantă. 

Prin această organizare, cercetătorii noștri din domeniul pajiștilor participă  în 

continuare la întrunirile anuale ale Federației Europene  a Pajiștilor, la fiecare doi ani 

la Grupul FAO pentru Pajiștile de Munte și la patru ani la Congresul  Federației 

Mondiale a Pajiștilor unde își prezintă la un nivel competitiv rezultatele cercetărilor 

efectuate pe pajiștile românești. 
 

Revista Profitul Agricol, 2013, nr.32 din 28 august, București 
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DIN NOU DESPRE STAREA DEPLORABILĂ  

A PATRIMONIULUI PASTORAL 

 

 Despre starea necorespunzătoare a patrimoniului pastoral am scris în repetate 

rânduri în ultimii 5 ani (Profitul agricol nr. 4,9,29 / 2009; 7-16, 39 / 2010; 30-33 / 

2011; 46 /2012; 16,30 / 2013) dar nu s-a întâmplat nimic concret în bine, din contră, 

pajiștile permanente au fost tot mai neglijate odată cu trecerea timpului. 

 La această stare au contribuit trei factori mai importanți și anume : 

1. Reducerea drastică a efectivelor de animale ierbivore în ultimele două 

decenii; 

2. Necultivarea terenurilor arabile și evoluția lor spre pârloage înierbate și 

tufărișuri cu o pasageră vocație furajeră, valorificate parțial de animale; 

3. Lipsa lucrărilor minime de curățire și fertilizare, folosire nerațională în timp 

și spațiu, absența dotărilor (adăposturi, alimentări cu apă, umbrare, 

împrejmuiri, etc.) și al căilor de acces auto, abandon pe mari întinderi și 

multe altele. 

Această stare deplorabilă a pajiștilor permanente naturale și seminaturale s-a 

instalat treptat ca o pecingine la scara întregii țări, foarte puține sunt locurile unde 

pajiștile sunt gospodărite corespunzător, asemenea celor din țările dezvoltate pastoral 

din Uniunea Europeană. 

Abandonarea cultivării terenurilor arabile și ajungerea lor în stadiul de 

pârloage înierbate au creat grave dezechilibre în valorificarea pajiștilor permanente în 

sensul subîncărcării până la abandon a celor mai greu accesibile cum sunt cele 

montane  îndeosebi. Oile care în trecut  umpleau până la refuz pășunile montane, pasc 

în prezent iarba oferită din abundență de terenurile arabile necultivate de ani de zile 

sau din livezi și vii abandonate. Paradoxal o bună parte din terenurile arabile de la 

câmpie și dealuri au început și acestea să se împădurească datorită subîncărcării 

pârloagelor cu animale, fapt unic în istoria pastorală a țării !? 

Ce să mai așteptăm de la pajiștile permanente abandonate sau subîncărcate din 

zona montană unde ritmul împăduririi este tot mai accelerat, multe dintre ele sunt 

deja păduri tinere de peste două decenii. 

În această situație limită ne punem întrebarea ce se va întâmpla cu 

angajamentul nostru obligatoriu la aderarea în UE de păstrare a suprafețelor de pajiști 

existente la 1 ianuarie 2007 și de întreținere corespunzătoare a lor !?  

 Răspunsul nu este greu de  dat, o mare parte din pajiștile seminaturale din zona 

de munte și dealuri se vor împăduri în progresie geometrică și o altă parte din 

terenurile arabile existente în urmă cu două decenii se vor înierba sau chiar împăduri 

și ele până la urmă, dacă nu se valorifică corespunzător iarba excedentară prin păscut 

și cosit sau nu se vor recultiva ca înainte. 

 Vă invit să faceți un drum din valea Mureșului de la Deva – Ilia spre Făget și 

Lugoj la poalele Munților Poiana Ruscăi, peste Coșava, să constatați proporțiile 

dezastrului produs de abandonarea terenurilor arabile și al pajiștilor permanente. 
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Pe terenuri plane sau ușor ondulate de lângă șoseaua asfaltată, pe zeci de 

kilometri nu întâlnești nici un animal la păscut sau culturi în arabil pe locuri unde 

altădată erau turme nesfârșite de taurine și ovine sau lanuri de grâu și porumb ale 

unor cooperative agricole fruntașe pe țară în așa zisa întrecere socialistă !? 

  Prin silozurile de cereale uriașe și grajduri supradimensionate ale trecutului nu 

prea îndepărtat, rămase goale, suflă acum vântul a pagubă pentru noi toți. 

  Pajiștile abandonate sunt în prezent invadate pe mii de hectare de ferigă și 

terenurile arabile mănoase până nu demult, încep să se împădurească. 

  Nu poți să nu te întristezi sau chiar să te revolți când vezi aceste imagini de 

coșmar, mai ales dacă ai fost agronom practician care a lucrat în linia întâi a 

agriculturii de stat performante. 

   În agricultura prezentului s-au produs mutații incredibile altădată. Spre exemplu 

județul Timiș, eminamente cerealier din punct de vedere agricol, cu cel mai mare fost 

complex de creștere a porcilor din Europa (COMTIM) a devenit în prezent cel mai 

însemnat crescător de oi din țară. Terenul arabil necultivat, vândut străinilor și ajuns 

pârloagă, au atras în Câmpia Banatului oierii montani din Mărginimea Sibiului, care 

produc ”telemea de Sibiu” pe piața Timișoarei din buruieni de câmpie drept brânză 

din flora pășunilor montane abandonate din Munții Cibinului! 

 Curat murdar coane Fănică, cum ar spune nenea Iancu!! 

Corect ar fi să o denumească ”brânză produsă de sibieni” pe pârloagele din 

Câmpia Banatului. 

Marii crescători de oi, sunt de admirat întrucât au fost și rămân cei mai buni 

economiști ai noștri, se așează acolo unde este mai bine și mai ușor pentru animale, 

cu profit maxim pentru ei, astfel că nu pot fi acuzați că valorifică iarba pârloagelor 

câmpenești sau colinare în locul pășunilor montane izolate, greu accesibile, cu climat 

mai aspru și cu carnivore mari de pradă la tot pasul. Abandonul sau subîncărcarea 

pajiștilor cu împădurirea care urmează pe de altă parte dă câștig de cauză sectorului 

silvic beneficiar, pentru care natura lucrează gratuit fără încetare și opreliște. 

Este ușor să treci în domeniul silvic arboretele cu consistența mai mare de 0,4, 

instalate pe pajiști conform mai vechii sau noii legislații din silvicultură, dar ce greu 

și costisitor  este să combați vegetația lemnoasă invazivă din patrimoniul pastoral ! 

Dintotdeauna suprafețele destinate creșterii animalelor după defrișarea pădurii nu 

au fost ușor de menținut, necesitând eforturi și fonduri mari bănești din partea 

crescătorilor de animale și al statului. Problema este binecunoscută dar se invocă de 

fiecare dată lipsa fondurilor. 

Bani ar fi dacă subvențiile primite de la UE pentru zonele defavorizate și măsuri 

de agromediu, taxe de pășunat și altele, s-ar folosi pentru îmbunătățirea, întreținerea, 

dotarea și folosirea patrimoniului pastoral existent, dar nu se întreabă nimeni cine 

beneficiază de aceste fonduri  și pe ce se cheltuiesc banii.  
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Pe pajiști sigur nu, cel puțin în perioada 2007 – 2013, când ritmul împăduririi s-a 

accelerat în loc să fie stopat, conform angajamentelor noastre la intrarea în UE, după 

cum s-a amintit.  

Pe lângă restrângerea suprafețelor ocupate în trecut de vegetație ierboasă, datorită 

împăduririi se reduce alarmant sau pentru totdeauna biodiversitatea pajiștilor 

constituită în secole sau milenii de existență a relației sol – plantă – animal.  

Vegetația lemnoasă de pădure spre care evoluează pajiștile  și chiar arabilul, este 

destul de bine reprezentată în țara noastră, dar cea ierboasă de pajiște, obligatoriu 

trebuie să fie ocrotită de om și animalele sale, altfel pierdem irecuperabil resursa 

genetică și tot ce s-a câștigat în zeci de generații dinaintea noastră. 

De aceea este necesară o acțiune urgentă de inventariere și cartare a suprafețelor 

de pajiști care mai sunt, a pârloagelor din arabil, livezi și vii abandonate și a altor 

suprafețe înierbate pe deținători și utilizatori, urmate de întocmirea unor 

amenajamente pastorale sau silvopastorale, după caz,constituirea de organizații 

profesionale de pajiști și creșterea animalelor, care să folosească cum trebuie 

fondurile bănești și alte resurse pentru îndreptarea situației actuale grave în care se 

găsește  patrimoniul pastoral, înainte de a fi prea târziu. 

 

Revista Profitul Agricol, 2013,  nr.40 din 23 octombrie, București 
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PAJIŞTEA, CEL MAI COMPLEX ECOSISTEM  

SĂRĂCIT DE IGNORANŢĂ 

(Interviu luat de Gheorghe VERMAN, Senior editor la revista Lumea Satului) 

 

 Mergem de data aceasta, în munţi, acolo unde ţara este mai frumoasă, de unde 

totul se vede mai frumos – la Braşov, la Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru 

Pajişti, unde stăm de vorbă cu Teodor MARUŞCA, director general al ICDP, 

membru titular al ASAS 

- Cu ce se ocupă institutul ? 

 -    Mai întâi aş dori să fac o scurtă incursiune. În 1948, imediat după război, a 

luat fiinţă, în localitatea Hălchiu, o Staţiune de Cercetare pentru Păşuni şi Fâneţe. De 

problema pajiştilor se ocupase, până atunci, o secţie din cadrul fostului ICAR. 

Staţiunea nu a rezistat prea mult la Braşov, fiind transferată la Miercurea-Ciuc sub 

acelaşi nume. Dar, prin anii ’50 şi ceva a fost desfiinţată, din lipsă de personal. În 

1969 a luat fiinţă Staţiunea Centrală de Cercetări pentru Cultura Pajiştilor Braşov 

care dorea să cuprindă, în complexitatea ei, problematica pajiştilor din România. În 

1982 a devenit Institutul de Cercetare pentru Cultura Pajiştilor, ulterior dându-i-se 

denumirea pe care o poartă si acum. Cu ce ne ocupăm ?  

Cu tot ce este iarbă în România, de la Deltă până pe crestele munţilor. Acesta 

este spaţiul pe care îl studiem şi trebuie să dăm soluţii pentru a-l îmbunătăţi atât din 

punct de vedere economic, cât şi peisagistic, multifuncţional. 

 - Este o bogăţie extraordinară…Cam ce suprafaţă totalizează ? 

 - Conform statisticilor, suprafaţa este constantă, 4,9 milioane de hectare, a 

cincea ţară ca suprafaţă de pajişti din Europa. Două treimi, folosite ca păşune şi o 

treime fâneaţă. Dacă adăugăm şi cele două, trei milioane ha de pârloagă din arabil 

ajungem la cifra impresionantă de opt milioane ha cu iarbă, reprezentând peste 50% 

din terenul agricol al ţării. De aici şi importanţa instituţiei noastre. 

 - Cum stăm, comparativ cu suratele noastre din Uniunea Europeană ? 

 - Cu durere în suflet, vă spun că nu stăm bine deloc la capitolul pajişti. În 

ultimii 25 de ani, s-au redus drastic efectivele de animale – numărul bovinelor s-a 

înjumătăţit şi nici la ovine nu stăm prea bine, acestea fiind principalele 

valorificatoare ale ierbii de pe pajişti. Asta a dus la subîncărcarea pajiştilor.  

Apariţia unor noi oportunităţi de folosire a ierbii, respectiv pârloaga, face ca 

animalele, deja în număr redus, să nu mai urce la munte, unde erau cele mai întinse 

pajişti, ci valorifică aceste terenuri arabile necultivate înierbate pe cale naturală, care 

au devenit treptat o sursă furajeră importantă pentru ele. Iar ciobanii noştri, care sunt 

cei mai buni economişti, de ce să urce cu oile la munte, să lupte cu stihiile naturii, cu 

animalele prădătoare, când pot sta la câmpie ?  

O exemplificare: cele mai multe oi în România sunt în judeţul Timiş – în mare 

parte, brânza de Sibiu se produce pe pârloagele de aici, unde ar fi trebuit să fie (nu 

judec eu lucrurile) culturi de cereale, nu iarbă pentru oile celor din Mărginimea 

Sibiului. Astfel că în Munţii Căliman, din 30 de stâne, înainte de 1990, mai există 

două. Vă daţi seama că, la nivel naţional, nevalorificarea ierbii de pe pajiştile 

montane, mai greu accesibile, este o problemă deosebit de gravă.  
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Noi facem eforturi mari legate de subvenţiile date de UE pentru menţinerea 

suprafeţelor de pajişti, la aderare (în 2007) România angajându-se să menţină 

suprafeţele existente atunci, ceea ce nu s-a întâmplat. Natura îşi revendică terenul 

pierdut. Omul, crescătorul de animale, a luptat secole întregi pentru a menţine aceste 

suprafeţe în folosul animalelor sale. A defrişat pădurea şi a crescut animale – vorbim 

de pajiştile din zona împădurită. Acum, abandonând aceste pajişti montane, în 

suprafaţă impresionantă de două milioane ha, pădurea vine la loc. Sub ochii noştri se 

împăduresc pajiştile. 

 - Ceea ce mie mi se pare un lucru foarte bun, pentru că zestrea noastră 

silvică lasă şi ea de dorit. S-au pierdut, în ultimii 20 de ani, peste 500 mii ha de 

pădure. Dar, revenind la pajişti, sunt suprafeţe cu iarbă, pur şi simplu, sau e vorba 

de o anumită structură a plantelor ce populează aceste pajişti ? 

 - Pajiştea este unul dintre cele mai complexe ecosisteme agricole ale României. 

Mai poartă denumirea de pratoecosisteme. Cei care se ocupă de pajişti trebuie să 

cunoască, în primul rând, plantele. Să fie şi botanişti, şi agronomi, şi puţin 

zootehnişti, protecţionişti ai mediului, biodiversionişti. Biodiversitatea este o mare 

speranţă pentru teritoriul României.  

Datorită faptului că noi nu am intensivizat producţia pe pajişti avem o 

biodiversitate excepţională, poate cea mai bogată din Europa. Toţi specialiştii 

europeni în domeniul pajiştilor își îndreaptă privirea spre noi, în speranţa că suntem 

conservatorii biodiversităţii pajiştilor europene. Pentru a o păstra, trebuie să 

menţinem o încărcare corespunzătoare cu animale, să cosim în fiecare an fâneţele, iar 

banii, deloc puţini, care se alocă pentru pajişti, să fie folosiţi unde trebuie. În PUNR-

ul 2007-2013, cele două milioane ha pajişti montane, au primit cca. 1.200 euro/ha, 

dar pe teren nu se cunoaşte nimic, banii nu au ajuns pe pajişte. Pe viitor ar trebui 

făcut ceva în acest sens. Cu 1200 euro/ha, la această dată pajiştile trebuiau să fie 

împrejmuite, îmbunătăţite, să aibă drumuri de acces, să fie găsiţi oameni 

corespunzători pentru îngrijirea animalelor, să se creeze condiţii de trai pentru aceştia 

(apă curentă, apă caldă, curent electric). 

 - Se mai îndreaptă tinerii spre aceste îndeletniciri ? Cum îi atragem, căci tot 

ceea ce construim acum înseamnă viitor, iar viitor înseamnă tineret. 

 - Din păcate, din cauza condiţiilor extreme de dure din zona montană, tinerii nu 

prea îmbrăţişează această meserie. Sunt câţiva curajoşi, tineri de viitor, dar totuşi au 

pretenția firească la un anumit confort (igienă, acces la internet şi posibilitatea 

deplasării cu mijloace auto). Dar, din nefericire, problema oamenilor este la nivel de 

ţară. În general, sunt oameni necăjiţi, cu anumite vicii, luaţi de prin gări şi aduşi la 

stâne. Aici stau până se întremează apoi dispar. Cu astfel de oameni avem de-a face. 

Tocmai pentru a schimba această situaţie, în Codul Ocupaţiilor din România (COR) 

s-au introdus câteva meserii care privesc creşterea animalelor (baci montan, cioban 

montan, oier montan şi crescător montan).  

Aşadar, oameni care se instruiesc. Şi atunci condiţiile mai bune în zona 

montană, oamenii instruiţi şi dedicaţi vor face ca viitorul în creşterea animalelor în 

zona montană să fie din ce în ce mai bun. 

 
Revista Lumea Satului, 2014, Anul X, nr. 21 (218),1-15 noiembrie, București 
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PROIECT MODEL DE ÎMBUNĂTĂȚIRE PĂȘUNI ȘI MODERNIZARE  

STÂNI MONTANE 

 

În cadrul unui Program de Cooperare Elveția – România a fost demarat 

proiectul ”Modele de agricultură durabilă în zona montană a României ”, finanțat 

de Agenția de Dezvoltare și Cooperare Elvețiană. 

 Partenerii acestui proiect din partea Românie sunt: Ioan AGAPI director al 

Federației Agricultorilor de Munte ”Dorna” (FAMD) Vatra Dornei; Ovidiu SPÎNU 

director Heifer – România; Tiberiu ȘTEF director al AGROM – RO Mureș; Adrian 

Radu REY director ROMONTANA și colaboratorii lor, iar din partea Elveției Peter 

NIEDERER și Thomas EGGER membri marcanți ai Grupului Elvețian pentru 

Regiunile Montane (SAB). 

Durata proiectului este din ianuarie 2014 până în decembrie 2016. 

 Valoarea proiectului este de 1.512.349 franci elvețieni (CHF) din care peste 

86 % este contribuția SAB – Elveția  și aproape 14 % contribuția Heifer – România. 

 Repartizarea acestor fonduri pe parteneri este următoarea: 38 % FAMD, 34% 

Heifer , 14 % Agrom – RO, 5 % Romontana și 9 % SAB.  

 Structura cheltuielilor este destul de echilibrată cu o pondere mai importantă 

pentru resurse umane (46 %), diurnă și transport (17 %), extensie, renovare și 

modernizare infrastructură (19 %) și în final pentru alte cheltuieli (18 %). Scopul 

principal al proiectului este dezvoltarea de modele eficiente din zona montană a țării 

noastre prin integrarea activităților tradiționale în sistemul economic modern. 

 Potrivit Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) mai mult de 70 % 

din familiile sărace sunt situate în zonele rurale cu deosebire cele montane. 

 Sistemul de producție agricolă tradițional din zona montană se bazează pe 

păstorit cu animalele pe pajiștile permanente de origine primară în etajul alpin – 

subalpin sau secundară după defrișarea pădurii și tufărișurilor. 

 Acest sistem este aproape nemodificat de secole și riscă să fie abandonat cu 

consecințe grave pentru economie, peisaj, biodiversitate și alte neajunsuri. 

 Majoritatea celor  6.000 de stâne din țara noastră nu sunt conforme cu normele 

legislative naționale și europene , fiind de un primitivism ancestral, ce dăinuie de 

secole. Principalul produs, laptele de oaie sau vacă, este procesat în condiții improprii 

din punct de vedere sanitar veterinar și este realizat în cantități insuficiente. 

Aproximativ 30 % din produsele lactate sunt folosite pentru consumul în familie iar 

restul este vândut direct sau prin intermediul unor comercianți locali pe piețele din 

apropiere, la marginea drumurilor, activități nefiscalizate care încalcă normele 

legislative în vigoare. În plus, brânza produsă în aceste condiții nu are certificarea 

standardelor de igienă și calitate necesare cerințelor actuale. 

 Prin aplicarea acestui proiect se intenționează ca produsele lactate tradiționale 

realizate la stânele din Carpați să fie procesate după norme unitare sub licență în 

condiții igienice cu mărci cunoscute și etichete atractive pentru a pătrunde în circuitul 

comercial al marilor lanțuri de magazine de desfacere cu avantaje majore pentru 

economia montană a viitorului. 
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 În acest sens este necesar să îmbunătățim covorul ierbos al pășunilor actuale, 

respectiv producția și calitatea furajeră a ierbii, să construim stâni moderne cu 

posibilități igienice de procesare a produselor lactate și nu în ultimul rând adăposturi 

pentru îngrijitori și animale. Confortul celor care lucrează la stână este din cele mai 

scăzute posibile, cu condiții de viețuire foarte grele în care puțini oameni se 

aventurează să trăiască, fiind principala cauză a lipsei cronice de personal pentru 

exercitarea acestor activități. Dar și cei din ce în ce mai puțini care exercită meseria 

de cioban nu au pregătirea și atestarea necesară pentru întreținerea animalelor și 

pajiștilor, procesarea produselor lactate și de carne și nici pentru desfacerea lor pe 

piață. Acestea au fost cele câteva considerente pentru care a fost inițiat acest proiect 

de mare importanță și perspectivă pentru valorificarea corespunzătoare a pășunilor 

montane, realizarea unor produse animaliere ecosanogene cu marcă înregistrată, 

conservarea biodiversității, menținerea peisajelor pastorale și alte avantaje 

economice, protective și estetice. 

 Au fost alese 6 locații în Carpații Orientali ce aparțin la 6 asociații ale 

crescătorilor de animale din 6 județe și anume: 

 Asociația Crescătorilor de Ovine ”Străcioru” – Bistrița Bârgăului, județul 

Bistrița Năsăud; 

 Asociația de Dezvoltare Rurală ”Grințieșu” – Broșteni, județul Suceava; 

 Asociația Producătorilor Montani – Farcașa, județul Neamț; 

 Composesoratul Ibănești, județul Mureș; 

 Asociația Crescătorilor de Animale  – Tulgheș, județul Harghita; 

 Obștea Năruja,  județul Vrancea. 

Un prim studiu asupra stânelor model cu privire la amplasare, condițiile naturale, 

starea actuală a covorului ierbos al pajiștilor permanente și posibilitățile de 

îmbunătățire a lui se va prezenta în numerele viitoare ale revistei. 

 

AMPLASARE ȘI SUPRAFEȚE 

 În urma deplasărilor din lunile martie – iunie 2014 la sediile unităților 

administrativ teritoriale, organizații de creștere a animalelor (asociații, obști, 

composesorate, etc.) și teren în cele 6 județe cu pajiști permanente situate în Carpații 

Orientali, au fost alese și analizate câte o locație reprezentativă pentru fiecare județ 

(Tabelul 1). 

Tabelul 1 

Locațiile alese pentru amenajamente pastorale 

Nr. 

crt. 

Județul  Localitate 

 

Zona fizico-geografică Altitudine 

m 

1. Bistrița Năsăud Bistrița Bârgăului M-ții Călimani  1.450 – 1.550 

2. Harghita Tulgheș M-ții Hășmaș   920 – 1.150 

3. Mureș Ibănești M-ții Gurghiului   600 – 1.150 

4. Neamț Farcașa M-ții Stânișoarei   900 – 1.000 

5. Suceava Broșteni M-ții Bistriței 1.550 – 1.700 

6. Vrancea Nereju M-ții Vrancei 1.150 - 1.350    
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 După mai multe propuneri și discuții asupra amplasării viitoarelor locații 

pentru amenajamente pastorale am căzut de acord asupra acestei chestiuni cu primarii 

localităților și președinții de asociații (Tabelul 2).   

Tabelul 2 

Amplasarea și suprafața pajiștilor permanente 

Localitatea  Acronim Numele trupului Nr. 

parcele 

Suprafața 

totală (ha) 

Bistrița 

Bârgăului 

BARG Vulturul, Jirezi, Poiana Calului, 

P. Cofuri, P. Pănuleț 

7 162,20 

Tulgheș TULG Balaju  7 117,77 

Ibănești IBAN Obârșia Dulcea, Rogin 15 211,19 

Farcașa FARC Picioru Mare I+II, Valea 

Sasului, Reazem, Fundoaia și 

Popești Sat 

10 146,10 

Broșteni BROS Căboi și Grințescu 4 126,90 

Nereju NERE Lapoș 7 143,70 

TOTAL * 17 50 907,86 

 

În momentul de față în cele 6 locații sunt 17 trupuri de pășune cu 50 parcele în 

suprafață totală de 907,86 ha.Suprafața aleasă inițial a fost de 1.173,36 ha, dar a 

trebuit să renunțăm la trupul de pășune Strunioru (265,50 ha) cu cele 4 parcele din 

Bistrița Bârgăului, datorită amplasării lui în zona de protecție specială a Parcului 

Național Călimani, unde sunt restricții mari privind îmbunătățirea covorului ierbos al 

pajiștilor. Pentru o primă edificare mai clară asupra amplasării trupurilor de pășune și 

al parcelelor cu suprafețele lor, au fost întocmite hărțile acestora care vor sta la baza 

viitoarelor planuri și activități. 
 

ETAJE DE VEGETAȚIE LEMNOASĂ ȘI PRINCIPALELE TIPURI DE PAJIȘTI 

Vegetația primară din localitățile luate în studiu este constituită din păduri de 

gorun și fag la altitudini mai joase (700-900 m), păduri de molid la altitudini mai 

mari (900-1700) și de amestec între acestea (800-1.200 m) 

 Vegetația secundară, rezultată după defrișarea pădurii este reprezentată de 

pajiștile permanente folosite aproape în totalitate ca pășune, care au în general un 

covor ierbos foarte degradat (Tabelul 3). 

Tabelul 3 

Etaje de vegetație lemnoasă și tipuri principale de pajiști 

Locația  Etaje de veg.  lemnoasă Tipul principal de pajiște 

Bistrița B. Molid (Mo) Nardus stricta + Vaccinium sp. 

Tulgheș Fag (Fa), Fa + Mo Festuca rubra +Nardus stricta 

Ibănești Gorun(Go)+ Fa,Fa+Mo Festuca rubra +Agrostis capillaris 

Farcașa Fa + Mo, Mo Festuca rubra +A. capillaris+Nardus stricta 

Broșteni Mo Festuca rubra +Nardus stricta 

Nereju Mo Nardus stricta +Festuca rubra  
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 După o îndelungată folosire prin pășunat nerațional nerațional, al lipsei 

elementelor fertilizante și al lucrărilor normale de întreținere, la care se adaugă 

subîncărcarea sau abandonul cu animalele, covorul ierbos se prezintă în diferite stadii 

de degradare exprimată prin invazia unor specii slab furajere sau buruieni ierboase ca 

Nardus stricta (țepoșica sau părul porcului), Deschampsia caespitosa (târsa), 

Calamagrostis arundinacea (trestioara), Veratrum album (știrigoaia),tufărișuri ca: 

Juniperus sp. (ienupăru),  Vaccinium myrtillus (afinul), Crataegus sp. (păducelul), 

Rosa canina (măceșul), Rubus sp. (rugii), Prunus spinosa (porumbarul) etc. și puieți 

de arbori ca molidul, fagul, carpenul, mesteacănul. 

 Pe fiecare pajiște se vor efectua lucrări de curățire a vegetației lemnoase în 

prima fază, după care sunt necesare luarea unor măsuri de îmbunătățire a covorului 

ierbos prin diferite mijloace în funcție de regimul suprafețelor cu sau fără plată de 

agromediu. Pe suprafețele subvenționate prin APIA, posibilitățile de ameliorare a 

covorului ierbos degradat sunt mai reduse și de lungă durată. 

În schimb pe suprafețele ”libere de contract” cu APIA sunt posibilități mai 

rapide de îmbunătățire a pajiștilor degradate, după care se pot în continuare prin 

conversie trece la agricultura ecologică. O caracteristică aparte s-a întâlnit la Pășunea 

Dulcea a composesoratului Ibănești – MS, unde în parcelele 6 – 12 există mai mulți 

fagi izolați pentru umbră, constituind un model de urmat agrosilvopastoral sau 

silvopastoral. La fel pe majoritatea celorlalte trupuri pe pășune alese există umbrare 

forestiere în interiorul suprafețelor sau sunt mărginite de pădure, având asigurate 

condiții optime pentru umbra animalelor în sezonul de pășunat. 
 

PRINCIPALELE CARACTERISTICI AGROCHIMICE ALE SOLURILOR DIN 

PĂȘUNILE MODEL 

 

 Pentru o mai bună cunoaștere a proprietăților solurilor au fost prelevate cu 

sonda agrochimică un număr de 17 probe de sol pe adâncimea de 0-20 cm, care au 

fost analizate la laboratorul OSPA din Brașov. Astfel, reacția solului ca prim 

indicator agrochimic variază între 4,0 la Broșteni până la 6,1 la Tulgheș, respectiv de 

la foarte puternic acid la slab acid (Tabelul 4). 

Tabelul 4 

Rezultate privind reacția solului din pășunile permanente 

 

Locația Acronim  Reacția solului 

(pH în apă) 

Apreciere 

Bistrița Bârgăului BARG 4,2 – 4,7 puternic acidă 

Tulgheș  TULG 5,9 – 6,1 slab  acidă 

Ibănești  IBAN 4,7 – 5,1 puternic - moderat acidă 

Farcașa FARC 5,2 – 5,6 moderat acidă 

Broșteni  BROS 4,0 – 4,3 puternic acidă 

Nereju  NERE 4,3 – 5,9 puternic - moderat  acidă 

Limite 4,0 – 6,1 puternic - slab acidă 
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 În general solul din pajiștile cu un pH sub 5,2 necesită a fi amendate cu calcar, 

praf de var, spumă de dejecții,etc.,  pentru a se realiza în continuare producții mai 

bune de iarbă și a asigura o biodiversitate ridicată. 

Pajiștile din BARG, IBAN și BROS necesită a fi amendate, cele din TULG și 

FARC situate pe calcare și marne calcaroase nu necesită a fi amendate în această 

primă fază. Dozele de amendament calcaros la hectar se stabilesc după o analiză 

agrochimică mai amănunțită, datele prezentate în această etapă sunt orientative. 

 În ceea ce privește suma bazelor  SB  me (100gr) și gradul de saturație în baze 

(V %) se constată că sunt destul de scăzute în unele locații (Tabelul 5).   

Tabelul 5 

Rezultate privind suma bazelor (SB) și gradul de saturație în baze (V %) 

în solurile pajiștilor permanente 

 

Locația SB me/100 gr V % Apreciere 

BARG 7,2 – 10,7 22,9 – 35,0 oligobazic 

TULG 33,8 – 35,1  77,4 – 86,0 eubazic 

IBAN 14,0 – 23,1 44,8 – 54,4 mezobazic 

FARC 12,6 – 18,2 67,3 – 77,4 mezo – eubazic  

BROS 8,1 – 9,5 21,5 – 33,0  oligobazic 

NERE 9,1 – 36,6 26,1 – 83,5  oligo – eubazic  

Limite 8,1 – 36,6 22,9 – 83,5  oligo – eubazic 

 

 Din punct de vedere al gradului de saturație în baze se constată că solul 

pajiștilor din BARG și BROS sunt oligobazice, adică foarte sărace în baze și cele de 

la TULG și FARC sunt mai mult eubazice, adică foarte bogate în elemente cu reacție 

bazică, restul de locații IBAN și NERE sunt intermediare. În ceea ce privește 

conținutul în humus toate solurile sunt bogate și foarte bogate în materie organică 

nedescompusă, fiind o rezervă de elemente fertilizante dacă se intervine pentru 

îmbunătățirea reacției solului prin amendare calcică. 

Conținutul în fosfor al solului în toate locațiile este foarte scăzut și cel de 

potasiu în general este mijlociu aprovizionat (Tabelul 6).  

Tabelul 6 

Conținutul în PAL  și KAL al solurilor din pajiștile permanente 

 

Locația PAL 

ppm 

Apreciere 

aprovizionare 

KAL 

pmm 

Apreciere 

aprovizionare 

BARG 11,5 – 21,0 f. slabă 78 – 202 slab – mijlociu  

TULG 4,0 – 8,0 f. slabă 148 – 233 mijlociu  

IBAN 7,2 – 13,0 f. slabă 237 – 400 mijlociu - bună 

FARC 5,0 – 9,0 f. slabă 136 – 189 mijlociu  

BROS 18,0 – 44,5 f. slabă - slabă 184 – 220 mijlociu  

NERE 13,5 – 21,0  f. slabă 168 – 232  mijlociu  

Limite 4,0 – 44,5 f. slabă - slabă 78 - 400 slab - bună 
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Din aceste date rezultă necesitatea fertilizării cu P și K al pajiștilor, aceste 

elemente în special P sunt obligatorii pentru realizarea unui furaj de calitate pentru 

creșterea animalelor. 

În funcție de viitoarele angajamente pentru agromediu din următorul PNDR 

2014 – 2020 , se vor stabili tehnologiile de îmbunătățire a covorului ierbos degradat, 

în care vor fi incluse pe cât posibil amendarea calcică, fertilizarea cu îngrășăminte 

chimice de sinteză, combaterea vegetației ierboase și lemnoase cu ajutorul 

erbicidelor, supraînsămânțarea și reînsămânțarea cu  semințe de ierburi perene din 

afara pajiștilor permanente și alte  materiale și acțiuni pentru îmbunătățirea mai 

eficientă a acestor pajiști degradate. 

 

CORECTAREA ACIDITĂȚII SOLURILOR DIN PAJIȘTILE MONTANE 

 

Din analizele agrochimice prezentate anterior a rezultat că majoritatea 

pajiștilor montane sunt situate pe soluri acide, necesitând a fi amendate calcic.  

Efectul amendării calcice durează  15 – 20 (30) ani în funcţie de doza iniţială şi 

are un maxim de eficienţă după 4-5 ani de la aplicare la suprafaţă, pe pajiștile 

permanente.  

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: 

U Ca = 4,0 – 0,085 x 
Al 

x 100 
SB 

Valorile obţinute pe baza raportului între conţinutul de Al şi suma bazelor 

schimbabile, 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: 

DAC t/ha = SB  ( 
Vd - 1) x 0,6 x 

100 

Vi PNA 

 

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, 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. 
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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. 

       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 dejecţie 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%).  

Administrarea pe pajiştile permanente cu soluri acide a amendamentelor sunt 

gratuite conform Normelor metodologice privind finanţarea de la buget a 

amendării solurilor acide şi alcaline aprobate cu Ordinul comun al MAA 

nr.78559/10.XI.1994 şi al MF nr. 15015/10.XI.1994  

Eficienţa economică este mai mult  decât evidentă, în cazul stimulării 

leguminoaselor perene, care sunt adevărate “uzine vii” de fixare a azotului atmosferic 

în pajişti. În plus pe pajiştile amendate şi fosfatate, furajele obţinute au o calitate 

ridicată cu un raport optim între calciu şi fosfor care trebuie să fie de minim 2/1.   

Dacă la acestea se adaugă şi îngrăşarea organică prin târlire a păşunilor, 

eficienţa poate spori considerabil, având în vedere conţinutul bogat în azot şi potasiu 

al dejecţiilor animalelor ierbivore, adaosul de fosfor prin fertilizare şi corectarea 

acidităţii solului. Toate aceste intervenţii fac parte din agricultura (praticultura) 

ecologică, care vor permite obţinerea unor produse animaliere ecosanogene (lapte şi 

carne) de înaltă calitate. 

 

ÎMBUNĂTĂȚIREA PRIN SUPRAÎNSĂMÂNȚARE CU IERBURI DUPĂ 

TÂRLIREA CU ANIMALELE  

 

Pajiștile permanente seminaturale din amenajamentele pastorale au în marea 

lor majoritate covorul ierbos degradat datorită și lipsei lucrărilor de întreținere, al 

modului defectuos de pășunat și al excesului de fertilizanți în locurile de staționare 

(târle) peste limitele normale. La o primă estimare în cele 6 locații alese, starea 

actuală a covorului ierbos este departe de a corespunde necesităților actuale pentru 

furajarea animalelor, al biodiversității și protecției mediului (Tabelul 7).  

În toate locațiile există o invazie puternică de Nardus stricta (părul porcului, 

țepoșică) care atestă aciditatea foarte puternică a solului, lipsa fertilizanților și un 

pășunat nerațional cu animalele. Producția actuală estimată de iarbă este cuprinsă 

între 4 și 8 tone pe hectar, fiind scăzută și de slabă calitate. Întrucât marea majoritate 

a suprafețelor din cele 6 locații sunt înregistrate la APIA cu subvenții pentru 

agromediu, mijloacele de îmbunătățire sunt mult mai restrictive față de cele din afară, 

astfel că se prezintă două direcții de îmbunătățire, convențional fără plăți de 

agromediu și restrictiv cu plăți de agromediu. 
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Tabelul 7 

Principalele cauze ale degradării covorului ierbos al pajiștilor permanente 

și producția de iarbă actuală și de perspectivă 

 
 

Nr. 

crt. 

 

Locația 

Factori de degradare 

principali ai pajiștilor 

Producția de iarbă 

(tone/hectar) 
Actual  Perspectivă % creștere 

1.   B.Bârgău – BN - invazie Nardus stricta și 

Vaccinium  sp. 

4,0 10,0 250 

2. Tulgheș – HR  - invazie Nardus stricta  

- pietre la suprafață 

7,0 14,0 200 

3. Ibănești – MS - invazie Nardus stricta și 

vegetație lemnoasă 

7,5 15,0 200 

4. Farcașa – NT  - invazie Nardus stricta și 

vegetație lemnoasă 

8,0 16,0 200 

5. Broșteni – SV - invazie Nardus stricta  

- pietre la suprafață 

6,0 12,0 200 

6. Nereju – VR  - invazie Nardus stricta și 

vegetație lemnoasă 

5,0 12,0 240 

 

1. Pe suprafețele nesubvenționate 

 

Pe pajiștile fără restricții de mediu, înainte de supraînsămânțare se pot efectua 

mai multe lucrări preliminare care ajută la accelerarea procesului de îmbunătățire a 

covorului ierbos. 

În funcție de situația concretă din teren se fac următoarele lucrări 

pregătitoare: 

 defrișarea vegetației lemnoase cu consistență de până la 0,4 netrecute în 

amenajamentul fondului forestier; 

 valorificarea resturilor lemnoase sau arderea martoanelor; 

 scoaterea cioatelor după defrișare; 

 adunarea pietrelor ”mișcătoare” și pozarea lor pe drumuri de acces, ogașe sau 

ravene; 

 combaterea cu ajutorul arboricidelor a lăstărișului lemnos după defrișare cu 

instrucțiuni care se vor elabora ulterior de la caz la caz; 

 combaterea cu ajutorul erbicidului glifosat a covorului ierbos degradat de 

Nardus stricta treptat în lunile iunie și iulie, 5 litri la hectar în 150 litri apă 

respectiv 0,5 litri Roundup, Gliforom, etc., în 15 litri apă cu pompa de spate 

pentru 1000 mp, cu două săptămâni înainte de târlire și supraînsămânțare; 

 aplicarea amendamentelor calcaroase pe cele mai acide soluri în cantitate de 5 

tone la hectar, respectiv 0,5 kg / mp pe suprafețele erbicidate sau neerbicidate 

cu glifosat pentru combaterea speciei Nardus stricta, urmată de târlire și 

supraînsămânțare; 
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 târlirea suprafețelor erbicidate cu glifosat cu reducerea la jumătate a duratei de 

staționare în târlă și anume 1 – 2 nopți o oaie / 1 mp sau o vacă / 6 mp, pe 

pajiștile medii invadate cu Nardus stricta și 2 – 3 nopți pe cele puternic 

invadate cu această specie nevaloroasă; 

 supraînsămânțarea suprafeței târlite cu un amestec de ierburi perene, cu 2 zile 

înainte de scoaterea animalelor și mutarea lor în altă îngrădire;  

 amestecul de ierburi este format din 9 componente și anume 6 graminee și 3 

leguminoase perene, adaptate la condițiile diverse din zona montană (Tab. 8).  

Tabelul 8 

Amestec semințe de ierburi pentru supraînsămânțat târle  

Greutate sac  = 23 kg 

1 litru volum cântărește 350 grame cu care se seamănă cca. 150 mp 

 

 cantitatea care se aplică la un hectar este de 23 kg, la 10 ari (1000 mp) 2,3 kg 

iar la 1 ar (100 mp) 230 grame din acest amestec; 

 aplicarea uniformă a semințelor de ierburi este asigurată de amestecul lor cu 

rumeguș de lemn, o parte semințe și 3 – 4 părți rumeguș, respectiv la o măsură 

semințe, 3 – 4 măsuri de rumeguș, care se amestecă și se împrăștie cât mai 

uniform cu două seri înainte de mutarea îngrădirii (târlei); 

 un litru din amestecul de semințe cântăresc cca. 350 grame pentru cca. 150 mp, 

astfel că se poate aprecia volumetric greutatea semințelor ce urmează să le 

supraînsămânțăm; 

  termenul limită pentru reușita supraînsămânțării este de 15 august (Sântămăria 

Mare), suprafețele târlite după această dată se seamănă anul următor la fel ca și 

târlele mai vechi; 

 pe suprafețele cu covor ierbos degradat de invazie de afin (Vaccinium 

myrtillus) se vor lua măsuri speciale de distrugere mecanică (mulcire), 

amendare calcică, aplicare îngrășăminte chimice (N100 P50 K50 kg/ha) și 

însămânțare cu acelaș amestec  de ierburi în cantitate de 35 kg/ha, semănat 

mecanizat sau manual în amestec, o parte semințe și 3-4 părți rumeguș, la fel 

ca și la supraînsămânțarea normală cu condiția să fie încorporat cu grebla și 

tasat cu un tăvălug; 

Nr. 

crt. 

SPECIA % Kg / ha 

1. Dactylis glomerata 10,9 2,5 

2. Lolium perenne 10,9 2,5 

3. Festuca pratensis 10,9 2,5 

4. Festuca rubra 23,2 5,3 

5. Poa pratensis 4,3 1,0 

6. Phleum pratense 18,1 4,2 

7. Lotus corniculatus 7,6 1,8 

8. Trifolium repens 8,7 2,0 

9. Trifolium pratense 5,4 1,2 

 T O T A L : 100,0 23,0 



 176 
 

2. Pe suprafețele înscrise la APIA cu subvenții pentru agromediu 

 

În acest caz se va aplica o singură metodă de îmbunătățire și anume târlirea cu 

animalele. 

Metoda constă din: 

 împrejmuirea  locului unde animalele stau peste noapte, calculând 1 mp pentru 

1 oaie adultă sau 6 mp pentru o vacă adultă sau echivalentul lor pentru tineret 

ovin sau bovin, de regulă socotind două capete tineret pentru un animal adult.; 

 staționarea 2 – 3 nopți pe o pajiște fără părul porcului (Nardus stricta), 3 – 4 

nopți pe o pajiște cu 20 – 30 % Nardus stricta și 4 – 5 nopți pe o pajiște 

invadată cu peste 50 % Nardus stricta; 

Pe suprafețele supratârlite mai vechi ar trebui să fie permisă supraînsămânțarea 

lor cu amestecul de ierburi prezentat pentru suprafețele neînscrise la APIA, în 

vederea preîntâmpinării scoaterii lor din circuitul productiv datorită înmulțirii 

buruienilor nitrofile (urzici, ștevii, știrigoaie, brândușe, etc.). Supraînsămânțarea 

admisă de APIA cu semințe din flora spontană din proximitatea terenului târlit este 

aproape imposibil de realizat. Metoda de supraînsămânțare și cantitatea de sămânță 

prezentate mai înainte  este identică ca și pe suprafețele târlite nesubvenționate. 

Prin aceasta nu se încalcă flagrant regulile de agromediu sau alte interdicții, 

întrucât speciile semănate nu sunt invazive și ele dispar treptat odată cu încetarea 

efectului fertilizant al dejecțiilor animalelor, fiind înlocuite progresiv cu specii din 

flora spontană din apropiere.  

 

CONSTRUCȚII ZOOPASTORALE 

 

În cadrul proiectului româno – elvețian, unul din obiectivele principale după 

îmbunătățirea pajiștilor este modernizarea stânelor și al adăposturilor din locațiile 

alese. Pentru informarea cititorilor noștri, prezentăm în continuare proiectele 

întocmite de Ing. Țuțu CHIRILEANU din Vatra Dornei, un specialist recunoscut în 

acest domeniu. 

 

STÂNĂ MODERNIZATĂ 

Denumirea  proiectului: Construcţie clădire zoopastorală (stână modernizată) 

Proiectul îşi propune realizarea unei ,,Unităţi de Procesare,, care să corespundă din 

punct de vedere al normelor  europene (normele sanitar veterinare şi sănătatea 

populaţie), necesare pentru ca produsele tradiţionale procesate aici să poată fi 

certificate şi înregistrate pentru a putea fi vândute pe piaţa liberă. 

Descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică 

In acest sens s-a proiectat  o nouă compartimentare pentru ceea ce numim ”Stână   

tradiţională ” astfel încât să poată fi realizate fluxurile tehnologice necesare 

certificării şi omologării produselor tradiţionale. În urma recompartimentării va 

rezulta ”Stâna modernizată ” cu  următoarele spaţii : 

Filtrul sanitar :  Încăperea prin care trece orice persoană care este implicată în 

activitatea stânei sau care doreşte să viziteze spaţiile respective.  
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Camera recepţie lapte : Încăperea unde se recepţionează laptele înainte de a fi 

procesat.  

Camera procesare : Este încăperea unde se procesează laptele. Incalzirea  laptelui se 

face în mod tradiţional la foc deschis sau inchis(este amenajat un spaţiu 

corespunzător pentru aceasta) .  

Spaţiu pentru urdit : Este zona sau incaperea separata unde se fierbe lapele pentru 

obtinerea produsului numit urdă. 

Camera maturare şi depozitare : Aici se depozitează produsul finit pentru o 

anumită perioadă de timp, după care este preluat şi expediat către alte depozite de 

maturare specializate sau direct la consumatori. 

Camera pentru ciobani : Reprezintă încăperea unde poposesc ciobanii, se odihnesc  

și servesc masa.   

Terase deschise: In aceste spatii se pot amenaja inclusiv zone pentru primirea si 

servirea cu produse traditionale din lapte a eventualilor turisti care viziteaza zona. 

 

Considerente arhitecturale  

 Clădirea zoopastorală (stână modernizată) va avea o arhitectură rustică specifică 

stânelor tradiționale din zona montană 

 Acoperişul se v-a executa în două ape, rezemat pe o şarpantă din lemn  de 

rășinoase. 

 Finisaje exterioare: lemn natur (aspect rustic)  

 Finisaje interioare: în zona de procesare, recepție lapte și la filtrul sanitar se vor 

folosi materiale de placare care pot fi ușor igienizate(rigips, faianțata, gresie, 

mozaic, etc.). 

 Sistematizare verticală: se va amenaja terenul din jurul clădirii (căi de acces, 

împrejmuire, etc.). 

 Utilităţi 

 Se va amenaja în incinta clădirii și până la aceasta, accesul pietonal si auto. 

 Energie electrică : clădirea va fi conectată la o sursă de energie proprie (generator 

electric pe combustibil lichid combinat cu o instalație cu panouri fotovoltaice, 

amplasate pe acoperiș) 

 Alimentare cu apă : clădirea va fi racordată la o sursă de apă potabilă proprie  

 Se va realiza un sistem propriu de colectare a apelor reziduale rezultate de la 

filtrul sanitar, igienizarea spațiilor și a instalațiilor, precum și a celor provenite de 

la procesarea laptelui ( fosa septică vidanjabilă sau ministație de epurare etc.) 

 

SAIVAN PENTRU OVINE 

Denumirea  proiectului: Construcție clădire zoopastorală (saivan pentru cazare 

ovine). Prin prezentul proiect se propune realizarea unui saivan pentru adăpostirea 

temporară a ovinelor pe timp de vară, de intemperii(ploi abundente, zăpadă, lapoviță, 

furtuni, etc.,).  Cazarea ovinelor se va face doar temporar, fără a fi o stabulație pe o 

perioadă mai mare.  

În aceste condiții saivanul va putea adăposti în jur de 700 ovine. 
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Considerente arhitecturale  

 Clădirea va avea o arhitectură rustică specifică zonei montane; 

 Acoperişul se v-a executa în doua ape, rezemat pe o şarpantă din lemn  de 

rășinoase(rotund sau ecarisat); 

 Învelitoarea din șindrilă sau alte materiale cu aspect rustic; 

 Finisaje exterioare: lemn natur; 

 Sistematizare verticală: se va amenaja terenul din jurul clădirii (căi de acces, 

împrejmuire, etc.); 

 

 Structura construcţiei  

 Fundaţii izolate din beton armat(stâlpi de fundație);  

 Schelet de rezistență în sistem stâlp grindă (lemn rotund sau ecarisat) alcătuit din 

bârne, cosoroabe, stâlpi perimetrali, contrafișe, clești, etc.,) rezemat pe fundații 

izolate (stâlpii de fundare); 

 Stâlpii portanți și tălpile(bârnele) vor fi fixați de fundațiile izolate cu ajutorul unor 

bride metalice încastrate în beton; 

 Astereala din scândură de rășinoase bătuta cu interspații și rezemată pe căpriori 

din lemn rotund sau ecarisat de rășinoase; 

 

Măsuri comune P.S.I. pentru ambele construcții 

 Elementele structurale din lemn se vor trata cu soluţii speciale contra 

focului(soluții tip DIASIL) ; 

 Instalaţia electrică  va fi realizată conform normativului I7/1991, numai de către 

persoane autorizate; 

 Se va monta instalație de paratrăsnet 

 

Măsuri de protecţia muncii 

Pe tot parcursul execuţiei obiectivelor se vor respecta normele tehnice de 

securitate şi protecţia muncii aflate în vigoare la data execuției. 

  

Acestea au fost pe scurt obiectivele principale din cadrul proiectului româno – 

elvețian de îmbunătățirea pășunilor și modernizarea stânelor tradiționale din cele 6 

locații ale Carpaților Orientali.  

Până în prezent au fost realizate proiectele de amenajare pastorală și de 

construcții, s-au efectuat o parte din defrișarea vegetației lemnoase, primele 

supraînsămânțări ale târlelor cu demonstrații pe teren, s-a început și în parte încheiat 

construcțiile de stâni și saivane, se școlarizează personalul de deservire și alte acțiuni 

care vor continua și în următorii doi ani cât mai durează acest proiect important 

pentru economia montană a țării noastre. 
 

Revista Ferma, 2014, an XVI, nr  11,12 (136,137), noiembrie,decembrie Timişoara sub titlul  

” Propuneri pentru ameliorarea pășunilor montane” 
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AMENAJAMENTELE PASTORALE ÎNTRE DORINȚĂ ȘI PUTINȚĂ 

 

După apariția HG nr.78/2015 care se referă la modificarea și completarea 

Normelor metodologice pentru aplicarea OUG nr.34/2013 privind Organizarea, 

administrarea și exploatarea pajiștilor permanente aprobate prin HG 1064/2013, 

publicată în MO partea I nr. 124/18.02.2015, la ICD Pajiști – Brașov, s-au primit 

numeroase telefoane sau adrese scrise prin care eram solicitați să întocmim 

amenajamente pastorale. Conform Legii 86/2014, pentru aprobarea OUG 34/2013 la 

art. 9 alin. (9) numai Consiliile locale au obligația să aprobe amenajamentele 

pastorale, valabile pentru toate pajiștile permanente aflate pe unitatea administrativ 

teritorială (UAT) în cauză, întocmite de către specialiștii din cadrul primăriilor, al 

direcțiilor județene pentru agricultură și din cadrul camerelor agricole județene aflate 

în subordinea Consiliului județean sau de către specialiștii din cadrul Inspectoratelor 

teritoriale de regim silvic și de vânătoare, după caz. 

În HG 78/2015 la art. 3 alin. (1) se prevede ca proiectele de amenajamente 

pastorale întocmite conform legislației în vigoare să se aprobe în condițiile legii de 

consiliile locale în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, care 

a fost  sfârșitul lunii  februarie  2015. 

Din cele prezentate mai sus, reiese că institutul nostru nu face parte din grupul 

de lucru operativ pentru întocmirea amenajamentelor pastorale, datoria ICDP Brașov 

a fost elaborarea unui ghid de specialitate. 

Într-o discuție avută cu specialiști în amenajare pajiști permanente pentru un 

proiect în suprafață de 1.000 de hectare, un cadru cu experiență utilat corespunzător 

(auto 4x4, GPS, birotică, etc.) pentru faza de teren necesită 1-2 săptămâni pentru 

zona de câmpie cu acces auto integral, 2-3 săptămâni pentru zona de dealuri cu acces 

auto până la 50 – 70 %, 3-4 săptămâni pentru zona montană cu acces auto 30 – 50 %  

și mai mult ca timp în caz de intemperii și în zone mai greu accesibile mijloacelor de 

transport. La acestea se adaugă faza de birou în care sunt  necesare 1-2 săptămâni 

pentru 1.000 hectare pajiști cu trupuri mai compacte și complexitate redusă  sau 2-3 

săptămâni pentru cele cu trupuri mai fărâmițate și complexitate ridicat. 

Ținând seama de durata lucrărilor de teren și în birou, un cadru cu experiență 

într-un sezon de vegetație de 5 luni (3-5 luni la munte și 5-7 luni mai jos la deal și 

câmpie), poate efectua amenajamentul pe 3.000 – 5.000 hectare pajiști permanente 

(cca. 4.000 ha în medie).  

Pentru studiul vegetației pajiștilor cea mai potrivită perioadă este în lunile mai 

– iunie – iulie, progresiv pe altitudine. Pentru faza de teren trebuie să ținem seama și 

de faptul că cei chemați să întocmească amenajamentele pastorale, mulți dintre ei nu 

au cunoștințe minime sau suficiente de botanică, pedologie, agrochimie, pratologie, 

pratotehnie, topografie, amenajarea și organizarea teritoriului și multe alte discipline, 

fiind necesară instruirea lor în aceste direcții.  

În vederea respectării prezentei legi a normelor și a normelor de aplicare  

pentru cele cca. 5 milioane hectare pajiști permanente cât deține țara noastră este 

nevoie urgentă de cel puțin 1.200 cadre de specialiști în amenajare pentru a respecta 

termenele legale de întocmire a lor până în luna august 2015!  
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Avem sau nu aceste cadre specializate sau instruite și dotate corespunzător, 

este una din principalele probleme de care va depinde  întreaga acțiune de întocmire a 

amenajamentelor pastorale și implicit de respectare a legislației din acest domeniu.  

Evident că nu va fi posibilă întocmirea unor amenajamente pastorale valabile 

pentru 10 ani și de o calitate corespunzătoare într-un termen legal de 6 luni din care 

două s-au scurs deja, de aceea se propune realizarea în acest an a unui proiect de 

sinteză, mai sumar condiționat de acordarea subvențiilor de la APIA. Începând cu 

anul viitor în funcție de urgențe, să se planifice realizarea unor amenajamente 

pastorale mai complexe eșalonate pe o perioadă de 10 ani a întregii suprafețe de 

pajiști a țării. În acest fel echipe mai bine pregătite de specialiști în amenajare pajiști 

vor avea o activitate permanentă, asemenea celor din silvicultură și decenal se va 

reveni conform Legii pajiștilor pe aceeași suprafață de teren. 

În sprijinul acestei vaste acțiuni pentru lucrările din teren și în birou pentru 

început de un real folos este ”Ghidul de întocmire a amenajamentelor pastorale” 

elaborat de un colectiv  de specialiști de la Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru 

Pajiști din Brașov la solicitarea și finanțarea MADR, apărut în  decembrie 2014 la 

Editura ”Capolavoro” Brașov, difuzat în întreaga țară, care poate fi accesat și 

consultat și pe situl www.pajiști-grassland.ro 

În final suntem convinși că întocmirea și respectarea amenajamentelor va fi un 

mare pas înainte pentru accederea noastră pe viitor în civilizația europeană a 

pajiștilor, cu avantajele ei multiple pe diverse planuri: economic, protectiv și estetic. 
 

Revista Profitul Agricol, 2015,  nr.16 din 22 aprilie, București 

 

 

http://www.pajiști-grassland.ro/
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CAPACITATEA FURAJERĂ A PAJIȘTILOR PERMANENTE  

ȘI VALORIFICAREA EI LA  UN NIVEL SUPERIOR 

 

 Producția de iarbă  

 Pajiștile permanente ale României, în suprafață de aproape 5 milioane de 

hectare, reprezintă una din cele mai importante resurse naturale regenerabile care 

merită o atenție mărită în direcția  valorificării optime și cât mai complete cu putință. 

 Bazați pe literatura de specialitate din ultima jumătate de secol, după un calcul 

simplu, producția medie de iarbă la cel mai scăzut nivel este de 6,3 tone pe hectar cu 

diferențe mari între diferitele zone bioclimatice, respectiv de la 1,5 tone în zona de 

stepă și etajul alpin, până la 10 t/ha în lunci și depresiuni (Tabelul 1). 

 Pe zone mari fizico-geografice producția de iarbă cea mai mare se înregistrează 

în zona montană cu 7,3 t/ha, urmată de cea de deal cu 6,5 t/ha și cea mai scăzută o 

avem în câmpie cu 2,5 t/ha, fiind determinată în special de asigurarea umidității din 

precipitațiile atmosferice. 

Deși producția medie la hectar este destul de mică, producția totală de iarbă a 

pajiștilor permanente din țara noastră ajunge la 31.650 mii tone. 

 

Durata sezonului de pășunat 

În condițiile de climat temperat, cu influență continentală și etajarea 

altitudinală montană, sezonul de pășunat normal pe pajiștile permanente cu vegetație 

primară din zona de stepă și etajul alpin este de abia 50 de zile, iar în lunci și 

depresiuni din zona de câmpie și dealuri cu umiditate asigurată ajunge la 200 zile. 

Între aceste două extreme se înscrie restul duratelor sezoanelor optime de pășunat cu 

o medie pe țară de abia 140 zile. 

În zona montană durata de pășunat este cuprinsă între topirea zăpezii din 

primăvară și căderea zăpezii spre iarnă, cât animalele au ce paște, fără posibilitate de 

a fi prelungită, obligând animalele să coboare mai la vale. 

În schimb, în zona de câmpie și dealuri lipsite mai mult de un strat de zăpadă 

permanent, perioada de pășunat de obicei este mult prelungită peste limitele normale. 

Durata optimă a sezonului de pășunat este egală cu durata zilelor cu temperaturi 

medii zilnice cuprinse între 10 – 15
0
C. 

La temperaturi medii zilnice de sub 10
0
C și peste 15

0
C, condițiile de creștere a 

ierbii sunt total nefavorabile și nu este bine să pășunăm cu animalele. 

 

Încărcarea cu animale 

Acest parametru mai puțin studiat este de cea mai mare importanță alături de 

durata optimă a sezonului de pășunat dacă intenționăm să valorificăm superior 

producția de iarbă a pajiștilor permanente. 

De la bun început va trebui să lămurim de câte feluri este această încărcare cu 

animale și care este necesarul de iarbă pentru o zi pe cap de UVM, ”numitorul 

comun” al tuturor speciilor și categoriilor de animale. 

Încărcarea cu animale a unei pajiști poate fi de două feluri respectiv pentru 

sezonul de pășunat propriu zis și pentru întregul an de 365 zile. 
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Tabelul 1 

Încărcarea cu animale a pajiștilor permanente pe zone fizico - geografice și bioclimatice 

 
Zona 

 fizico 

geografică 

Zonă bioclimatică Limite 

altitudinale 

(m) 

Suprafața 

(mii ha) 

Producția de 

iarbă 

Durată 

sezon 

de 

pășunat 

zile 

Încărcarea cu animale   

 

Repartizare 

pe zone 

% 

 sezon de pășunat
 
 pentru 365 zile  

medie 

t/ha 

totală 

mii 

tone 

medie 

UVM/ha 

totală 

mii 

UVM 

medie 

UVM/ha 

totală 

mii 

UVM 

 

 

Munte 

Etaj alpin peste 2000 40 1,5 60 50 0,46 18 0,06 2,4 0,2 

Etaj subalpin  (jneapăn) 1700-2100 60 3,0 180 80 0,58 35 0,13 7,8 0,6 

Etaj boreal  (molid) 1200-1800 1000 6,0 6000 110 0,84 840 0,25 250,0 18,7 

Etaj nemoral (fag+molid) 800 - 1300 1000 9,0 9000 140 0,99 990 0,38 380,0 28,5 

TOTAL 800 - 2544 2100 7,3 15240 124 0,90 1883 0,31 640,2 48,0 

 

Deal 
Etaj nemoral (fag + 

gorun)  

500 - 800 800 7,0 5600 170 0,64 512 0,30 240,0 18,0 

Etaj nemoral (gorun) 300 - 600 900 5,0 4500 150 0,51 459 0,21 189,0 14,2 

Zona nemorală (stejari 

mezofili) 

200 - 400 200 4,0 800 130 0,48 96 0,17 34,0 2,5 

Lunci și depresiuni - 400 10,0 4000 200 0,77 308 0,42 168,0 12,6 

TOTAL 200 - 800 2300 6,5 14900 167 0,60 1375 0,27 631,0 47,8 

 

Câmpie 
Zona nemorală (stejari 

termofili) 

100 - 200 200 3,0 600 110 0,42 84 0,13 26,0 1,9 

Zona de silvostepă 50 - 150 250 2,0 500 80 0,39 98 0,08 20,0 1,5 

Zona de stepă 20 - 100 90 1,5 140 50 0,46 41 0,06 5,5 0,4 

Sărături  - 50 5,0 250 80 0,96 48 0,21 10,5 0,8 

Nisipuri - 10 2,0 20 50 0,62 6 0,08 0,8 0,1 

TOTAL 20 - 200 600 2,5 1510 84 0,46 277 0,11 62,8 4,7 

T O T A L   G E N E R A L * 5000 6,3 31650 140 0,70 3535 0,27 1334,0 100,0 
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Necesarul mediu zilnic de iarbă pentru o unitate vită mare se consideră a fi de 65 

kg/UVM/zi din care 50 kg iarbă (10 kg substanță uscată) efectiv consumată de animale.  

Diferența în plus de 15 kg iarbă între proba determinată prin cosire și cea efectiv 

consumată de animale este prevăzută datorită fluctuațiilor climatice cu repercusiuni 

asupra dinamicii producției sezoniere sau anuale cât și al gradului de consumabilitate în 

funcție de calitatea ierbii. 

Odată stabiliți acești trei parametri, producția de iarbă, durata de pășunat și 

necesarul zilnic de iarbă pentru un UVM, se poate stabili încărcarea cu animale, atât în 

sezonul propriu zis numită capacitate de pășunat cât și pe un an întreg pe care o vom 

numi în premieră pentru literatura de specialitate, capacitatea furajeră a pajiștii. 

În teritoriu din cele 5 milioane de hectare cca. 1/3 din suprafața de pajiști 

permanente este folosită în regim de fâneață și restul de 2/3 ca pășune.  

Pajiștile de peste 1200 – 1400 m altitudine, deasupra zonei locuite permanent din 

Carpați, se folosesc exclusiv ca pășuni. 

Pentru sezonul de pășunat încărcarea cu animale variază între 0,39 UVM/ha pe 

durata a 80 zile în zona de silvostepă până la 0,99 UVM/ha pe durata a 140 zile în etajul 

pădurilor de amestec (fag + molid + brad) situat între  800 – 1300 m altitudine, 

capacitatea de pășunat fiind în medie de 0,0 UVM/ha. 

Dacă luăm în calcul încărcarea pentru un an întreg indiferent dacă pășunăm direct 

sau cosim pentru furaj conservat (fân, siloz, etc.) necesar în sezonul rece, capacitatea 

furajeră variază între 0,06 UVM/ha în zona de stepă și etajul alpin și de 0,42 UVM/ha în 

lunci și depresiuni, respectiv de 7 ori mai mare.  

La nivelul pajiștilor permanente acest parametru este de 0,27 UVM/ha/an, 

respectiv se pot întreține lejer 1.334 mii UVM numai cu furajele oferite de pajiștile 

permanente. 

Acest calcul asupra capacității furajere medii a pajiștilor permanente a stat la baza 

stabilirii nivelului minim obligatoriu de încărcare a pajiștilor de  0,3 UVM/ha (o vacă la 

3 hectare sau 2 oi pe un hectar). 

Prin lucrări uzuale de întreținere și fertilizare la nivel mediu de 100 kg/ha azot 

substanță activă, această încărcare anuală ar ajunge la aproape 1 UVM/ha, respectiv s-ar 

tripla șeptelul care ar valorifica rațional pajiștile permanente, cea mai ieftină resursă 

furajeră. 

De altfel, în Franța de exemplu, încărcarea cu animale a unei pajiști se stabilește 

prin înmulțirea indicelui de valoare pastorală (Vp) al covorului ierbos cu coeficientul 

0,02, considerând că o pajiște de raigras peren cu trifoi alb are un Vp apropiat de 100 și 

drept urmare încărcarea cu animale este de 2 UVM/ha/an pe cele mai valoroase pajiști. 

Până la această performanță mai este cale lungă, noi ne-am mulțumi pentru 

condițiile noastre să ajungem la 1 UVM/ha/an, încărcare medie pe pajiștile permanente, 

care ar asigura integral furaje pentru efectivele actuale de animale ierbivore. 
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Efectivele de animale ierbivore 

Din datele oferite de MADR la sfârșitul anului 2014 s-au înregistrat 4.050 mii 

UVM (Tabelul 2). 

Tabelul 2 

Efectivele de animale domestice ierbivore 

 

Specia Mii capete Coeficient de transformare Total UVM 

(mii) 

Bovine total 2.250 0,75 1.690 

Ovine și caprine  total 13.520 0,14 1.893 

Cabaline 584 0,80 467 

T O T A L x x 4.050 

 

 Dacă am valorifica întreaga cantitate de iarbă a pajiștilor permanente în sezonul 

optim de pășunat de 140 zile după calculele noastre am putea întreține 3.535 mii UVM, 

respectiv 87,3 % din șeptelul actual.  

 Așa cum s-a amintit mai înainte, dacă ținem seama de  necesarul pentru întregul 

an de iarbă păscută în sezonul de vegetație sau recoltată și  conservată pentru sezonul 

rece, pe care am numit-o capacitate furajeră, pajiștile asigură furajul de volum pentru 

1.334 mii UVM, respectiv 33 % din efectivul actual de animale de 4.050 mii UVM, ceea 

ce este foarte puțin față de posibilități. 

 În ceea ce privește repartizarea pe zone bioclimatice a efectivelor de animale 

48 % dintre acestea, respectiv aproape jumătate ar trebui să fie în zona de munte la peste 

800 m altitudine, 47,8 % în zona de dealuri și abia 4,7 % la câmpie. 

 În realitate, cele mai multe animale în special oile, sunt întreținute la câmpie pe 

pârloagele din arabil și spații foarte mari din zona montană în ultimele două decenii au 

fost abandonate, cu consecințe incalculabile asupra pierderilor economice prin 

neutilizarea ierbii, restrângerii suprafețelor de pajiști prin împădurire și reducerii drastice 

a biodiversității pastorale. 

 

 Măsuri urgente pentru sporirea producției pajiștilor 

 În recentul ”Ghid de întocmire a amenajamentelor pastorale”- întocmit de ICD 

Pajiști – Brașov, lucrare finanțată și difuzată prin grija MADR la toate unitățile 

administrativ teritoriale din țara noastră sunt trecute principalele măsuri de sporire a 

producției de iarbă, asupra cărora nu mai revenim, ele fiind accesibile pentru toți ce 

interesați. 

 Din păcate, multe din aceste măsuri nu sunt operaționale datorită înscrierii 

majorității suprafețelor de pajiști permanente la diferite măsuri de agromediu care 

restricționează utilizarea unor produse chimice necesare corectării acidității solurilor și 

fertilizării, reînsămânțarea și supraînsămânțarea cu specii din afară, combaterea 

vegetației dăunătoare, recoltarea la epoci mult întârziate față de cea optimă și altele.  
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 Ideal ar fi fost ca măsurile de îmbunătățire ale covorului ierbos degradat al 

pajiștilor să fi fost efectuate înainte de înscrierea lor la APIA. 

Acum este târziu, beneficiarii subvențiilor respectă normele de agromediu și 

pajiștile rămân în starea lor de degradare cu producții de iarbă mici și de slabă calitate 

furajeră, afectând și biodiversitatea pastorală. 

 În acest caz prin restricțiile de agromediu, perioada de îmbunătățire a covorului 

ierbos este mult mai lungă decât în cazul aplicării unor metode convenționale. 

 După opinia noastră, pe suprafețele de pajiști supuse unui regim de agromediu, pe 

lângă nivelul de 40 kg/ha/an azot din resursă organică, prin târlire sau aplicare gunoi de 

grajd să aplicăm cu strictețe lucrările de combatere a vegetației nevaloroase și să 

respectăm încărcarea optimă cu animale și durata sezonului de pășunat, acțiuni care în 

timp mai îndelungat duc la rezultate bune. 

 

Măsuri pentru valorificarea completă a producției de iarbă 

Pe lângă măsurile de sporire a producției de iarbă mai sunt de rezolvat probleme 

și mai grele legate de valorificarea producției care necesită dotări și echipamente 

corespunzătoare.  

 

Acestea se pot exprima în câteva puncte: 

 drumuri de acces pentru autovehicule și alte mijloace de transport; 

 condiții de viețuire civilizată a îngrijitorilor în zone izolate; 

 asigurarea apei permanente pentru animale; 

 asigurarea umbrei pentru animale în zonele de câmpie și deal lipsite de vegetație 

forestieră; 

 asigurare de adăposturi pentru animale în zona montană înaltă; 

 facilități pentru achiziționarea de utilaje mecanice necesare recoltării și 

conservării furajelor de pe pajiști pentru sezonul rece; 

 durata mai lungă a închirierii pajiștilor, care să permită unele investiții ale 

utilizatorilor; 

 măsuri pentru combaterea furturilor din zonele izolate și de protecție a animalelor 

împotriva carnivorelor mari și multe altele. 

 

 Din cele prezentate rezultă productivitatea foarte scăzută a pajiștilor permanente 

și necesitatea sporirii și valorificării ierbii la standarde și performanțe europene. 

 
Revista Ferma, 2015, anul XVII, nr.10 (149),1-15 iunie, Timișoara sub titlul ”Valorificarea superioară 

a pajiștilor permanente ” 
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ABATERILE DE LA PĂȘUNATUL RAȚIONAL ȘI EFECTUL LOR 

ASUPRA PAJIȘTILOR ȘI MEDIULUI 

 

 

Modul de folosire principal al pajiștilor permanente sau temporare sunt prin 

pășunat direct cu animalele, cosit în regim de fâneață, mixt cu alternanța păscut – cosit 

cât și combinat, respectiv cosit și consumat iarba cu animalele din brazde pe teren.  

Pășunatul direct cu animalele are cel mai mare efect asupra pajiștilor prin durată, 

sistemul de rupere al ierbii, călcat, dejecții solide și lichide și altele. 

 În general sunt binecunoscute regulile pășunatului rațional care includ durata și 

încărcarea optimă cu animale, în funcție de producția și calitatea covorului ierbos al 

pajiștilor permanente sau temporare.  

 

Începutul pășunatului 

  Începutul sezonului de pășunat în zona de câmpie și dealuri ca dată calendaristică 

pentru condițiile țării noastre a fost de secole 23 aprilie, de Sf. Gheorghe cu mici abateri, 

în funcție de desprimăvărare. 

Alte metode mai expeditive de începere a sezonului de pășunat este momentul 

înfloririi păpădiei (Taraxacum sp.) care este un adevărat fitometru pentru 

desprimăvărare de la câmpie până în munte. 

  

Durata sezonului de pășunat 

Pentru clima din țara noastră durata sezonului de pășunat la câmpie nu ar trebui să 

depășească 210 zile (7 luni) în condițiile asigurării umidității din precipitații sau irigații. 

Restul de cca. 155 zile (5 luni) animalele ierbivore ar trebui întreținute cu furaje 

în stabulație atât vitele mari (bovine, cai) cât și cele mici (oi, capre).  

Altfel spus durata optimă de pășunat se suprapune peste un element climatologic 

și anume durata continuă în zile a temperaturilor medii mai mari sau egale cu 10 
0
C. 

Astfel, în zona montană peste 600 – 800 m durata sezonului de pășunat scade cu 

cca.  7,5 zile la fiecare 100 m altitudine, respectiv de la 160 zile în etajul gorunului până 

la 55 zile la 2000 – 2200 m în etajul subalpin – alpin.   

 Pășunatul în sezonul rece pe teren umed și soluri argiloase cu relief plan, duce la 

impermeabilizarea stratului superficial de sol, exces de umiditate, gleizare, apariția și 

extinderea speciilor de buruieni ca pipirig (Juncus sp.), târsă (Deschampsia caespitosa), 

rogozuri (Carex sp.) și altele. 

 Pășunatul în afara sezonului optim de pășunat pe terenuri în pantă după rărirea 

covorului ierbos provoacă  ample procese de eroziune a solului cu înălțarea fundului 

albiei râurilor care produce inundații la cantități de ploaie obișnuite altădată!  

În aval, lacurile de acumulare sunt deja colmatate datorită în principal pășunatului 

permanent și haotic din amonte. 
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 Toate aceste fenomene negative se petrec pe neobservate în timp mai lung sau 

mai  scurt,cu efecte catastrofale asupra biodiversității și menținerii suprafețelor existente 

la 1 ianuarie 2007 a pajiștilor permanente, care sunt principalele condiții pentru 

acordarea subvențiilor de către UE.  

 

Încheierea sezonului de pășunat 

Sezonul optim de pășunat se încheie cu 3-4 săptămâni înainte de instalarea 

înghețului permanent la sol, la câmpie și deal. În zona montană încheierea sezonului este 

determinat de căderea unui strat permanent de zăpadă.  

În termen popular încetarea pășunatului este la 26 octombrie de Sf. Dumitru, dată 

care a devenit cutumă, cu mici abateri de 1-3 săptămâni în funcție de răcirea vremii. 

Întreținerea pe pajiștile permanente a animalelor peste această limită vor surprinde 

plantele din covorul ierbos nepregătite pentru iarnă și ca atare pot pieri la un îngheț lipsit 

de zăpadă, rezistând la ger doar buruienile care se vor înmulți în sezonul următor. 

 

Încărcarea cu animale  

Pe lângă durata sezonului de pășunat, încărcarea cu animale are de asemenea cel 

mai important rol în practicarea pășunatului rațional. Pragul minim legal de 0,3 UVM (2 

oi adulte/ha sau 1 vacă la 3 hectare) pe un hectar de pajiște permanentă, verificat de 

APIA, este de cele mai multe ori nerespectat fiind sub această limită până la abandon  și 

ca atare posesorii – utilizatorii pajiștilor își însușesc pe nedrept subvențiile. 

Concret pe teritoriu  așa zișii ”utilizatori”  fac veritabile mișcări de turme de 

animale ca pe front,  de la anunțul deconspirat al venirii inspectorilor APIA, pentru a fi 

găsiți în regulă și a nu pierde subvențiile. 

Ce ar fi dacă în zona montană îndeosebi, s-ar calcula pe baze reale după regulile 

cunoscute încărcarea cu animale și inspectorii APIA incoruptibili fără un anunț 

prealabil, dotați cu drone să fotografieze în orice zi sau moment al zilei numărul 

efectivelor pe o suprafață dată, asemeni celor de la circulația rutieră ?  

În continuare cei găsiți fără animale permanente în sezonul optim stabilit pe 

pajiști, dovediți cu probe de necontestat, să piardă subvențiile, să le returneze dacă le-au 

primit ilegal sau să fie pedepsiți penal pentru fraudă !? 

Poate fi aceasta o metodă de combatere a declarațiilor false a unor ”băieți 

deștepți” din patrimoniul pastoral privind încărcarea optimă cu animale și evitarea 

subîncărcării sau abandonului pajiștilor, în special al celor montane. 

Merită să încercăm, înainte ca pădurea să înlocuiască pajiștile actuale în pericol 

de a nu mai fi ”permanente”,  într-un viitor nu prea îndepărtat. 

 
Revista  Ferma, 2015, an XVII, nr  8 (147), 1-15 mai, Timişoara sub titlul ”Abateri de la utilizarea 

rațională a pajiștilor” 
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AMINTIRI DESPRE … EXPLOATAREA PAJIȘTILOR 

 

De când mă știu am fost fascinat de modul cum pasc iarba vaca, calul, oaia, capra, 

porcul și gâsca de unde după școlire am acordat și mai mult importanța cuvenită folosirii 

pajiștilor. 

Înainte vreme era mai multă rânduială privind folosirea pajiștilor din izlazul 

comunal cu reguli precise și respectate de toți. După ce obștea satului făceau lucrările de 

curățire pe pășune, șanțuri de scurgere pentru excesul de umiditate și fântâni, reparații, 

jgheaburi și podețe, împrăștiere mușuroaie și altele, fiecare în funcție de numărul de 

animale învoite la izlaz de Sf. Gheorghe (23 apr.) începea sezonul de pășunat care dura 

până la Sf. Dumitru (26 oct.), după care pășunatul era strict interzis până în sezonul 

următor. 

Aceste bune orânduiri statuate de secole au fost dramatic perturbate de 

colectivizarea forțată a agriculturii după anii 1950, când pe izlazul comunal a fost 

instituit pășunatul haotic cu oile, după placul unor învârtiți mână în mână cu noua 

administrație a localităților pusă de comuniștii dictaturii proletare. 

Pe izlazurile de câmpie bănățene unde am copilărit, pășteau numai vacile de lapte 

ale comunei și în proximitatea caselor erau nesfârșite cârduri de gâște. După 

colectivizare pe izlaz au apărut pentru prima dată oile, care pășteau tot anul, astfel că la 

scoaterea puținelor vaci ale localnicilor neîncartiruite în grajdurile, citiți gulagurile, 

cooperativelor agricole, nu mai aveau ce paște. Instalarea oilor pe izlazurile destinate 

vacilor a început să fie o regulă generală în Banat după colectivizare, până și în zilele 

noastre. 

În agricultura de stat pe care am cunoscut-o mai bine după terminarea Facultății 

de agricultură din Timișoara, am remarcat existența unor pășuni model cum erau Șanta 

și Crinț din Munții Cibinului, Râșnov – Brașov, Daia – Albești, jud. Mureș și altele unde 

pășunatul se făcea rațional prin rotație cu garduri fixe și electrice. 

Îmi amintesc un caz special întâlnit la Râșnov, unde pentru împrejmuirea cu 

garduri fixe în loc de sârmă ghimpată s-a pus sârmă lisă, după dispoziția unui director 

din Departamentul agriculturii de stat, fost prizonier în URSS care avea oroare de 

amintirea gardurilor ghimpate din prizonierat. Rezultatul cu sârma lisă la gardul fix fără 

curent electric a fost un fiasco, fiind nevoiți ulterior să o înlocuiască cu cea ghimpată. 

La IAS Prejmer unde am răspuns de baza furajeră pentru 4.500 vaci de lapte și 

tineretul aferent, au funcționat 28 garduri electrice care porționau zilnic iarba pe 

pășunile semănate și tarlalizate cu garduri fixe din apropierea grajdurilor. 

  Mulți nu foloseau gardurile electrice spunând că nu sunt eficiente, fiind 

descurajați din prima zi după scoaterea animalelor mai zburdalnice din stabulație care 

stricau instalațiile. Abia după 2 – 3 zile de obișnuință afară animalele se linișteau 

și ”prindeau frică” de impulsurile electrice. 

Tot la Prejmer am introdus sistemul combinat de cosit iarba în brazde și 

porționare pentru 1 zi cu gard electric. 
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Această metodă a scutit vacile de efortul de 8 – 10 ore pentru a paște iarba, 

consumând mai ușor și mai multă substanță uscată, iarba fiind parțial pălită. 

Prin acest mod de folosință combinat (cosit + furajare pe teren), s-au înregistrat 

producții mai mari de lapte pe cap de vacă decât în sistemul clasic de pășunat rațional. 

În schimb prin cosit și călcat cu animalele, covorul ierbos se regenera mai greu și 

pajiștea semănată avea o longevitate mai mică față de suprafețele păscute direct. 

În fermele unde nu era posibilă înființarea unor pajiști semănate în apropiere, 

vacile erau duse în tabere de vară cu pășuni tarlalizate și muls mecanizat. La fiecare 

tabără ca și la grajduri, era afișat un ”calendar de pășunat” cu indicații precise asupra 

rotației animalelor în parcele și alte indicații privind pășunatul rațional pentru întregul 

sezon. După fiecare ciclu de pășunat, pentru eșalonarea producției de iarbă, erau aplicate 

îngrășăminte chimice azotoase în cantitate de 40 – 60 kg substanță activă. 

Când lucrurile au început să funcționeze mai bine, o minte diabolică din 

Departamentul agriculturii de stat din București, a făcut un calcul meschin precum că 

stâlpii din beton armat de pe pajiștile intensive de lângă grajdurile de vaci și taberele de 

vară ar scoate din circuitul agricol câteva sute sau mii de hectare! 

După această maladivă constatare, organele de partid înfometate de extinderea 

terenurilor arabile pentru agricultură, au dispus scoaterea stâlpilor de pe pășuni, 

desțelenirea, cultivarea cu plante furajere și hrănirea vacilor la grajd vară – iarnă. 

Unitatea de stat unde am lucrat ”Erou al Muncii Socialiste” și-a permis să nu 

respecte ”prețioasele” indicații  venite de sus și a avut puterea să mențină pășunile și 

dotările pentru o folosire rațională. Până la urmă acest sistem nu a ținut mult întrucât 

cheltuielile cu recoltarea și transportul furajelor la ieslea animalelor au fost mult mai 

costisitoare datorită și scumpirii țițeiului pe piața mondială, astfel că s-a revenit la 

soluția mai ieftină a scoaterii animalelor pe pășuni. 

Drept urmare, același departament ne-a cerut o planificare a înființării de pajiști 

intensive lângă grajduri și parcelarea  cu garduri fixe pentru un pășunat rațional în 

rotație. 

Mare le-a fost mirarea celor de la trust și departament de ritmul deosebit de rapid 

cu care IAS Prejmer a realizat acest program, în fapt nu a făcut nimic altceva decât să 

raporteze ce nu a distrus și a păstrat prin nerespectare dispozițiilor precedente. 

Criza energetică de după anii 1973 a afectat și alte mari aglomerări de animale 

cum era Complexul zootehnic de creștere a vacilor de lapte de la Sf. Gheorghe din 

județul Covasna de care am răspuns ca cercetător științific la Stațiunea Centrală de 

Cercetări pentru Cultura Pajiștilor din Brașov. 

Aici am îndrumat înființarea, împrejmuirea și folosirea pajiștilor intensive irigate, 

prin scoaterea la pășunat a  2000 vaci de lapte din grajduri a câte 205 capete în sistem 

legat. Nu vă pot descrie greutățile apărute ca urmare a scoaterii și revenirii pe acelaș loc 

în grajd a nevinovatelor dobitoace! 

Ne-au trebuit aproape două săptămâni ca animalele să se obișnuiască să iasă și să 

revină la locul lor la iesle.  
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Trecerea unui număr foarte mare de animale pe terenul moale după ploi au creat 

adevărate mlaștini pe hățașurile de acces spre parcelele de pășunat.  

Acum pe aceste locuri cu complexe moderne ca și concepție dar cu vicii în 

aplicarea tehnologiilor de exploatare datorită unor ”directive” ce frizau absurdul, s-a 

așternut liniștea abandonului și urmele vandalizatorilor de tot felul. 

Păcat, mare păcat că astfel de sisteme moderne de creștere a animalelor copiate 

după marile exploatații zootehnice din SUA trebuiau retehnologizate așa cum au făcut 

ungurii, slovacii, bulgarii până și nemții din RDG, nu să fie distruse din temelii ca la 

meșterii Manole români ! 

Ce am pus în locul acestor complexe de creștere a animalelor în ultimele două 

decenii este vizibil și binecunoscut de noi toți.  

Construcțiile salvate de furia demolatorilor inconștienți, au fost transformate în 

depozite de lemne sau chiar de haine vechi în unele locuri! 

Scăderea alarmantă a efectivelor de bovine și ovine cu lipsa de încărcare a 

pajiștilor permanente din zona montană datorită ofertei suplimentare de iarbă de pe 

pârloagele terenurilor arabile abandonate din câmpie și dealuri este tot ce a mai rămas 

din zootehnia înfloritoare a trecutului. 

Între anii 1970 - 1990 în fiecare județ funcționa o Întreprindere de îmbunătățire și 

exploatare a pajiștilor (IIEP) care conform titulaturii se ocupa de patrimoniul pastoral ce 

nu aparținea de agricultura de stat.  

Aceste întreprinderi de prestări de servicii pastorale aveau ferme de producere a 

semințelor de ierburi perene, executau lucrări de curățire de vegetație lemnoasă 

invazivă, aplicau amendamente calcaroase pe solurile acide, fertilizau cu îngrășăminte 

chimice și organice, reînsămânțau sau supraînsămânțau pajiștile cu covor ierbos 

degradat, executau proiecte de amenajare și dotare cu drumuri de acces, combaterea 

eroziunii, desecări, împrejmuiri, diverse construcții pentru îngrijitori și animale, într-un 

cuvânt de tot ceea ce însemna gospodărirea patrimoniului pastoral.  

Acum și aceste IIEP-uri din lipsă de preocupare a factorilor de decizie și 

administrare a acestor  imense bogății naturale care sunt pajiștile permanente, au fost 

treptat desființate, deși am fi avut foarte mare nevoie de ele în continuare pentru prestări 

de servicii în acest domeniu important al creșterii animalelor, conservării biodiversității, 

protecției mediului și păstrării peisajelor pastorale. 

Acestea au fost câteva amintiri despre folosirea pajiștilor permanente observate și 

trăite de mine cu bune și rele din care unele ar merita să fie analizate și după necesități 

băgate în seamă și puse în practică pentru a ne înscrie și noi în civilizația pastorală a 

țărilor membre din Uniunea Europeană cu zootehnie dezvoltată. 

 
Revista Ferma, 2015, anul XVII, nr.11 (150),15-30 iunie, Timișoara 
 

 

 

 



 191 
 

PRINCIPALELE CAUZE ALE LIPSEI DE GOSPODĂRIRE  

ȘI ABANDON AL PAJIȘTILOR 

 

 

 În pelegrinările  mele din trecut și prezent pe pajiștile europene am remarcat grija 

deosebită care o acordă majoritatea țărilor acestui mod de folosință agricolă și lipsa de 

gospodărire sau chiar abandon existentă pe meleagurile noastre. 

 După această constatare mi-am pus întrebarea care ar fi cauzele acestei atitudini 

delăsătoare față de pajiștile permanente și de ce nu ne încadrăm încă în civilizația 

pastorală europeană ? 

 În cele ce urmează încerc să fac o radiografie a principalelor cauze care au generat 

starea actuală total necorespunzătoare a pajiștilor permanente de la noi. 

  

Scăderea efectivelor de animale ierbivore 

 În anii 1990 în țara noastră pentru cele 4,7 milioane hectare pajiști permanente 

existau 6,3 milioane bovine, 16,5 milioane ovine și caprine și 0,7  milioane cabaline, cu 

un total de 7,5 milioane  unități vită mare (UVM), revenind 160 UVM la 100 hectare 

pajiște. 

 În zilele noastre efectivele de bovine au scăzut cu cca. 4 milioane și al ovinelor cu 

3 milioane față de anii 1990, înregistrând acum un total de cca. 4 milioane UVM pe 4,9 

milioane hectare pajiști permanente, revenind 82 UVM/100 hectare, respectiv aproape 

jumătate din încărcarea de acum două decenii ! 

 Legislația și subvențiile actuale nu stimulează în suficientă măsură crescătorii de 

animale să-și mărească efectivele până la o încărcare optimă și deplină a pajiștilor 

permanente. Peste tot în Europa și în lume pajiștile permanente, cea mai ieftină sursă 

furajeră, sunt exploatate cu animalele până la limita maximă, neexistând decât foarte 

rare cazuri de subîncărcare sau abandon. 

  

Pârloagele din arabil, sursă de furaj mai accesibilă 

 Necultivarea a 2 – 3 milioane de hectare de terenuri arabile și înierbarea lor 

treptată pe cale naturală a produs distorsiuni majore în practicarea păstoritului cu oile 

îndeosebi, prin menținerea lor pe pârloagele de la câmpie și dealuri și neurcarea lor 

tradițională la munte. 

 Astfel, masivi montani cu tradiție în păstorit, au fost abandonați parțial sau total în 

favoarea ierbii de pe pârloagele din arabil mai accesibilă și calitativă decât cea din 

covorul ierbos dominat de Nardus stricta (părul porcului, țepoșică) și alte specii mai 

slab furajere. La acestea se adaugă și paza suplimentară în munte împotriva prădătorilor 

(lupi, urși, râși) și a condițiilor mai grele de acces auto pentru transporturi, al climei mai 

aspre și al traiului mai rustic izolat de lume, față de câmpie sau dealuri. 
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 Criza alimentară mondială care bate la ușă, ne va determina să reluăm în cultură 

terenurile arabile lăsate acum în paragină și această resursă momentană de furaj pentru 

animale va dispărea într-un viitor nu prea îndepărtat. 

 

 Drumuri de acces improprii 

Unul dintre cele mai grele probleme legate de folosirea pajiștilor situate în golul 

de munte este accesul pe aceste suprafețe mai izolate. 

 În trecutul nu prea îndepărtat existau drumuri forestiere bine întreținute pe care se 

putea pătrunde ușor cu mijloace auto sau hipo în golul de munte. 

 Acum aceste drumuri sunt neîntreținute și mai ales răvășite de târâșul buștenilor 

cu tractoarele și chiar boi înjugați, efectuate de către diverși indivizi puși pe furăciune și 

căpătuială. 

 Pe întreg lanțul carpatic se văd urmele acestei acțiuni inconștiente de distrugere a 

fostelor drumuri forestiere sau al creării altora noi cu ogașe și râpi produse de buștenii 

tractați pe terenul umed, urme greu sau imposibil de traversat cu mijloacele auto 

normale. În acest sens are de suferit atât economia forestieră cât și cea pastorală a unui 

munte. Transportul lemnului din pădure ar trebui să fie permis numai cu mijloace pe roți 

nu prin târârea buștenilor. 

 Oare nimeni nu vede și nu sesizează aceste nereguli existente la tot pasul în 

munții noștri !? 

 Inexistența unor drumuri de acces cu dublu rol, silvic și pastoral, îngreunează 

până la abandon gospodărirea normală a pajiștilor montane. 

  

Alimentări cu apă 

 Lipsa apei de băut și alte utilități cauzate de defrișările necontrolate ale pădurilor 

sunt o altă cauză principală al nefolosirii pajiștilor în zonele deficitare în acest produs 

esențial pentru animale și oameni. Pentru remediere sunt necesare captarea izvoarelor și 

depozitarea apei, inclusiv cea de pe acoperișuri sau topirea zăpezii și folosirea ei în 

perioada de criză, cum o fac pretutindeni țările montane dezvoltate. 

 Actualul sistem de adăpare direct din surse neamenajate (izvoare, râuri, bălți, etc.) 

pot crea probleme în perioadele de sectă care sunt tot mai lungi și mai dese în ultima 

vreme. Prin asigurarea apei, multe dintre pășunile abandonate în prezent vor fi 

valorificate la nivel optim și animalele vor înregistra pierderi mai reduse cauzate de 

deplasarea la aceste surse sau insuficiența acesteia. 

  

Adăposturi pentru îngrijitori 

 Odată cu trecerea timpului, crescătorii de animale au pretenții tot mai ridicate 

pentru un trai civilizat cu condiții de odihnă, hrană, curățenie, informare și petrecerea 

timpului liber. Pentru  acestea este necesară existența unui adăpost temporar sau 

permanent bine utilat, unde îngrijitorii animalelor să aibă acces la toate utilitățile 

moderne: electricitate, baie, internet, etc. 
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Fără aceste condiții de viețuire și lucru, va fi tot mai greu să găsești personal 

corespunzător care să îngrijească animalele pe pajiști în special pentru cele izolate din 

munți. 

  

Adăposturi pentru animale 

 Inexistența unor adăposturi pentru animale primăvara cum sunt oile tunse urcate 

la munte, poate produce pagube prin îmbolnăviri. La fel, animalele tinere sau cele adulte 

în perioade mai reci pot avea de suferit dacă nu au adăpost, limitând posibilitățile de 

folosire a ierbii de pe pajiști primăvara devreme sau toamna târziu. 

 Aceste adăposturi trebuiesc dotate cu mijloace de adunare depozitare și 

împrăștiere pe pajiști a dejecțiilor animalelor. 

 Practica actuală de menținere mai îndelungată a animalelor peste noapte în 

îngrădiri sub cerul liber pe pășune, numite târle, este mai primitivă și produce un exces 

de elemente fertilizante ce stimulează buruienile nitrofile cu scoaterea din circuitul 

economic pastoral a mari suprafețe de pajiști 

  

Procesarea igienică a laptelui 

 În general laptele de oaie sau de vacă realizat pe pajiști mai greu accesibile se 

procesează pe loc, realizându-se diferite sortimente tradiționale de brânzeturi și alte 

produse lactate. 

 În acest sens sunt necesare construcții și dotări corespunzătoare întrucât vechile 

sisteme arhaice nu mai corespund normelor actuale sanitar veterinare și drept urmare 

produsele lactate nu mai pot fi comercializate. 

 Pe viitor va trebui să ne aliniem normelor europene și în această direcție prin 

construirea unor stâni cu puncte de procesare a laptelui mai igienice decât până acum. În 

caz contrar, multe din suprafețele de pajiști actuale vor rămâne nefolosite de către 

animalele ierbivore producătoare de lapte. 

 

Devastări și furturi de dotări pastorale 

 În marea lor majoritate adăposturile și dotările pastorale, locuințe utilizate 

temporar pe timpul sezonului de pășunat, sunt devastate și sustrase de indivizi fără 

căpătâi, certați cu legea. 

 Celor care vin cu animalele la vărat pe munte  îndeosebi, duc toamna la coborâre 

și le readuc  la urcare în primăvara viitoare întreg sistemul de împrejmuirea animalelor 

și procesare a laptelui, altfel ar dispărea fără pază în afara sezonului de pășunat.  

 Este dureros să constați că aceste acțiuni reprobabile sunt tot mai frecvente deși 

avem o poliție comunitară, o poliția montană, mai nou și o poliție forestieră. 

 Firesc ne întrebăm, pe când și o poliție pastorală, cu responsabilități pentru 

circulația corectă a animalelor în teritoriu și paza bunurilor din acest patrimoniu. 
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Utilizarea subvențiilor de agromediu și handicapuri naturale 

 Una din cele mai des invocate motive pentru lipsa de gospodărire și folosire 

rațională a pajiștilor cu dotările necesare este lipsa de fonduri financiare. Nimic mai 

neadevărat în această direcție. Își pune cineva întrebarea la cine au ajuns și cum s-au 

cheltuit subvențiile încasate pe pajiștile permanente !? 

 În exercițiul PNDR 2007 – 2013 pe cele circa 2 milioane hectare pajiști montane 

s-au primit de la UE cca.  2,5 miliarde euro, revenind peste 1200 euro pe hectar. 

 Pe teren nu se vede nici o îmbunătățire în afara unor defrișări de fațadă. Cu aceste 

fonduri s-ar fi putut amenaja drumuri de acces, construi adăposturi pentru îngrijitori și 

animale, cășării, alimentări cu apă, împrejmuiri, umbrare, etc. Dacă nu suntem suficient 

de vigilenți ”băieții deștepți” din patrimoniul pastoral în perioada PNDR 2014 – 2020 

vor utiliza în interes propriu ca și până acum, aceste fonduri și pajiștile vor rămâne în 

continuare în aceeași stare jalnică de degradare și nefolosire. 

  

Lipsa unor întreprinderi de prestări servicii pastorale 

 Să presupunem că se va face ordine în atribuirea subvențiilor exclusiv 

crescătorilor de animale și cheltuirea  acestora pentru îmbunătățirea, dotarea și folosirea 

pajiștilor după care ne punem întrebarea cu ce și cu cine efectuăm aceste lucrări cu 

specific aparte.  În trecut în perioada 1970 – 1990 la nivel de fiecare județ funcționa o 

Întreprindere de îmbunătățire și exploatare a pajiștilor (IIEP) cu rol important în acest 

domeniu.  

Pe viitor, ar trebui regândite astfel de firme private sau de stat pentru prestări 

servicii pe pajiștile permanente cu fonduri din subvenții sau alte resurse financiare. 

  

Credința că iarba crește fără să o semeni și să o îngrijești 

 Una din cele mai păguboase credințe asupra  lipsei de întreținere și îngrijire a 

pajiștilor este aceea că iarba crește de la sine, dată de Cel de Sus și  este suficient să o 

pășunezi cu animalele sau să o cosești. 

Acestei idei și mentalități încetățenite la  noi din vechime, a făcut și face în 

continuare mult rău bunului mers al activității și performanțelor economice pastorale. Pe 

scara evoluției pastorale noi suntem abia în zorii civilizației umane în stadiul de 

culegători de iarbă cu animalele întreținute liber și la întâmplare pe pajiști, în pădure, pe 

pârloage sau miriști, ba chiar și prin fraudă pe culturile agricole semănate de alții ! 

Hoția pe patru picioare cu animalele practicată de unii ”crescători” a devenit 

cronică pe meleagurile mioritice, fapt unic în spațiul rural european. 

Este de notorietate ideea că oaia este rentabilă când partea din față paște la 

vecini și pe cea din spate o mulgi tu ! Pe când creșterea animalelor se va face exclusiv 

între limite clare, împrejmuite pe terenuri private sau închiriate cu respectarea 

proprietății cum este peste tot în Uniunea Europeană ? 

În țările cu o zootehnie dezvoltată, pajiștile permanente sunt privite ca oricare altă 

cultură  agricolă, cu diferite grade de intensivizare, în funcție de cerințele pieții în 
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produse animaliere. Fertilizarea cu îngrășăminte organice și chimice la nivelul mediu de 

150 – 300 kg/ha azot anual, în unele locuri și mai mare, supraînsămânțarea sau 

reînsămânțarea, pășunatul porționat, etc. sunt practici curente de mult intrate în 

cunoștința crescătorilor de animale din țările europene dezvoltate. 

 În contrasens pajiștile permanente din țara noastră în ultimul sfert de secol sunt 

într-un continuu regres din toate punctele de vedere. 

 Pentru a intra pe merit cu drepturi depline în civilizația europeană a pajiștilor va 

trebui să ne schimbăm radical atitudinea față de patrimoniul nostru pastoral. 

 Un prim pas încurajator este legislația recentă cu obligația ca până la sfârșitul 

anului să se întocmească  și în anii ce urmează să se aplice lucrările înscrise în 

amenajamentele pastorale la nivelul întregii țări. 

 Prin aceste reglementări și măsuri, efectivele de animale ierbivore s-ar putea mări 

de 3 – 4 ori, cu realizarea unor produse animaliere ecosanogene de  înaltă calitate și o 

eficiență economică corespunzătoare. 
 

Revista Ferma, 2015, anul XVII, nr.15, 16 (154, 155), 1-15 și 15-30 septembrie, Timișoara, sub titlul 

 ” Gospodărirea pajiștilor ” 
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NĂRAVURILE PASTORALE DIN TRECUT ȘI ÎNDREPTAREA LOR  

 

De curând, prin grija d-lui Emil IUGAN, președintele Asociației 

Forestierilor ”Valea Someșului”,  am intrat în posesia unei valoroase lucrări mai vechi 

de propagandă pastorală intitulată ”Pășunile noastre alpine” întocmită de inginerul 

silvic Victor PRECUP, apărută în anul 1933 la Tipografia ”Minerva” s.a. Bistrița. Cartea 

se referă la starea de atunci a pășunilor grănicerești din fostul District Năsăud, în 

suprafață de 32.582 hectare, aparținând la 44 comune. 

De la început am fost surprins să constat că în acești peste 80 de ani nu s-a 

schimbat aproape nimic din problematicile îmbunătățirii și folosirii pajiștilor 

permanente  montane, multe dintre ele sunt deosebit de actuale, fapt ce m-a îndemnat să 

le fac cunoscute, cu sincerul regret că lucrurile nu s-au îndreptat până azi, unele din 

contră s-au degradat și mai mult. Autorul lucrării folosind un stil direct și tăios, prezintă 

fără ocolișuri stările de fapt din teritoriul unde era inspector general și directorul 

silviculturii județului Năsăud, dând soluții concrete de îmbunătățire și folosire rațională 

a pășunilor prin care să   limiteze defrișarea pădurilor pentru a mări suprafața de pășunat 

și mai ales să înlăture pagubele produse de pășunatul haotic al animalelor domestice în 

păduri, pepiniere și plantații forestiere, precizând: ”ameliorarea și exploatarea rațională 

a tuturor pășunilor din regiunile muntene este primul mijloc pentru a face să înceteze 

pășunarea și defrișarea (n.n.)pădurilor” sau altfel spus ”Prin ameliorarea pășunilor 

vom salva pădurile”. După Reforma Agrară din 1920 pentru lărgirea izlazurilor 

comunale au fost defrișate peste 1 milion de hectare de pădure în loc ca pășunile să fie 

îngrijite corespunzător și să nutrească de 3-4 ori mai multe vite ca în prezent, conchide 

acelaș autor. 

În cele ce urmează vom face o scurtă trecere în revistă din cartea amintită, a 

modului cum au fost îngrijite și exploatate pășunile grănicerești, cu extensie pentru 

întreg lanțul carpatic românesc și multe asemănări până în zilele noastre. 

Ca preambul, autorul Victor PRECUP caracterizează foarte plastic situația de 

atunci după spusele lui prin puține dar cu atât mai grele și apăsătoare cuvinte: ” Lipsa 

totală de îngrijire pentru vite, pentru păstori și pentru pășune, stoarcerea în mod 

neomenos a vlăgii nu numai din pășune, din vite și din oameni, ci și din păduri și din 

parchetele plantate și toate acestea pentru un câștig care se poate numi cel mai mic 

posibil” 

În continuare prezentăm punctual principalele constatări ale acestui autor: 

 Animalele pe pășune nu au nici un fel de adăpost deși oile sunt tunse înainte de a 

urca pe munte. La Ilvenii Mici au pierit 120 de oi în anul 1931 din această cauză; 
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 Lipsa de adăposturi și de nutreț (fân) pentru vreme rea scade producția de lapte și 

creșterea în greutate. Cele 44 comune dețin în total 40.000 de oi. Sezonul de 

pășunat ține în medie 100 de zile. Dacă din cauza frigului se pierde zilnic lapte în 

valoare de 1leu de fiecare oaie, rezultă o pagubă totală de peste 4 milioane lei! 

 Strungile lăsate ani în șir în același loc sunt adevărate focare de boli la unghii și 

de gură, care slăbesc și omoară animalele bolnave. Pe locurile unde nu se mută 

strunga (târla) se adună mult bălegar unde crește ștevia, știrigoaia și alte bălării pe 

care nu le consumă nici un animal, reducând suprafața de pășune cu zeci și sute de 

hectare în loc ca aceste terenuri la mutarea normală a strungilor (2-4 zile) să fie 

cele mai roditoare terenuri de pășunat. 

 Izvoarele necaptate și lipsa unor adăpători igienice duce la răspândirea bolilor la 

animale. Distanța mare de la strungă la locurile de adăpare cauzează scăderea 

producției de lapte. 

 Păstorii petrec cel mai frumos anotimp, o vară întreagă în adăposturi strâmte, 

joase, pline de fum, cu vânt din toate părțile, fără paturi și altele necesare unui trai 

normal. De aceea pentru păstori adesea nu se găsesc decât niște ”pierde vară” ce 

nu au alt rost prin sate și care nu se pricep la animale, fără căpătâi și simț de 

răspundere, care sunt gata să facă mai mult pagubă și delicte silvice prin pășunatul 

abuziv în plantații și păduri. 

 Lipsa de curățire de vegetație lemnoasă invazivă ca ienupăr (Juniperus sibirica), 

afin și merișor (Vaccinium sp.) care ocupă peste 15% până la 75% în unele  

locuri, reduce mult suprafața cu ierburi pentru pășunat. 

 Călcarea zilnică a ierbii pe întreaga suprafață a pășunii pe care o murdăresc și o 

împiedică să crească normal. Păstorii nu țin socoteală de cerințele unui pășunat 

rațional, ei mână animalele fără grija zilei de mâine. Așezarea stânei departe de 

sursa de apă fac ca animalele să treacă de 2-3 ori pe zi pe aceeași porțiune de  

pășune, călcând, murdărind și reducând productivitatea. 

 Pășunatul cu oi  strică pășunea deoarece acestea nu consumă decât iarba scurtă și 

tânără, lăsând restul plantelor mai înalte să formeze în timp mușuroaie (târsoci), 

pe care se instalează părul porcului ( Nardus stricta), reducând suprafața cu iarbă 

consumabilă la 1/10 -1/5 parte din întreaga pășune. 

 Stoarcerea vlăgii în mod neomenos nu numai din oameni ci și din păduri și din 

parchetele plantate este unul din paragrafele cu cele mai crude adevăruri pastorale 

perpetuate peste vremi până în zilele noastre. Aici autorul cărții face o radiografie 

nemiloasă a unor stări de fapt neprezentat de nimeni până atunci cu atâta 

acuratețe, pe care merită a fi redate integral: 
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       ”Sunt pe sate o tagmă de oameni, cari văd în averea publică un ‹‹res nullius›, 

adecă o avere a nimănui și în urmare ei se cred în drept de a o folosi, ei și numai 

ei, și îndată ce au observat că soarele cald de primăvară face să înverzească pe 

alocurea marginile pădurilor și locurile mai însorite ale pășunii,ei ies cu oile, 

lăsându-le să pășuneze colțul ierbii, înainte de a fi apucat putere să se 

înrădăcineze și să crească. S-ar putea zice de ei că așteaptă cu vitele în marginea 

pădurii topirea zăpezii și încolțirea ierbii în urma ei. Pe când vine timpul 

băgatului la brânză, pășunatul este tot așa cum a ieșit din iarnă, căci ‹‹ 

nesăturații satului ›› nu i-au lăsat ierbii răgaz să crească. Iarba fiind mâncată de 

mai înainte de ‹‹lacomii satelor››, păstorilor, în adevăr, nu le rămâne altceva de 

făcut, decât să cutreiere zilnic întreaga suprafața pășunii pentru a găsi hrană cât 

de cât destulă pentru bietele animale. Și aceasta trebuie să o facă cu atât mai 

mult, deoarece pe pășunea aceasta redusă 1/10 – 1/5 din cât ar trebui să fie, mai 

bagă fără socoteală și un număr prea mare de oi. Iată deci pășunea, căreia chiar 

deodată cu încolțirea ierbii ‹‹hămesiții și nesăturații neoameni ai satelor 

noastre›› i-au scos vlaga, chiar dacă s-ar mai putea reculege (tocmi), nu-i mai 

dăm răgaz să crească iarba după băgarea la brânză, căci zilnic o călcăm 

întreagă cu oile. În felul acesta vlaga pășunii este stoarsă în mod neomenos. 

Călcarea zilnică a pășunii întregi cu oile o cere însă și greșeala cealaltă a 

‹‹hămesiților, a lacomilor și a nesăturaților de pe sate ››. Ei mână oile la munte 

numai după ce le-au luat lâna, ca nu cumva pierind vreo oaie la munte, să piardă 

și lâna. De multe ori însă vremea caldă de primăvară se schimbă în vreme rece 

ca iarna. Oile desbrăcate neomenos de haina lor bună, dată de Dumnezeu, 

sgribură de frig, căci stăpânii n-au grijă de suferințele oițelor lor, ci mai bucuros 

stau pe acasă sau la crijmă, petrecând în palavre sau în beții dăunătoare, decât 

să stea și ei vreo câteva zile la munte și să facă niște adăposturi ca lumea pentru 

vitele lor, de cari ei nu sunt vrednici că le stăpânesc. Păstorii, de multe ori, au 

mai multă tragere de inimă pentru animale decât stăpânii. Văzând ei cum oile 

sufer de frig și neavând adăpost nici oaia și nici păstorul, le alungă toată ziua 

peste întreaga pășune, mai mult pentru a le încălzi prin alergături, decât pentru a 

le putea hrăni !  Păstorii voiesc, să le scape de la peire și totuși oile slabe pier. 

Amărâți de negrija și nepăsarea multor stăpâni, ei lasă oile moarte neîngropate 

și iată cauza antraxului. Nesăturații satelor însă n-au grija necazurilor de pe 

munte. Ei cer lapte mult și brânză multă. Și păstorii se văd siliți să chinuiască cu 

mulsul oile alungate ziua întreagă și nenutrite ca să dea lapte stăpânilor lor fără 

suflet. În felul acesta oile își pierd toată vlaga. Iată deci cum se stoarce vlaga în 
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mod neomenos din animale. Păstorii cari se găsesc cu oile la munte, plini de 

durere și milă față de oile lor, sufer nu numai sufletește din cauza lipsei de 

pricepere și de suflet a stăpânilor de oi, cari după ce și-au despoiat oile de lâna 

călduroasă, așteaptă ca ele să le dea și lapte pe orice vreme, ci amărâți sufletește 

de suferințele bietelor oițe mai sufer și trupește, neavând nici ei adăposturi ca 

lumea, ci numai niște colibi în cari bate vântul, îi orbește fumul și în cari de frig 

și de fum nu pot dormi nopțile. În o astfel de situație se desvoltă în ei simțul ca 

statul lor la munte este ca un fel de pedeapsă și atunci ei nu mai au tragere de 

inimă nici pentru oi nici pentru stăpâni. Iată deci stoarsă vlaga dătătoare de viață 

și câștig și din păstori.”(pag. 15 - 16). 

În următoarele paragrafe intitulate ”Păcate și mișelii”, ”Capra, mijloc de 

distrugere a pădurii și înșelare a aproapelui”, ”Cum sunt stăpânii așa sunt și 

bacii”, ”Lipsa de curățenie”, ”Vite prea multe – sărăcie” prezintă acelaș crud 

adevăr, de parcă acestea au fost scrise ieri. 

În unul din ele intitulat ”Grozăvia pagubelor ce le îndură populația din cauza 

modului de azi al pășunatului” , este o prezentare succintă a pierderilor cauzate 

sau provenite din: 

- lipsa de adăposturi pentru oameni și animale; 

- covorul ierbos degradat de ienupăr, afine,părul porcului, iarba neagră, ștevii, 

urzici și altele pe mii și mii hectare; 

- lipsa totală de îngrijire și îmbunătățire a pășunilor; 

- pierderea unei părți mai mari a laptelui; 

- pieirea mare a vitelor; 

- personal necorespunzător pe lângă animale; 

- sistem necorespunzător al pășunatului; 

- pășunatul în păduri din pricina insuficienței ierbii pe pășunile alpine ca urmare a 

lipsei de îngrijire a lor și al numărului prea mare de vite ținute la pășune; 

- lipsa unei industrii de prelucrare a laptelui, capabilă de concurență; 

- lipsa unui soiu (rase) de vite care să dea mai mult lapte; 

- lipsa unor rase de vite care să crească repede și să devină marfă de frunte pentru 

târguri și export. 

Și ca o concluzie finală, autorul acestor punți peste vremi face constatările:  

”Principala și am putea spune că și singura pricină a sărăciei și mizeriei populației de 

la munte este modul cel mai primitiv posibil de exploatarea pășunilor de munte din 

zilele noastre. Primul și cel mai însemnat izvor al bunăstării și fericirii populației 

muntene este punerea în stare bună și exploatarea cu minte a pășunilor ei de munte.” 
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       Fără comentarii și adăugiri noi la aceste adevăruri valabile până în zilele noastre ! 

După datele statistice din anul 1929, cele 44 comune foste grănicerești din 

Districtul Năsăud posedau pe cele 32.582 ha pășuni alpine (golul montan): 15.878 

capete vaci de lapte, 10.300 boi de muncă, 6.991 tineret taurin, 6.610 cai și măgari, 

1.379 mânji, 127.701 capete oi, capre și porci, respectiv un echivalent total de 60.585 

vite mari de atunci, revenind 1,86 vite mari la hectar.  

Recalculând unitățile vită mare (UVM) după criteriile de azi, se ajunge la un total 

de 56.715 UVM și o încărcare de 1,74 UVM/ha pentru un sezon mediu de 100 zile de 

pășunat, respectiv cu 0,12 UVM/ha mai puțin.  

Oricum  am calcula pentru zilele noastre această încărcare cu animale pe aceste 

pajiști cu covor ierbos degradat este neverosimil de mare și din această cauză animalele 

înfometate sunt pășunate în păduri, provocând daune serioase acestui patrimoniu silvic. 

Din calculele economice efectuate de Victor PRECUP, pe cele 33 mii hectare 

pășuni, foste grănicerești, ale Năsăudului, în anii 1930 a rezultat un venit total de 5,15 

milioane lei, cca. 160 lei pe hectar ceea ce este extrem de puțin.  

Dacă aceste pășuni ar fi exploatate rațional, câștigul ar fi dublu, respectiv 10,34 

mil. lei, la care dacă se adaugă câștigul de 3 mil. lei dacă turmele de oi ar pășuna pe 

urma vitelor cornute, 1 mil. lei de pe urma prețului mai bun al vitelor de rasă obținut la 

târguri, 3 mil. lei din industria laptelui și 4,66 mil.lei din câștigul pădurii care nu va mai 

fi pășunată, se ajunge la 22 milioane lei venit de pe aceste pășuni, respectiv peste 600 lei 

pe un hectar.  

Mai mult, autorul apreciază: ”Când vom avea munții amenajați așa cum se cere 

pentru o cultură rațională și când îi vom fi amenajat succesiv și pentru turism și 

vilegiatură, numai din aceste două izvoare de venituri populația munteană va avea un 

câștig de cel puțin încă atâta ca din însăși economia alpină adică de cel puțin încă 22 

mil. lei ” atingând astfel 44 mil. lei ce reprezintă peste 1.200 lei la hectar, respectiv de 

7,5 ori venitul realizat atunci. 

 Pentru a atinge aceste obiective, autorul studiului pășunilor din ”golul de munte” 

al Năsăudului propune ca înainte de orice măsuri populația satelor să se constituie în 

societăți economice cu un birou compus din președinte, secretar, casier, economist și 3-

5 membri care să ducă la îndeplinire toate hotărârile adunării generale ale proprietarilor, 

așa cum există în țări ca Elveția, Franța, Austria sau Bavaria din Germania. 

 Acest birou se îngrijește de întocmirea în timpul cel mai scurt posibil a 

unui ”amenajament pastoral ”, adică a unui plan economic pentru pășunea de munte 

pentru 5-10  și mai mulți ani care trebuie să conțină următoarele date prezentate în 62 de 

puncte.  
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AMENAJAMENT PASTORAL 

PARTEA I 

Statistica generală 

CAP. I 

Elemente administrative 

1. Numirea pășunii de munte și a trupurilor din cari se compune. 

2. Situația administrativă (județul, plasa, comuna, cătunul, partea de hotar, 

Ocolul silvic, Direcțiunea silvică). 

3. Situația geografică  (altitudinea maximă și minimă,longitudinea, latitudinea, 

altitudinea relativă, expoziția, panta). 

4. Limitele pășunii de munte. 

5. Suprafața pășunii de munte, arătându-se cât este de productiv, neproductiv 

(ocupat fiind de jneapăn, cățuni, merișori, părul porcului, etc.)și cât este steril. 

Ce drumuri are. 

a) Sarcini asupra terenului. 

b) Depărtarea pășunii de sat sau comună. 

c) Numărul și densitatea populației, ocupațiunea locuitorilor. 

d) Cum s-a folosit terenul în trecut. Ce grijă i s-a dat în trecut ? 

e) Prețurile de pășunat, existente și elementele în baza cărora s-a fixat prețul 

pășunatului pe cap de vită sau Ha. 

f) Numărul drepturilor la pășune. 

6. Numărul și specia vitelor ce se întrețin anual pe această pășune. 

7. Numărul și calitatea adăpătorilor și construcțiilor existente. 

8. Numărul personalului și al cânilor de lângă oi. 

9. Ce număr de animale pier anual de frig, intemperiile naturii, boli, epidemii, 

animale sălbatice, din cauze necunoscute. 

10.  Numărul caprelor găsite anual în mediu în pășune. 

11.  Cantitatea de lapte obținut de la o vacă, oaie, de la o capră și de la toate, 

precum și cantitatea și valoarea produselor obținute din lapte, separat pe vaci, 

oi, capre și total. 

12.  Durata sezonului de pășunat. 

13.  Taxe și impozite plătite după aceste terenuri. 

 

CAP. II 

Elemente fizice 

14.  Natura geologică a solului și subsolului. 
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15.  Situația orografică:Bazinul,râul căruia îi aparține bazinul. Numărul, 

distribuția și debitul izvoarelor. 

16.  Climatul: Precipitațiuni atmosferice în mm (ploi, furtuni, etc.). Numărul 

zilelor de ploaie sau zăpadă în general și în sezonul pășunatului în special. 

Date asupra vânturilor și ploilor reci din sezonul pășunatului. Frecvența 

înghețurilor târzii și timpurii și în ce  măsură strică vegetația. 

17.  Flora spontană cu arătarea plantelor bune și rele pentru pășune și proporția 

suprafeței ocupată de unele și de altele și arătarea celor mai indicate pentru a 

fi cultivate în situația dată. 

CAP.  III 

Elemente tehnice 

18.  Locurile ferite de vânturi. 

19.  Dacă izvoarele pot fi amenajate, captate și conduse în stână și grajduri. 

20.  Indicarea punctelor unde cu considerare la cerințele de la punctele 18, 19 

sunt de plasat cu preferință stânele și grajdurile. 

21.  Indicarea punctelor celor mai potrivite pentru plasarea de sanatorii, ca 

mijloace de plasarea produselor lactate. 

22.  Indicarea traseurilor a) pentru drumul de suirea și coborârea vitelor, 

alimentelor și produselor lactate, b) drumuri și poteci pentru viligiaturiști. 

23.  Eventuale lucrări de corecțiune executate sau devenite necesare. 

 

CAP. IV 

Elemente economice 

24.  Sistemul de pășunare actual și defectele lui (cu ce vite, împărțeala suprafeței). 

25.  Sistemele de obținere și de prelucrarea laptelui, avantajele și defectele lor. 

26.  Terenuri stricate cu strungile. Suprafața lor. Modul lor de utilizare. 

27.  Unde și la ce distanță se găsesc materiale necesare construcțiunilor. 

28.  Prețul materialelor. 

29.  Costul manoperei. 

30.  Sistemul cel mai avantajos de executarea lucrărilor tehnice (cu concursul 

tuturor prin prestație sau bani). 

31.  Câte animale (pe specii) trăiesc azi pe Ha-ul de pășune și pe pășunea 

întreagă,inclusiv suprafețele devenite neroditoare. 

32.  Capacitatea de producțiune (puterea de rodire) a pășunii. 

33.  Speciile și soiurile (rasele) animalelor ce se cultivă (cresc) și rentabilitatea ce 

oferă. 
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CAP. V 

Factorii cari promovează sau întârzie la noi punerea  

în aplicare a amenajamentului pastoral 

 

PARTEA II 

 

CAP.VI 

Bazele de amenajarea pășunii de munte 

34.  Exploatabilitatea. 

35.  Productivitatea pășunii. 

36.  Regimul speciei animalelor de pășune. 

37.  Numărul animalelor admisibile pe pășune, în funcție de productivitatea 

fânațelor și a pășunilor de munte. 

38.  Modalitatea de pășunat. 

39.  Tratamentul aplicat pășunii, vitelor și păstorilor. 

40.  Rețeaua șoselelor și a drumurilor. 

41.  Problema ce se pune – rentabilitatea cea mai mare posibilă. 

 

CAP. VII 

42.                                     Produse principale 

CAP. VIII 

43.     Produse secundare 

CAP. IX 

44.     Venituri accesorii 

CAP.  X 

Ameliorațiuni pastorale 

(îmbunătățiri aduse în economia pășunilor de munte) 

  45. Înzestrarea pășunii cu construcțiunile necesare unei economii raționale. 

    a) construirea de adăposturi și modul lor de întrebuințare. 

    b) construirea de stâni bune. 

    c) amenajarea izvoarelor. 

    46. Ameliorarea (îmbunătățirea) pășunii de munte. 

     a) Mutarea strungilor. 

     b) Stârpirea buruienilor vătămătoare. 

     c) Stârpirea jneapănului, cățunilor și merișorilor. 
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     d) Strângerea pietrelor. 

     e)Grăparea pășunilor. 

     f) Secarea porțiunilor mocirloase, smârcoase. 

     g) Întrebuințarea locurilor de strungi. 

     h) Însămânțarea cu semințuri bune. 

    47. Introducerea celui mai bun sistem de pășunat. 

 48. Pregătirea nutrețului pentru vremuri reci. 

 49. Organizarea de lăptării. 

 50. Curățenia. 

 51. Păstorii să îndrăgească animalele. 

 52. Introducerea celor mai rentabile specii de animale. 

 53. Crescătorii de reproducători curați (de rasă) și ferma model. 

 54. Construirea unei rețele de șosele. 

 55. Construirea de sanatorii, case de adăpost și școli în liber. 

 56. Cooperative de valorizare. 

 57. Profesor ambulant și inspector de control. 

 58. Serviciul statistic. 

 59. Școala cu stațiune de experimentare. 

 60. Stațiuni pentru observațiuni meteorologice. Rețea telefonică. Radiofonie. 

 

CAP. XI 

61.       Regulamentul pastoral 

 

CAP. XII 

62.        Dispoziții finale 

 

 Am redat integral modelul de cuprins al unui amenajament pastoral inspirat după 

modelele unor țări cu zootehnie avansată din vestul Europei, prezentat ca obligativitate  

prima dată în ”Legea pentru organizarea și exploatarea pășunilor din 1928”, cea mai 

completă lege apărută la noi în acest domeniu. 

  

Acest prim cuprins al amenajamentului pastoral devenit obligatoriu de întocmit 

încă din anul 1928, cu multe elemente valabile și astăzi, a fost îmbunătățit permanent pe 

parcurs, ajungându-se la formula actuală înscrisă în HG 78/2015 și publicată în MO 

partea I nr. 124/18.02.2015. 

După ce ne-am organizat în societăți economice și am întocmit amenajamentul 

pastoral care este lege ce trebuiește respectată  de toți posesorii, autorul lucrării de 

referință ”Pășunile noastre alpine” inginerul silvic Victor PRECUP, continuă să ne 
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atenționeze cu importanța determinantă a pășunilor pentru economia montană și să ne 

dea sfaturi care sunt pașii de urmat și cum să procedăm pentru remedierea  situației la 

nivelul anilor 1930, multe dintre ele valabile și astăzi, din care spicuim: 

- schimbarea exploatabilității pășunii care este acum cea mai primitivă  posibilă, 

cu suprafața invadată de vegetație lemnoasă și ierboasă nevaloroasă, cu lipsa totală de 

îngrijire pentru iarbă, animale și oameni, cu lipsa  de progres în procesarea brânzeturilor, 

cu daunele produse de pășunatul în păduri și multe altele; 

- îmbunătățirea accesibilității pășunilor montane prin amenajarea unei rețele de 

șosele, drumuri, cărări și poteci sau a întreținerii celor existente; 

- înzestrarea pășunilor cu adăposturi pentru animale și oameni; 

- construirea de stâni bune, unde să se proceseze laptele în condiții igienice; 

- amenajarea izvoarelor și depozitarea apei din ploi în bazine pentru perioadele de 

criză; 

- gunoirea (târlirea) prin mutarea  strungilor la 2-4 zile și gunoirea lichidă (gülle) 

pentru stârpirea speciilor nevaloroase ca părul porcului (Nardus stricta), iarba neagră 

(Calluna vulgaris) și alte buruieni și înlocuirea lor cu specii furajere valoroase; 

- stârpirea buruienilor vătămătoare cum e știrigoaia (Veratrum album), otrăvitorul 

omag (Aconitum moldavicum), șovârful (Origanum vulgare), ghințura (Gentiana lutea) 

și altele; 

- stârpirea ienupărului, afinului, merișorului și altor tufărișuri numai pe pante mai 

domoale pentru a evita eroziunea solului; 

- strângerea pietrelor mișcătoare și întrebuințarea lor la construcții și amenajări; 

- secarea porțiunilor mocirloase sau smârcoase, cu rogoz (Carex sp.), pipirig 

(Juncus sp.) și coada calului ( Equisetum sp.) prin drenare cu fascine făcute din crăcile 

de ienupăr și pini (Pinus mugo și P.cembra) după defrișarea lor; 

- grăparea pășunilor când pășunea nu este udă în fiecare primăvară cu 10 zile 

înainte de scoaterea animalelor la pășune iar toamna după încetarea pășunatului pentru ” 

smulgerea mușchilor cari înăbușă iarba bună,aerisește pământul, menține umezeala, 

stârnește înfrățirea ierbii și viața bacteriilor nitrificatoare (cari înlesnesc asimilarea 

azotului) și întărește rădăcinile ierburilor”; 

- semănarea suprafețelor goale sau cu iarbă slabă, cu semințe din specii mai 

valoroase, recoltate din flora spontană ca: Poa pratensis, P.triviales, Phleum pratense, 

Festuca rubra, F. pratensis, Dactylis glomerata, Arrhenatherum elatius, Alopecurus 

pratensis, Agrostis stolonifera, Trifolium pratense, T. repens, Lotus corniculatus și 

Medicago lupulina; 

- aplicarea celui mai bun sistem de pășunat în rotație, împărțirea pășunii în patru 

parcele unde pășunează mai întâi vitele cornute mari care rod iarba mare și în urma lor 

oile, după care la 2-4 săptămâni pasc din nou vitele mari, pe vreme caldă și uscată se 

pasc ”dosurile” și pe vreme mai umedă ”fețele” pășunii; 

- pregătirea nutrețului pentru vremuri reci; 

- organizarea de lăptării, iubirea curățeniei, îndrăgirea animalelor în ferme model; 
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- introducerea celor mai rentabile specii de animale, referindu-se în special la vacă 

care depășește ca rentabilitate oaia prin cantitatea și calitatea laptelui pentru brânzeturi, 

valoarea prăsilei, cum ar fi vaca sură-negrie maramureșeană (Brună-Schwyz) și Pinzgau 

iar caprele ar trebui excluse pentru pagubele care le fac în pădure și plantații forestiere. 

În lucrare, autorul Victor PRECUP  face multiple alte aprecieri privind economia 

montană bazată pe pășuni și creșterea animalelor cum sunt: construirea de sanatorii, case 

de adăpost și școli în aer liber, înființarea de cooperative de valorizare (comercializare) a 

produselor, a unui post de profesor ambulant, a unui inspector de control, serviciu 

statistic, stațiune experimentală, observații meteorologice și multe altele. 

Pe lângă acestea în paragraful referitor la ”Regulamentul pastoral” autorul 

propune ”Executarea întocmai a tuturor prevederilor amenajamentului pastoral în 

general și observarea severă a unei bune reguli la pășunat, îngrijirea pășunei, a 

construcțiilor și animalelor de pe pășune, a mutării strungilor, a stârpirii buruienilor, a 

grăpării, a utilizării grădinilor de zarzavat, păstrarea curățeniei la izvoarele pe pășuni 

și la stâni, modul de fabricație a cașului și toate celelalte cerințe cer ca să prevedem, fie 

în corpul amenajamentului, fie separat instrucțiuni amănunțite pentru societatea 

economică, pentru toți funcționarii ei și pentru păstori. Aceste instrucțiuni trebue să se 

găsească la fiecare stână. Profesorul ambulant va stărui pentru observarea strictă a lor, 

iar inspectorul de control va controla executarea lor întocmai. (....).   

Amenajamentul pastoral trebuie să fie ca o lege (…) mai ales pentru primăriile 

comunale, cari în primul rând au răspunderea pentru cea mai bună executare a 

prevederilor amenajamentului…” (pag. 72 – 73). 

În partea finală, autorul lucrării enunță câteva previziuni tulburătoare pentru acele 

timpuri dar din nefericire crud de reale până în zilele noastre, din care spicuim: 

”O vorbă înțeleaptă spune:‹‹Ce poți face azi, nu lăsa pe mâine››. Dacă știm ce 

greu o să fie peste 30 de ani dacă stăm cu mâinile în sân, de nu ne-am apuca de azi să 

facem totul ce se cere pentru a preveni nenorocirea de mai târziu? Cine are deci 

dreptate? Aceia oare cari vă sfătuiesc să prăpădiți și mai departe pădurile, lăsând în 

paragină pășunile și să nu faceți nimic pentru urmași sau eu care vă sfătuiesc să fiți 

prevăzători și să nu vă lăsați să aveți mult și rău, ci puțin și bun și lăsând pădurile să 

crească așa cum le-a dat Dumnezeu, să vă puneți pe lucru, îmbunătățiți-vă pășunile 

făcând din ele adevărate mine de aur, așa cum au făcut și neamurile vrednice din țările 

muntoase ale apusului. Uitați-vă la națiunile puternice de unde ne vin vitele de soiu 

(rasă) și brânzeturile neîntrecute și faceți asemănare cu vitele noastre și brânzeturile 

noastre. Ale lor le plătim cu bani grei, ale noastre le vindem pe nimic. Atunci cum vreți 

să avem bani? Cum vreți să nu ajungem noi, întreg poporul, țara întreagă, iobagii altor 

țări?Să nu așteptăm împlinirea vorbei:‹‹Numai după ce răsturnăm carul numai atunci 

vedem drumul bun›› sau ‹‹Dă-mi Doamne mintea românului cea din urmă›› când ar 

fi prea târziu să scuturăm jugul iobăgiei economice. De asemenea, să facem totul,  ca să 

nu se împlinească asupra poporului nostru nici vorbele ca‹‹Așa a trăit tata, așa oi trăi și 

eu›› sau ‹‹ Lasă că doar nu piere lumea, dac-oi face tot cum știu eu›› sau ‹‹ Cum o vrea 
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Dumnezeu s-o face și fără mine›› sau ‹‹ Românului îi e greu până se apucă de lucru, 

că de lăsat se lasă ușor ›› sau ‹‹ Românul face cum îl taie capul ›› sau ‹‹ Să făcem într-

un noroc ›› sau ‹‹ Pe cine Dumnezeu vrea să-l piardă, îi ia mintea››, ci cu o singură 

voință neslăbită și cu un singur gând curat, nestrămutat să formăm în fiecare sat 

compania lucrului, în fiecare plasă batalionul lucrului, pe fiecare vale regimentul 

lucrului și în granița întreagă brigada lucrului,alegându-ne comandanți vrednici, 

cărora să le depunem jurământul lucrului obștesc, pentru ca să ne poate duce la 

izbânda sigură pe teren economic. În Europa suntem țara care dispunem de cele mai 

multe bogății naturale. Noi avem tot ce poate dori o țară. Avem câmpiile cele mai 

roditoare în Europa, avem codrii cei mai vestiți, avem mult petrol, avem mine de aur și 

de fier, avem râuri bogate în pești și atâtea și atâtea alte bunuri și totuși poporul nostru 

este cel mai sărac în Europa. Care este pricina?  

Aceea că nu știm și nu vrem să lucrăm pentru binele obștesc. Fiecare lucră 

numai pentru sine și așa unii se întăresc, ce e drept în dauna altora dar totuși la olaltă 

toți împreună rămânem slabi ca și mai înainte, pentru că lucrând fiecare numai pentru 

sine nu facem altceva decât să ne slăbim unii pe alții. Până când nu vom înțelege că 

oriunde ne-ar fi așezat soartea – fie la munte, fie la câmpie, fie la sat, fie în oraș, fie 

plugar, fie cărturar, fie  ministru, fie funcționar supus – avem cea mai sfântă datorie 

să aducem orice jertfe pentru binele obștesc, deci pentru pădure, pentru pășune, 

pentru sat, pentru graniță, pentru județ, pentru neam, pentru țară până atunci noi nu 

vom putea ține piept năvalei date de alte neamuri în acest războiu economic și vom 

rămânea tot ‹‹ săraci în țară bogată ››și vom fi cotropiți de alte  neamuri, cărora le 

vom fi iobagi. Aceste neamuri vor veni apoi cu banii și cu organizațiile lor și ne vor 

pune la treabă, ei vor fi conducătorii și poruncitorii iar noi lucrătorii lor, ei vor lua 

smântâna, cașul și urda iar nouă ne va rămâne zărul. Ei vor fi boierii iar noi iobagii ” 

(pag.78). 

Câte adevăruri sunt exprimate în aceste citate și cât de actuale sunt, vă las pe 

dumneavoastră cititorii, să apreciați ! 

De felul cum va reacționa clasa politică, parlamentarii și guvernanții la chestiunea 

redresării din temelii a patrimoniului pastoral, va depinde economia montană, ca parte 

integrantă a economiei naționale. 

Încălzirea climatică globală și criza alimentară care bat la ușă, ne va obliga să 

conștientizăm faptul că zona montană cu pădurile, pajiștile, apele și alte resurse naturale 

este pentru noi o salvare, care necesită o gospodărire corespunzătoare, așa cum au 

remarcat înaintașii noștri, cărora trebuie să le acordăm mult respect și considerație 

pentru gândirea profundă și perenă peste vremi a soluțiilor de redresare economică și 

previziunea lucidă a viitorului țării. 

 
Revista Ferma, 2015,an XVII, nr.18 (157), 15-31 octombrie, Timișoara, un rezumat sub 

titlul ”Patrimoniul pastoral” 

 

 



 208 
 

E GREU PAMÂNTUL ŢĂRII DE IARBĂ NEPĂSCUTĂ  

ŞI FÂNEŢE NECOSITE … 

 

 Recent am parcurs în diagonală ţara, din Vatra Dornei – Suceava până la Dunăre 

în Moldova Nouă,  peste câmpii, dealuri, munţi şi văi si m-am întristat de imensa 

cantitate de iarbă nevalorificată.  

 Aceleași aprecieri alarmante le-au făcut și membrii Societății Române de Pajiști 

veniți de la Brașov, Cluj-Napoca, Craiova, Iași și Timișoara la Centrul de practică a 

Universității ”Eftimie Murgu” din Reșița de la Coronini jud. Caraș Severin cu prilejul 

întrunirii lor anuale din 9-12 iulie a.c. 

 Dacă pe plan mondial majoritatea ţărilor au probleme mari cu suprapăşunatul care 

limitează creşterea efectivelor de animale, la noi situaţia este inversă, valorificăm abia 

20-25% din această preţioasă bogăţie regenerabilă care este iarba. 

 După  Lester  BROWN (2006) pe planeta noastră sunt cca. 3 miliarde hectare de 

pajişti permanente care întreţin 3,2 miliarde capete animale ierbivore din care cca. 

jumătate sunt vite mari (bovine, cabaline, etc.) şi restul vite mici (oi, capre, etc.) de pe 

urma cărora prin păstorit se asigură până la limita suprapăşunatului şi supravieţuirii 

existenţa a 180 milioane de oameni de pe toate continentele. 

 La noi pe cele cca. 5 milioane hectare pajişti permanente cu o producţie totală de 

cca. 32.000 mii tone de iarbă se valorifică abia 7-8.000 mii tone, restul de  24-25.000 

mii tone rămân nefolosite. 

  Pierderea economică din nevalorificarea ierbii se ridică la cifre ameţitoare dacă 

avem în vedere că 5 kg. iarbă prin conversie în animalul ierbivor se produce în medie 1 

litru de lapte sau 100 grame spor greutate vie, care valorează cel puţin 1 leu, rezultând 

un minus anual de cca. 5 miliarde lei. La acestea se adaugă producţia celor 2-3 milioane 

de hectare arabile nelucrate, ajunse în stadiul de pârloagă, care sunt de asemenea 

producătoare de iarbă la un nivel de cel puţin dublu faţă de pajiştile permanente, ţinând 

seama de fertilitatea mai ridicată a solurilor acestora. 

 În acest caz  pierderea anuală de producţie de iarbă nevalorificată de pe pajiştile 

permanente şi pârloagele înierbate din arabil se ridică la peste 10 miliarde lei (2,2 

miliarde euro) pe care orice altă ţară în afară de noi, nu şi-ar permite să le piardă ! 

 Abandonul folosirii pajiștilor permanente prin păscut cu un minim 0,3 UVM/ha 

sau cosit măcar o dată pe an pe lângă pierderile economice amintite mai înainte, are 

influențe negative asupra biodiversității, protecției mediului, integrității peisajelor 

pastorale și chiar a reducerii suprafețelor prin procesul de împădurire a lor  

 Cum s-a ajuns în această situaţie nu este prea greu de explicat. 
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 Principala cauză este micşorarea efectivelor de animale ierbivore faţă de anii 1990 

care în 2015 erau mai reduse cu peste 4 milioane la bovine (64%), 6,29 milioane în 1990 

şi 2,25 milioane în 2015, respectiv mai puţin cu aproape 3 milioane la ovine şi caprine 

(18%), 16,45 milioane capete în 1990 şi 13,52 milioane în prezent.  

 Se pune întrebarea, cum am putea ieşi din acest grav impas şi pierdere economică 

nerecuperabilă, an de an ? 

       În primul rând ar fi stimularea prin diferite forme a crescătorilor autentici de 

animale prin subvenţiile acordate de UE prin APIA cu respectarea întocmai a 

angajamentelor de întreţinere, menţinerea încărcării optime cu animale în sezonul de 

păşunat şi cosirea fâneţelor. Proporţiile reale ale stării actuale privind valorificarea 

producţiei de iarbă a pajiştilor permanente vor fi cunoscute abia după întocmirea 

amenajamentelor pastorale la nivel de UAT şi însumarea datelor la nivel de judeţe şi 

ţară. 

 Situaţia actuală a nevalorificării optime şi integrale a ierbii de pe pajiştile și 

pârloagele noastre nu poate dăinui la infinit, dacă dorim să redresăm cea mai rentabilă 

activitate din agricultură care este creşterea animalelor ierbivore pe patrimonial pastoral, 

aşa cum o fac ţările dezvoltate economic. 

Revista Profitul Agricol,2014 nr.29 din 22 iulie, sub titlul  ”Un miliard de euro pierduți în iarbă” 
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SUPRAÎNSĂMÂNȚAREA TÂRLELOR – O ACȚIUNE DE SUCCES  

PE PAJIȘTI 

 

Locul de staționare al animalelor într-o îngrădire sub cerul liber pe timp de noapte 

pentru pază contra răpitorilor mari (urși, lupi, râși) sau în perioada de muls poartă 

numele de târlă sau stăoină.  

Prin ședere mai multe nopți sau ore din zi în același loc pe pajiștea permanentă, 

animalele în principal ovine sau bovine elimină dejecții solide și lichide, care în cantități 

moderate stimulează creșterea plantelor din covorul ierbos și în cantități mari produc 

dezechilibre grave prin apariția și  dezvoltarea buruienilor nitrofile care înlocuiesc 

speciile valoroase furajere. 

Târlirea optimă cu animalele este de 2-3 nopți o oaie adultă pe un metru pătrat sau 

aceeași durată o vacă pe 6 mp pe pajiștile permanente cu covor ierbos dominat de specii 

valoroase furajere ca: Festuca valesiaca, F. rupicola, F. rubra, Agrostis capillaris, Poa 

pratensis, etc. sau 4-6 nopți cu aceeași încărcare în târlă cu oi sau vaci pe pajiștile 

degradate, invadate de Botriochloa ischaemum(bărboasă), Nardus stricta (părul 

porcului, țepoșică) și alte specii nevaloroase. Prin  depășirea pragului de 7-8 nopți o 

oaie/mp sau o vacă / 6 mp, se acumulează fertilizanți organici în exces care determină  

îmburuienarea terenului cu specii nitrofile nevaloroase. 

În funcție de zona bioclimatică pe suprafețele supratârlite domină specii de 

buruieni după cum urmează: 

- pentru zona de câmpie și dealuri mai uscate: bozul (Sambucus ebulus), lumânărica 

mare (Verbascum speciosum), scaiul măgarului (Onopodum acanthium), ciulin 

(Carduus mutans) și multe altele; 

- pentru zona de dealuri mai umede, premontană și munți mijlocii: urzica (Urtica 

dioica), scai (Carduus acanthoides), măcrișul calului (Rumex obtusifolius), știrigoaia 

(Veratrum album), brândușa de toamnă ( Colchicum autumnale) și multe altele; 

- pentru munții mai înalți în zonele supratârlite expus eroziunii pluviale, adesea rămâne 

terenul fără vegetație pa alocuri se dezvoltă ștevia stânelor (Rumex alpinus) sau 

înaintează urzica, știrigoaia și alte buruieni de târlă. 

 În cadrul proiectului româno – elvețian ”Modele de agricultură durabilă în zona 

montană a României” în 6 locații din Carpații Orientali (Munții Călimani, Hășmaș, 

Gurghiu, Stânișoarei, Bistriței și Vrancei) din vara anului trecut s-au supraînsămânțat 

târlele cu ierburi perene, acțiune prezentată în revista noastră din acest an în numerele 7, 

9 și 11 din februarie – martie. Rezultatele au fost cu totul deosebite în sensul instalării 

pe târle a unor specii furajere foarte valoroase ca golomăț (Dactylis glomerata), păiuș de 

livadă (Festuca pratensis), timoftică (Phleum pratense), păiuș roșu (Festuca rubra), 

raigras peren (Lolium perenne), trifoi alb (Trifolium repens), și roșu(T. pratense), 

ghizdei (Lotus corniculatus )și altele. 

 Am fost surprinși să constatăm că vacile de la Nereju – Vrancea au descoperit 

aceste oaze furajere și veneau din proprie inițiativă 7 – 8 km din sat până la târlele din 
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Pășunea Lapoș, să consume iarbă pe placul lor, fiind în acest mod cele mai bune 

propagandiste ale rezultatelor noastre.Exemplul viu al vacilor vrâncene, beneficiarele 

directe ale ierbii de calitate, au convins și pe cei mai neîncrezători crescători de eficiența 

acțiunii de supraînsămânțare. Acum suntem solicitați să pregătim în continuare astfel de 

amestecuri, crescătorii fiind dispuși să le cumpere și să le administreze pe târle. 

 La concret, operațiunea de supraînsămânțare a târlelor constă din punerea unui 

litru (350 grame) de amestec de semințe de ierburi perene într-o găleată împreună cu 3-4 

litri de rumeguș de lemn, amestecare lor și împrăștierea uniformă a acestuia pe câte 150 

mp de târlă cu 2-3 nopți înainte de mutarea îngrădirii (târlei). 

 După aprecierea noastră o suprafață de 4-6 % din pajiștile permanente actuale 

(cca. 250 mii hectare) sunt supratârlite cu animalele în perioada de pășunat. O bună 

parte dintre acestea sunt scoase din circuitul economic furajer datorită buruienilor 

nitrofile. Față de o producție actuală de iarbă slab valorificată sau neconsumată pe 

târlele supraînsămânțate, se pot realiza cu cheltuieli și eforturi minime 25-40 tone de 

iarbă de o calitate excepțională, valorificând la maximum fertilizarea organică gratuită. 

In plus, se protejează mediul împotriva efectului nociv al fertilizanților organici în 

exces asupra solului, apei și aerului, cât și se înfrumusețează aspectul dezolant cu 

buruieni înalte al târlelor noastre, răspândite pretutindeni de la malul mării până pe 

crestele munților. 
 

Revista Profitul Agricol, 2015, nr.31 din 5 august, București 
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INAUGURAREA UNEI STÂNI MODEL ÎN MUNȚII VRANCEI 

 

 Despre starea de înapoiere a stânelor din munții noștri în raport cu cerințele 

actuale ale standardelor de igienă și calitate ale Uniunii Europene s-au scris numeroase 

articole în revista noastră. De asemenea, la momentul potrivit s-au prezentat obiectivele 

și realizările parțiale din proiectul româno - elvețian ”Modele agricole sustenabile 

pentru zona montană din România” (2014 - 2016) asupra cărora nu mai revenim 

(Profitul agricol nr. 7, 9, 11 și 31/ 2015). În cele ce urmează avem onoarea să vă 

prezentăm inaugurarea uneia din cele 6 stâni model din Carpații Orientali și anume cea 

din Munții Vrancei care după cum bine știți este leagănul nemuritoarei balade ”Miorița” 

culeasă la Soveja în 1846 de către Alecu RUSSO, după cum afirmă marele nostru poet 

Vasile ALECSANDRI. 

 Pe lângă coordonatorii proiectului: FAMD – Vatra Dornei, AGROM-RO – 

Mureș, ROMONTANA, HEIFER – România și finanțator Guvernul Elveției prin 

Ambasada din București, la inaugurare au participat numeroase personalități din 

MADR, ASAS, ANZM, FMR, APIA, APDRP, DADR Vrancea, Primăria și Obștea 

Năruja, crescători de animale din împrejurimi și mulți alții. 

 În cele ce urmează vă redăm în sinteză ideile principale din cuvântările 

participanților la această unică și prestigioasă inaugurare. 

  

Ioan UȚIU, secretar de stat în MADR. 

 ”Provin din Apuseni – Carpații Occidentali unde nu există o astfel de stână.  

Carpații și locuitorii lui au aceleași preocupări și obiceiuri pe tot cuprinsul lor. Este un 

proiect de colaborare româno – elvețian care aduce multe bucurii și satisfacții dar și 

responsabilități. Exemplul de bune practici reprezintă un etalon și un model pe care să-l 

dezvoltați în toți munții Vrancei și mai departe în Carpați. Gustul de caș și de brânză de 

la stână de pe pășunile acestor munți  este nota dată acestui proiect, la fel și noile 

condiții sanitar veterinare în care este procesată, cu priceperea și hărnicia acestor 

crescători de animale,pe care îi îmbrățișez și le mulțumesc.” 

  

Thomas STAUFFER, șeful biroului Contribuții Elvețiene de la Ambasada 

Elveției, vorbitor de limba română. 

 ”Acest proiect este un exemplu concret de întărire a relațiilor dintre țările noastre 

și de sprijin pentru înlăturarea diferențelor de dezvoltare socială și economică între 

noile state din UE, deși Elveția nu face parte din uniune. Sprijinul financiar al Elveției 

la diferite programe pentru România este de aproape 170 milioane euro pentru mai 
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mult de 200 proiecte și sunt foarte mulțumit de modul cum decurge colaborarea 

noastră. Întâlnirea de astăzi într-un cadru natural minunat, prilejuit de inaugurarea 

acestei stâni, este un model de urmat pentru toți crescătorii de animale montani care se 

instruiesc în acest sens.” 

  

Ioan AGAPI, director executiv al Federației Agricultorilor de Munte Dorna 

(FMAD) din Vatra Dornei. 

 ”Sfârșitul acestui proiect nu este inaugurarea, mă voi simți împlinit când în 

supermarketuri voi vedea procesul finit ”De la munte”. Noi suntem în grafic cu 

implementarea acestui proiect și dorim să o prelungim cel puțin încă unu–doi ani. 

Greutatea de acum înainte cade pe organizațiile locale chemate să extindă cu simț de 

răspundere și profesionalism, aceste modele sustenabile și mă bucur că la acest 

eveniment participă alături de noi atâtea personalități de marcă din domeniul 

agriculturii montane.” 

  

Grigore MIHĂEȘ, președintele Colegiului Medicilor Veterinari din județul 

Vrancea. 

 ”Suntem după cum ați aflat pe Pășunea Lapoș, vă mulțumesc de participare și nu 

uit să-i mulțumesc lui Done Stan care a realizat efectiv construcția stânei. Mulțumim 

Ambasadei Elveției pentru contribuție la finanțare, la fel și Obștii Năruja pentru 

cofinanțarea acestui proiect și vă doresc să vă simțiți cât mai bine în acest cadru 

minunat, unde vă așteptăm să reveniți.” 

 

Alina RUS, reprezentanta Heifer – România. 

”Nu credeam să avem atâția participanți, având în vedere aceste drumuri mai 

grele de parcurs. Noi colaborăm cu Obștea Năruja încă din 2009 și în prezent 

continuăm să-i sprijinim la acest proiect cu o cofinanțare de 10 % în mod special cu 

procesarea laptelui în această clădire nouă, ca mai multă lume să cunoască și să 

aprecieze cum se cuvine adevăratul gust al brânzeturilor de munte.” 

 

Tiberiu ȘTEF, director executiv Asociația AGROM-RO, Sângeorgiu de Mureș. 

”Este una din cele mai frumoase stâni din proiectul nostru și cu cei mai interesați 

oieri din cei școlarizați de noi. Speranța noastră este ca voi să deveniți un exemplu 

pentru ceilalți crescători de animale din Munții României. Problema principală pe care 

trebuie să o rezolvăm în continuare este infrastructura, respectiv drumurile care sunt 

total necorespunzătoare Trebuie să elaborăm și să aplicăm politici locale adaptate la 
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condițiile specifice ale comunităților. Cu toate aceste realizări de modernizare a 

stânelor, fără drumuri de acces oamenii de aici nu au nici o șansă.” 

 

Toader POPESCU, președintele Obștii Năruja. 

”Mulțumim tuturor celor care au inițiat și sprijinit realizarea acestui proiect 

important pentru organizația noastră și vom sprijini și pe alții să cunoască și să extindă 

rezultatele noastre. Cu sprijinul institutului de pajiști de la Brașov vom îmbunătăți în 

continuare covorul ierbos care va asigura o iarbă de calitate pentru produsele noastre 

de munte. Vă mulțumesc mult de participare.” 

 

Vasile CARNARIU, director general coordonator al Organismului intermediar de 

coordonare al APIA şi APDRP. 

”Drumul de acces până aici din anul 2008 nu a fost îmbunătățit. Grupul de 

acțiune locală (GAL) ”Țara Vrancei” poate accesa din septembrie fonduri europene 

pentru acest drum. Vă felicit pentru această realizare care poate fi un exemplu de urmat 

pentru rețeaua care implementează PNDR 2014 – 2020. Produsele montane lactate 

odată standardizate pot fi valorificate sub licență și origine controlată în marile 

magazine și chiar și la export.” 

 

Radu REY, consilier al ministrului agriculturii. 

”Domnul ministru Daniel Constantin a mulțumit de invitație și regretă că nu a 

putut veni. Ce vedem aici este un arc peste timp de la elementele construite la cele 

educative, cu realizarea unor produse animaliere de o calitate superioară, 

inconfundabilă, realizate în sistem extensiv pe pășuni cu o polifloră bogată, apă, aer și 

mișcare în zona montană. Aceste produse se pot valorifica în pensiuni agroturistice sau 

în marile magazine. Dacă în 1990 a apărut prima pensiune agroturistică, azi avem 

peste 7.000. Pe viitor, acest produs montan să nu încapă ca multe altele pe mâna 

intermediarilor, procesatori și vânzători, care urmăresc numai îmbogățirea proprie în 

detrimentul producătorilor direcți. Numai prin sistemul cooperatist de asociere cu 

prelucrarea  proprie a materiei prime (lapte, carne, etc.) poate asigura bunăstarea 

producătorilor. Din cele cca. 6.000 de stâni din Carpați din anii 1990, azi au mai rămas 

abia 2.500, dar și acestea într-o stare necorespunzătoare standardelor europene. 

Modernizarea lor nu este o problemă economică strictă a României este și a Europei, 

având în vedere creșterea demografică globală în care cine va avea hrană va 

supraviețui și progresa.” 
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Acestea au fost pe scurt luările de cuvânt ale procesiunii de inaugurare din care 

putem trage mai multe învățăminte privind oportunitatea modernizării stânelor noastre 

montane cu toate celelalte dotări și condiții pentru realizarea unor produse animaliere 

ecosanogene de înaltă calitate care să revigoreze economia montană și să asigure 

bunăstarea locuitorilor acestei zone defavorizate. 

 

Revista Profitul Agricol, 2015, nr.35 din 16 septembrie, București 
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ÎNGRIJORARE PENTRU ÎNTOCMIREA LA TERMEN 

A AMENAJAMENTELOR PASTORALE 

 

 Pe parcursul acestui an încă din luna februarie, odată cu apariția HG 78, am fost 

adesea solicitat să dau explicații și soluții privind întocmirea amenajamentelor pastorale, 

conform ghidului pe care institutul nostru l-a elaborat în decembrie 2014. 

 Din relatările celor din teritoriu prin discuții personale pe teren sau la telefon în 

cele mai multe cazuri am dedus faptul că cei chemați să întocmească aceste 

amenajamente conform legilor în vigoare, cadre cu pregătire superioară din agricultură 

sau silvicultură existenți în județe, am dedus că nu sunt suficient de bine instruiți sau nu 

au pregătirea necesară pentru întocmirea acestor proiecte. 

După mai multe insistențe personale, factorii decizionali din Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale au organizat la Curtea de Argeș în 12 iunie a.c. o 

întrunire pe tema întocmirii amenajamentelor pastorale cu participarea directorilor 

camerelor agricole județene din întreaga țară și a câțiva specialiști de la ICD Pajiști – 

Brașov, mult prea puțin față de amploarea acestei acțiuni. 

La început de lună octombrie, din curiozitate, m-am informat care este stadiul 

întocmirii amenajamentele pastorale în trei județe pe axa est-vest și anume Brăila, 

Brașov și Arad. Am rămas foarte surprins să constat că din 171 unități administrativ 

teritoriale (UAT) cât au cele trei județe, în doar 4 localități s-au întocmit amenajamente 

după HG 78/2015 și nici acestea nu sunt integral finalizate!? 

Conform legislației în vigoare, amenajamentele trebuiesc finalizate până la finele 

acestui an sau după unele propuneri de ultimă oră până în luna februarie 2016. Aceasta 

ar însemna ca partea lucrărilor de teren cu observațiile asupra vegetației pajiștilor să fie 

de mult încheiate, rămânând doar faza de birou cu redactarea amenajamentului. 

Facem încă o dată precizarea că lucrările de teren cu observații asupra vegetației 

pajiștilor se pot efectua în lunile mai până cel mai târziu în august – septembrie, după 

care speciile de plante sunt mai greu de determinat, chiar și de către botaniști consacrați.  

Cine își imaginează că prelungirea termenului de predare a  amenajamentelor din 

decembrie în februarie sau altă lună până în mai, face o greșeală, dacă nu s-au efectuat 

încă observațiile floristice asupra covorului ierbos în perioada optimă din luna mai până 

în august, așa cum am amintit. Evident, această lucrare de mare importanță pentru 

viitorul patrimoniului pastoral al țării nu se poate întocmi de către orcine, oricând, 

oriunde sau oricum din birou, fără observații din teren asupra vegetației pajiștilor care 

nu se pot efectua decât în perioada optimă. 
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Situația, aproape fără ieșire, în care ne găsim se datorește mai multor factori pe care o 

parte i-am amintit pe larg și la vreme în revista noastră în numărul 16 din 22 aprilie a.c., 

sub titlul „Amenajamentele pastorale între dorință și putință” 

Pe lângă lipsa unor specialiști instruiți să întocmească amenajamentele mai sunt și 

alți factori care amână sau nu doresc să se știe faptul că majoritatea UAT-urilor care au 

primit subvenții mai mult decât generoase pentru agromediu sau zone defavorizate nu și-

au îndeplinit îndatoririle specifice de păstrare a suprafețelor de pajiști permanente, 

îndepărtarea vegetației lemnoase, respectarea încărcării cu animale, cosirea măcar o dată 

pe an a ierbii, aplicarea corectă a îngrășămintelor organice și a târlirii și alte acțiuni 

pentru menținerea productivității și conservarea biodiversității pajiștilor. 

Deconspirarea prin întocmirea amenajamentelor a acestor grave abateri din teren 

îi sperie pe cei care și-au însușit fonduri foarte mari fără să facă aproape nimic pentru 

buna gospodărire a pajiștilor permanente din parohia lor. 

Acesta este de fapt principalul motiv pentru dezinteresul sau mai bine 

zis ”boicotul” acțiunii de către cei care ar trebui să fie principalii interesați și animatori 

ai  întocmirii amenajamentelor pastorale. Prin neîntocmirea amenajamentelor aceștia 

speră să primească în continuare subvențiile pentru acest mod de folosință, ca și până 

acum. O analiză, fără părtinire și tragerea la răspundere a celor vinovați de neexecuția de 

până acum a lucrărilor curente pe pajiști, mergând până la recuperarea prejudiciului și 

pedepsirea vinovaților, ar pune lucrurile în ordine pentru a nu se repeta în viitor. 

Pentru cei puși să facă ordine nu le va fi greu să controleze pe teren și să constate 

următoarele: 

- invazia de vegetație lemnoasă de pe pajiști (porumbar, păducel, măcieș, alun, 

mur, puieți stejar, fag, molid, etc.), cu determinarea anilor de neintervenție, după inelele 

anuale ale tulpinilor acestor specii; 

- invazia de buruieni diverse (părul porcului, ferigă, pipirig, stuf, trestioară, alior, 

scaieți, urzici,brândușă, știrigoaie, etc.), care exprimă lipsă totală de gospodărire; 

- desțelenirea pajiștilor sau construirea pe ele a diverse obiective în afara celor cu 

scop pastoral, respectiv scoaterea din acest mod de folosință de pajiști permanente 

pentru care s-au încasat subvenții; 

- lipsa totală de interes pentru utilizarea corectă a fondurilor necesare pentru 

dotările pastorale: alimentări cu apă, căi de acces, împrejmuiri pentru folosire rațională, 

adăposturi pentru îngrijitori și animale, spații pentru procesarea igienică a laptelui și 

altele; 

- atribuirea netransparentă și clientelară a unor suprafețe de pajiști permanente 

prin concesiune sau folosință unor persoane private lipsite de animale, sau pe alte criterii 
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decât cele legale și multe alte nereguli mai greu sau mai ușor descoperite de cei puși să 

facă ordine, abuzuri care au fost promovate până acum de ”băieții deștepți” din 

patrimoniul pastoral. 

 În această perioadă de vegetație din aprilie până la sfârșit de octombrie, de la 

câmpie, dealuri și munți, în toate direcțiile cardinale, am avut prilejul să cunosc starea 

total necorespunzătoare a patrimoniului pastoral sub aspectul gospodăririi optime a lui, 

astfel că oricui îi va fi foarte ușor să constate aceste nereguli și să tragă la răspundere pe 

cei vinovați. Pentru continuarea și încheierea întocmirii amenajamentelor pastorale, 

propun ca în perioada ce urmează, pe centre mari regionale, să se instruiască până în 

luna martie a anului viitor întreg personalul legiferat să le execute, să fie examinat și 

atestat asemenea celor care întocmesc amenajamentele silvice. 

 Cei care au fost atestați, să primească o normă de lucru de cca. 4.000 hectare la 

munte, 5.000 ha la deal și 6.000 ha la câmpie cu începere din luna aprilie până în 

noiembrie 2016. Suprafața de pajiști nerepartizată să fie propusă spre realizare în anii 

următori, sau cei ce au posibilități financiare, să fie contractate cu firme private 

specializate, atestate să execute proiecte de amenajare a pajiștilor. 

 De altfel, o eșalonare pe 10 ani a execuției amenajamentelor pastorale, ar asigura 

o activitate continuă în teritoriu pentru proiectanți și ar evita salturile decenale de acum. 

Trebuie să ne punem întrebarea ce vor face în următorii zece ani până la un alt 

amenajament, cei chemați să le întocmească într-un an ? 

 O altă mare problemă va fi și pentru cei care sunt chemați să urmărească în 

continuare execuția lucrărilor cuprinse în amenajamentul pastoral, devenit după 

aprobare, lege pentru localitatea respectivă. Sunt bine cunoscute sistemele de fraudare în 

special cu privire la existența animalelor pe pășune și încărcarea de minim 0,3 UVM/ha 

sau cosirea acestora, în fața inspectorilor APIA,  pentru respectarea condițiilor și 

primirea subvențiilor. Pe viitor ar trebui să se acorde subvenții numai pe suprafețele 

îngrădite cu garduri fixe, unde să se poată constata la orice oră din zi sau noapte, 

numărul de animale care pasc acolo, pe o suprafață dată,  în sezonul optim de pășunat.  

Controlul se poate face prin numărare directă sau în locuri mai greu accesibile și 

mai rapid de la distanță prin fotografiere cu ajutorul ”dronelor” din dotarea inspectorilor. 

În caz că nu sunt animale sau nu există încărcarea propusă în amenajament, persoanele 

respective să li se ia toate drepturile la subvenție și să returneze și încasările din urmă, 

alături de alte pedepse legale pentru fraudă. 

 Evident că vor fi și mai multe opoziții la aceste propuneri ca de pildă lipsa banilor 

pentru îngrădire sau alte motive. Acestora le putem răspunde că ar fi putut realiza 

îngrădirea și multe alte dotări dacă subvențiile de până acum erau folosite corect în acest 
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scop. Chiar și acum, subvenția pe un an pe suprafața de pajiști în folosință poate ușor 

acoperi valoarea unui păstor electric, într-o primă etapă, până la executarea cu aceleași 

fonduri a unei îngrădiri mai trainice. 

 Am văzut deunăzi în Depresiunea Gheorgheni ce se poate face pe pajiștile 

permanente și pârloagele înțelenite, atunci când se folosește rațional iarba prin pășunat 

cu garduri electrice, se cosește la momentul optim, se aplică târlirea rațională și se 

valorifică corespunzător gunoiul de grajd în ultimele două decenii. 

 Pășunatul actual, la întâmplare cu oile, în sistem haotic de cules a ierbii pe unde 

se poate, uneori și pe culturile de cereale, neglijând gospodărirea corespunzătoare a 

pajiștilor, este complet depășit și nu mai poate continua la infinit. 

 Drept urmare, va trebui să trecem la sistemul corect de valorificare a pajiștilor 

permanente în limite clare, înconjurate de garduri, cu încărcare și gospodărire optimă, 

asemenea țărilor cu zootehnie dezvoltată. 

 
Revista Profitul Agricol, 2015, nr.41 din 28 octombrie, București 
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LIMITE POSIBILE DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A PAJIȘTILOR MONTANE 

PRIN TÂRLIRE CU ANIMALE 

 

Este bine cunoscută starea avansată de degradare a covorului ierbos al pajiștilor 

noastre montane, invadate de buruieni ca părul porcului (Nardus stricta), târsa 

(Deschampsia caespitosa), pipirig (Juncus sp.), buruieni nitrofile (Urica dioica, 

Veratrum album, Colchicum autumnale,etc.), specii lemnoase ca tufărișuri și puieți de 

arbori. 

Evident că pe astfel de pajiști cu covor ierbos degradat nu se poate obține o 

producție furajeră corespunzătoare. Calitatea covorului ierbos al unei pajiști este 

similară cu proprietățile unui soi sau al unui hibrid mai performant din plantele cultivate 

în arabil, sau mai plastic zis, cum ai introduce o vacă din rasa Sură de stepă într-un 

complex  modern de creștere alături de rasa Holstein, cu rații de ultimă generație și muls 

robotizat. Nici covorul degradat al pajiștii, nici vaca primitivă din complex, nu ne vor da 

rezultatele scontate, oricâte strădanii am depune pentru sporirea producției și calității. 

De aceea, pe toate suprafețele de pajiști montane, în primul rând vom fi obligați să  

îmbunătățim compoziția floristică a covorului ierbos prin oricare din mijloacele 

cunoscute (fertilizare chimică, erbicidare, supraînsămânțare, reînsămânțare, etc.) la care 

după 2 ani de conversie, permise de legislația europeană în vigoare, putem trece la 

agricultura ecologică, mult dorită. 

Din păcate, unele idei mai facile, fără suport științific sunt vehiculate de 

unii ”specialiști” care propagă trecerea directă la agricultura  ecologică pe actualele 

pajiști permanente degradate, făcând apel numai la aplicarea îngrășămintelor organice 

sau la practicarea târlirii cu animalele în sezonul de pășunat, blamând din răsputeri 

aplicarea îngrășămintelor chimice și erbicidelor, ca mijloc de îmbunătățire a covorului 

ierbos. În realitate, îngrășămintele organice rezultate în perioada de stabulație a 

animalelor, foarte rar ajung să fie aplicate pe fânețele de lângă gospodărie, de cele mai 

multe ori se fertilizează cu ele grădinile și culturile din terenurile arabile din apropiere. 

Așa că ne-a mai rămas ca modalitate aproape unică de fertilizare organică, târlirea cu 

animalele în sezonul de pășunat. 

Personal am efectuat numeroase cercetări privind târlirea cu ovinele și bovinele, 

pe diferite tipuri de pajiști permanente, stabilind încărcarea și intensitatea optimă, 

erbicidarea, amendarea calcică și supraînsămânțarea înainte de târlire, fenomenele de 

eutrofizare și multe alte aspecte. Niciodată, însă, nu mi-am pus problema care sunt 

limitele de aplicare a târlirii pe o suprafață dată, la o încărcare constantă cu animale, mai 

mulți ani la rând. 

 În urma unor calcule pentru 5 ani cât durează efectul unei târliri cu animalele în 

zona montană, s-a pus în evidență aportul destul de redus al acestui mod de fertilizare 

(Tabelul 1). 

 

 



 221 
 

Tabelul 1 

Suprafața de pajiște posibilă de îmbunătățit prin târlire (mp) în 5 ani, 

în funcție de durata sezonului de pășunat, intensitate și încărcare cu animale 

- metri pătrați - 
Durată sezon 

de pășunat 

(zile) 

Producția 

de iarbă  

(t/ha) 

Încărcare 

constantă cu 

animale 

(UVM/ha) 

 

Număr nopți de târlire ( 1 UVM / 6 mp) 

2 3 4 5 6 

60  

etaj alpin 

1,8 0,5 450 300 225 180 150 

3,6 1,0 900 600 450 360 300 

120 
etaj montan 

mijlociu 

3,6 0,5 900 600 450 360 300 

7,2 1,0 1.800 1.200 900 720 600 

14,4 2,0 3.600 2.400 1.800 1.440 900 

 

180  
zona 

premontană 

5,4 0,5 1.350 900 675 540 450 

10,8 1,0 2.700 1.800 1.350 1.080 900 

21,6 2,0 5.400 3.600 2.700 2.160 1.800 

32,4 3,0 8.100 5.400 4.050 3.240 2.700 

43,2 4,0 10.800 7.200 5.400 4.320 3.600 

 

Astfel, în etajul alpin (2.200 – 2.400 m alt.) în 60 de zile de pășunat pe o pajiște 

degradată cu o încărcare de 0,5 UVM/ha se poate târli în 5 ani abia 150 mp (1,5 % din 

total) cu o intensitate de 6 nopți, 1 UVM/6 mp, ceea ce este aproape neînsemnat ca 

suprafață de pajiște îmbunătățită prin această metodă. 

Venind mai pe jos pe altitudine, într-un sezon de 120 zile, pe o pajiște valoroasă 

de Festuca rubra  cu Agrostis capillaris și o încărcare de 2 UVM/ha, la o intensitate a 

târlirii de 3 nopți, 1 UVM/6 mp se poate fertiliza astfel doar 36 % din total suprafață, 

pentru restul de teren de unde procurăm și aplicăm fertilizanți pentru menținerea 

productivității ? 

Într-un singur caz, mai ipotetic cu producție extrem de mare de iarbă 43,2 t/ha, la 

180 zile de pășunat cu o încărcare de 4 UVM/ha și 2 nopți de târlire se poate acoperi 

întreaga suprafață cu fertilizanți organici din târlire în cei 5 ani ! 

Prin eliminarea a două cifre de la sfârșitul suprafețelor exprimate în metri pătrați, 

veți obține automat rezultatele în procente pentru toate variantele prezentate în tabel, 

care ne dau astfel gradul posibil de acoperire sau limitele de fertilizare prin târlire, a 

pajiștilor în sezonul de pășunat. După cum v-am prezentat la început, problema esențială 

care trebuie rezolvată este îmbunătățirea calității și productivității covorului ierbos fără 

de care animalul erbivor, principalul beneficiar, nu va realiza produsele așteptate.  

Spre exemplificare am ales o pajiște degradată dominată de Nardus stricta în 

proporție de 40 – 60 %, situată la 1.400 – 1.800 m altitudine, cu un sezon de 100 zile, la 

o producție de 3 t/ha iarbă, o încărcare de 0,5 UVM/ha și o intensitate a târlirii de 5 

nopți, 1 UVM/6 mp, târlire simplă, fără alte îmbunătățiri care asigură în medie 15 t/ha 

iarbă.   
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În paralel, în aceleași condiții bioclimatice, a fost luată în calcul varianta 

performantă de târlire, care face apel la erbicidare cu glifosat (Roundup) 5 l/ha după 

două săptămâni aplicare praf de var CaO (7 t/ha) cu rol de corectare a acidității solului și 

dezinfectant pentru copite, în special la oi, urmat de o supraînsămânțare cu 25 kg/ha 

amestec de ierburi și 2 nopți de târlire cu 1 UVM/6 mp, suprafețe de pe care se obțin 25 

t/ha iarbă la aceeași încărcare inițială a pajiștii de 0,5 UVM/ha. 

În ambele situații, pe măsură ce crește producția de iarbă, se mărește încărcarea la 

hectar cu animale, cu care se poate târli o suprafață mai mare de pajiște și așa mai 

departe (Tabelul 2). 

Tabelul 2  

Producții și suprafețe posibil de îmbunătățire prin târlire simplă 

și performantă a pajiștilor degradate. 

 

Varianta 

 

 

UM 

Inițial 

primul 

an 

Rezultate după: 

5 ani 10 ani 15 ani 20 ani 

1. Târlire simplă 

Producția de iarbă t/ha 3,00 3,35 3,80 4,25 4,80 

Încărcare cu animale UVM/ha 0,50 0,56 0,63 0,71 0,80 

Suprafața târlită mp (60) 315 670 1.070 1.520 

2. Târlire performantă  

Producția de iarbă t/ha 3,00 5,10 8,53 14,40 24,30 

Încărcare cu animale UVM/ha 0,50 0,85 1,42 2,40 4,05 

Suprafața târlită mp (150) 940 510 5.170 9.650 

Creștere varianta 2 față de varianta 1 (%) 

Producția de iarbă % 100 152 225 340 505 

Încărcare cu animale % 100 152 225 340 505 

Suprafața târlită % (250) 300 375 485 635 

 

Din aceste date rezultă că suprafața îmbunătățită prin târlire simplă abia ajunge la 

3 % după 5 ani, 7 % după 10 ani, 11 % după 15 și 15 % după 20 de ani prin târlire cu 

animalele pe aceeași suprafață constantă de teren, ceea ce este total necorespunzător în 

timp și spațiu. În cealaltă variantă de târlire  performantă, se constată că după 21 de ani 

se poate cu profesionalism și perseverență îmbunătăți întreaga suprafață degradată de 

Nardus stricta, după care se trece în continuare la o târlire simplă de 2 nopți 1 UVM/6 

mp, mai ușor de executat. Dar și aici vor fi probleme cu cei care ”păzesc” cu strășnicie 

agricultura ecologică, care interzic utilizarea erbicidelor de gen glifosat. 

Pentru a lămuri lucrurile, nimeni nu ne împiedică ca suprafețele erbicidate, 

amendate și supraînsămânțate să fie îngrădite 2 ani, producția de iarbă să fie cosită și 

dată spre valorificare la alții, după care suprafața respectivă să fie reintrodusă în circuit 

ca furaj ecologic. 
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 La fel, pentru îmbunătățirea mai rapidă a covorului ierbos degradat putem 

instala ”enclave” îngrădite pe suprafețele fertilizate cu îngrășăminte chimice, care după 

2 ani de conversie să fie redate circuitului ecologic de furajare. 

După ce am epuizat toate mijloacele de intervenție pentru îmbunătățirea covorului 

ierbos degradat prin metode convenționale sau biologice, se poate trece la agricultura 

ecologică prin utilizarea aproape exclusivă a fertilizării organice prin târlire cu adaos al 

fosforului din surse naturale, element fertilizant care este foarte deficitar în pajiștile 

noastre. Spre exemplificare, prezentăm evoluția producțiilor, a încărcării cu animale și a 

suprafețelor târlite pe o pajiște montană valoroasă de Festuca rubra cu Agrostis 

capillaris, situată la 1.600 m altitudine cu o producție de 7,5 t/ha iarbă și un sezon de 

pășunat cu o încărcare de început de 1,25 UVM/ha și un consum de 60 kg/zi/UVM 

(Tabelul 3).  

Tabelul 3 

Evoluția suprafeței târlite, a producției de iarbă și a încărcării cu animale pe 

o pajiște montană de Festuca rubra cu Agrostis capillaris, 

într-un sezon de 100 zile de pășunat 

 

Anul 

Suprafața (mp) Producția de iarbă (kg)  

Încărcare 

UVM/ha 
Netârlită Târlită 

(2 nopți) 

Netârlită 

( x 7,5t/ha) 

Târlită 

( x 20 t/ha) 

TOTAL 

kg 

I 10.000 (375) 7.500 - 7.500 1,25 

II 9.625 375 7.220 750 7.970 1,33 

II 9.225 775 6.920 1.550 8.470 1,41 

IV 8.800 1.200 6.600 2.400 9.000 1,50 

după  5 ani 8.350 1.650 6.260 3.300 9.560 1,60 

după  10 ani 5.640 4.360 4.230 8.720 12.950 2,16 

după  15 ani 1.970 8.030 1.478 16.060 17.538 2,92 

 

 Din datele acestui tabel se desprinde concluzia că un covor ierbos corespunzător 

și o producție normală pentru zona în care se află, metoda de fertilizare prin târlire cu 

animalele poate să fie eficientă, reușind ca în 10 ani să acoperim aproape 50 % din 

suprafață și după 17 ani întreaga pajiște, ajunge la o producție de 20 t/ha iarbă și peste 

3,30 UVM/ha, ceea ce este foarte bine.  

Cu o încărcare  de 3.30 UVM/ha și o producție medie de 20 t/ha, într-un sezon de 

100 zile se poate târli 10 % din suprafața unei pajiști, reușind astfel ca în numai 10 ani 

să încheiem rotația târlirii și să o luăm de la capăt. 

Din cele prezentate, rezultă că limitele îmbunătățirii prin târlire cu animalele sunt 

mult mai reduse decât se credea până acum, în mod special pe pajiștile cu covor ierbos 

degradat care necesită pentru început aplicarea unor mijloace convenționale radicale de 

ameliorare, înainte de conversie și trecerea la agricultura  ecologică montană.  

 
Revista Ferma, 2015, sub tipar 
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STRATEGII DE PRACTICARE A AGRICULTURII ECOLOGICE  

PE PAJIȘTILE MONTANE DEGRADATE 

 

INTRODUCERE 

Pajiștile montane din Carpații României nu au fost incluse până acum într-un 

sistem mai intensiv de fertilizare cu îngrășăminte organice sau chimice față de alte țări 

din vestul Europei cu zootehnie mai dezvoltată, unde s-au aplicat de mai multe decenii 

doze de cel puțin 150 -200 kg/ha azot pe an. Din această cauză a  lipsei de fertilizare și a 

folosirii neraționale, majoritatea pajiștilor montane românești sunt într-un stadiu avansat 

de degradare fiind dominate de specia Nardus stricta (nardete) și alte specii nevaloroase 

din punct de vedere furajer.  

Trecerea directă a pajiștilor degradate la agricultura ecologică este total 

ineficientă fără a îmbunătăți radical calitatea covorului ierbos cu mijloacele 

convenționale. Toate țările care fac trecerea la agricultura ecologică au din start pajiști 

cu covor ierbos valoros datorită fertilizanților aplicați decenii la rând și al folosirii 

raționale prin pășunat și cosit.  

La noi se vehiculează ideea trecerii directe de la pajiștile degradate nefertilizate la 

agricultura ecologică, ceea ce este o mare eroare pe care o dovedim concret în 

experimentarea de lungă durată din Munții Bucegi.  Pe suprafețe mai restrânse, pe pante 

nemecanizabile sau pe soluri cu roci la suprafață se poate folosi târlirea cu animalele ca 

principal mijloc de îmbunătățire a covorului ierbos și ca mijloc de fertilizare ecologică. 

Și în acest caz pentru început sunt necesare utilizarea unor erbicide totale, amendarea 

calcică și fertilizarea chimică cu îngrășăminte cu fosfor în zonele târlite sau aplicarea 

îngrășămintelor cu azot  în completare, după care la 2 ani de conversie se poate trece la 

practicarea agriculturii ecologice propriuzise.  

 

VARIANTELE EXPERIENȚEI DE LUNGĂ DURATĂ 

Experimentările au fost începute în anul 1995 la Baza de cercetări pajiști montane 

din Platoul Bucegilor, situată la 1.800 m altitudine în etajul subalpin al jneapănului 

(Pinus mugo) pe o pășune invadată de Nardus stricta în proporție de 40-60 %. 

Pentru scopul nostru prezentăm pe scurt variantele experimentale de îmbunătățire 

a pajiștilor subalpine degradate de Nardus stricta și valorificarea lor prin pășunat cu vaci 

de lapte din rasa brună Schwyz și anume: 

- T – pășune seminaturală permanentă degradată de Nardus stricta din afara 

câmpului experimental, pășunată nerațional (1996-1999),  varianta martor; 

- A – pășune seminaturală de Nardus stricta parțial îmbunătățită prin târlire, 

pășunată rațional (2000-2015); 

- B – pășune seminaturală de Nardus stricta îmbunătățită prin fertilizare cu 

îngrășăminte chimice N 150 kg/ha + 50 kg/ha P2O5 +  5o kg/ha K2O trei ani consecutiv, 

urmat de târlire 1 vacă/6 mp 5 nopți în anii 2004 și 2010 concomitent cu 100 kg/ha P2O5 

(1996 – 2015) ; 
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- C – idem varianta B, la care se adaugă amendarea calcică în 1995 cu praf de var 

pentru corectare aciditate la 2/3 Ah (cca. 7,5 t/ha CaO) (1995 – 2015); 

- D – fertilizare identică ca la variantele B și C, amendare calcică varianta C, 

erbicidat cu glifosat (Roundup, 5 l/ha), prelucrare țelină cu freza la adâncimea de 10-12 

cm și semănat în anul 1995 cu un amestec de ierburi perene format din:Phleum ratense 

Favorit (40 %), Festuca pratensis Transilvan ( 25 %), Lolium perenne  Mara( 5 %), 

Trifolium hybridum  Brașov ( 15 %) și Lotus corniculatus  Livada ( 15 %) (1995 – 

2015). 

Intenționat în amestec nu s-au introdus specii din flora spontană a pajiștilor 

subalpine pentru a cunoaște mai precis instalarea și longevitatea plantelor din pajiștea 

semănată. 

 

PRODUCȚIA DE IARBĂ ȘI LAPTE DE VACĂ 

Productivitatea pajiștilor subalpine degradate de Nardus stricta exprimată prin 

substanța uscată (SU) realizată și laptele de vacă în medie pe 4 ani a fost de 1,2 t/ha SU 

și 846 L/ha (Tabelul 1). 

Tabelul 1 

Date comparative medii pe 20 de ani privind productivitatea nardetelor subalpine 

îmbunătăţite prin diferite metode,  Blana – Bucegi 1996 – 2015 

 

 

Variante  

(lotul de vaci) 

Producţia de 

substanţă uscată 

(SU) 

Producţia de 

lapte de vacă 

t/ha % L/ha % 

T *) – martor, Nardus stricta 40 – 60 % 1,20 100 846 100 

A **) – pășunat rațional parțial târlit 1,93 160 1.224 145 

B ***)– fertilizare NPK + târlire + P 3,59 300 3.224 381 

C***) – amendare CaO + NPK + târlire + P 4,42 368 3.862 457 

D***) – semănat + CaO + NPK + târlire + P 5,72 479 4.320 511 

*) T = turma din afara câmpului experimental din Platoul Bucegi cu date din perioada 

1996 – 1999, cu încărcare de 0,6 UVM/ha/85 zile 

**) A = grupa de vaci ce pășunează în câmpul experimental pe 30 de hectare în perioada 

2000 – 2015, cu încărcare de 1,2 UVM/ha/85 zile de pășunat 

***) B, C și D în perioada 1996 – 2015 cu încărcare medie de 4 UVM/ha/85 zile 

 

Trecerea directă la o agricultură ecologică eficientă a acestor pajiști cu covor 

ierbos degradat este aproape imposibilă, având în vedere nivelul foarte scăzut al 

productivității și al evoluției foarte lente spre un covor corespunzător.  
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După 20 de ani covorul ierbos parțial ameliorat prin târlire și valorificat prin 

pășunat rațional cu o încărcare optimă de animale, producția de lapte a crescut cu abia 

45 %, ceea ce este foarte puțin. 

În schimb variantele îmbunătățite prin mijloace de suprafață (B și C) și radicale 

(D) ne asigură în medie pe 20 de ani sporuri de 3-4,8 ori de SU și 3,8-5,1 ori lapte la 

hectar față de martor (T), ceea ce este mai mult decât concludent. 

Prin lucrările convenționale de îmbunătățire efectuate în variantele B, C și D 

urmate de doi ani de conversie la agricultura ecologică, producțiile de SU și lapte sunt la 

nivelul așteptat (Tabelul 2 și 3).  

Tabelul 2 

Dinamica producției medii de substanță uscată pe pajiștile subalpine îmbunătățite, 

Blana – Bucegi 1996 - 2015 

 

Specificare 

 

Anii Producția de SU t/ha 

B C D 

Îmbunătăţire pedoameliorativă  

  şi covor ierbos  

1995 * 

* 

* 

* 

Amendat 

* 

Erbicidat 

Amendat 

Semănat 

1. Producție convențională 

    Fertilizare anuală, trei ani 

consecutiv cu 150 kg/ha N,50 

kg/ha P2O5 şi 50 kg/haK2O 

urmat de doi ani conversie  

 

1996 - 2000 

 

3,28 

 

3,82 

 

4,71 

2. Producție ecologică 

    Târlire o vacă / 6 mp,  

5 nopţi + 100 kg/ha  P2O5 produs  

ecologic la 6 ani 

  a)2001-2005 3,90 5,16 7,95 

b)2006-2010 2,99 3,67 5,64 

c)2011-2015  4,20 5,01 4,70 

Media 

2001-2015 

3,70 4,61 6,10 

Media generală 1996 - 2015 3,59 4,42 5,75 

Efect amendare calcică pe 20 ani 100 123 160 

Efect semănat pe 20 ani * 100 130 

 

În medie pe 20 de ani amendarea calcică a crescut producția de SU cu 23 % și pe 

pajiștea semănată cu 60 % , cu un furaj de foarte bună calitate. 

Pe aceeași perioadă amendarea a asigurat o creștere a producției de lapte cu 20 % 

pe pajiștea seminaturală și cu 34 % pe pajiștea semănată.  

Nu sunt necesare calcule economice laborioase pentru a constata eficiența 

economică a amendării calcice ce poate dura 25-30 de ani și a înființării unei pajiști 

semănate ce durează aproape 20 de ani, chiar și la 1.800 m altitudine (Tabelul 4). 
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Tabelul 3 

Dinamica producției medii de lapte pe pajiștile subalpine îmbunătățite, 

 Blana – Bucegi 1996 - 2015 

Specificare 

 

Anii Producţia de lapte (L/ha) 

B C D 

  Îmbunătăţire pedoameliorativă  

  şi covor ierbos  

1995 * 

* 

* 

* 

Amendat 

* 

Erbicidat 

Amendat 

Semănat 

1. Producție convențională 

    Fertilizare anuală, trei ani 

consecutiv cu 150 kg/ha N,50 

kg/ha P2O5 şi 50 kg/haK2O urmat 

de doi ani conversie 

 

1996 - 2000 

 

3.652 

 

4.417 

 

4.709 

2. Producție ecologică 

    Târlire vacă / 6 mp, 5 nopţi,1 + 

100 kg/ha  P2O5 produs  ecologic 

la 6 ani 

 a) 2001 - 2005 2.291 3.259 4.617 

 b) 2006 – 2010 3.700 4.073 4.485 

c) 2011 – 2015  3.254 3.700 3.472 

Media 

2001-2015 

3.081 3.676 4.191 

Media generală 1996 - 2015 3.367 3.862 4.320 

Efect amendare calcică pe 20 ani 100 120 134 

Efect semănat pe 20 ani * 100 112 

 

Tabelul 4 

Dinamica efectului relativ al amendării calcice și al semănatului asupra producției 

ecologice de SU și lapte vacă, Blana – Bucegi 1996 – 2015 

 

Anii Efect amendare 

( B față de C ) 

Efect semănat 

( C față de D ) 

Producția de substanță uscată ( % ) 

  a) 2001 - 2005 132 154 

  b) 2006 – 2010 123 154 

  c) 2011 – 2015  119 94 

 Media SU ( % ) 125 132 

Producția de lapte de vacă ( % ) 

  a) 2001 – 2005 142 142 

  b) 2006 – 2010 110 110 

  c) 2011 – 2015  114 94 

Media lapte ( % ) 119 114 
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Analizând producția ecologică cincinală din perioada 2001-2015, constatăm că 

efectul amendării calcice este în regresie de la 32 la 19 % și pajiștea semănată de la 154 

la 94 % la producția de SU.  

Aceeași scădere o are și producția medie de lapte, în cadrul variantelor 

îmbunătățite. Dacă vom compara oricare din variantele îmbunătățite cu celelalte variante 

analizate, T = turma din afara câmpului experimental sau A = pășunat rațional și târlit ca 

singur mijloc de fertilizare ecologică pe nardete, vom constata necesitatea îmbunătățirii 

covorului ierbos prin toate mijloacele cunoscute, după care la 2 ani legali de conversie 

să trecem la agricultura ecologică. 

 Pe suprafețele nemecanizabile sau în alte condiții se poate folosi îmbunătățirea 

prin târlire cu animalele care durează foarte mult în cazul nardetelor, fiind posibilă 

târlirea abia pe 15 % din suprafață în 20 de ani. 

 Astfel că recomandarea adesea exprimată și vehiculată că se pot îmbunătăți 

numai prin târlire pajiștile dominate de Nardus stricta într-o perioadă rezonabilă de timp 

nu este decât parțial corectă,  întrucât nu rezolvă integral îmbunătățirea covorului ierbos 

degradat, înainte de practicarea agriculturii ecologice. 

 

CONCLUZII 

 Pajiștile montane invadate cu Nardus stricta nu pot fi trecute direct și integral la 

practicarea agriculturii ecologice, datorită covorului ierbos degradat și al duratei 

foarte lungi de îmbunătățire prin târlire care pot acoperi maxim 15% din 

suprafață; 

 Aplicarea metodelor convenționale cunoscute de îmbunătățire a covorului ierbos 

degradat prin erbicidare, amendare, reînsămânțare și fertilizare chimică 3 ani 

consecutiv, urmate de 2 ani de conversie este metoda optimă de trecere la 

agricultura ecologică; 

 Rezultatele obținute  într-un staționar din Platoul Bucegi situat la 1.800 m alt. au 

pus în evidență strategia optimă de trecere la agricultura ecologică, unde se obțin 

în medie 4,8 t/ha SU și 3.650 L/ha lapte de vacă în medie pe 15 ani față de 1,2 

t/ha SU  și 850 L/ha lapte realizate pe pajiștea neîmbunătățită din apropiere, 

considerată ca martor; 

 Efectul amendării calcice în medie pe 20 de ani a fost de 25 – 60 % în plus pentru 

producția de SU și 20 – 34 % pentru producția de lapte, estimând ca poate dura 

până la 25 – 30 de ani și mai mult; 

 Efectul pajiști semănate față de pajiștea seminaturală în medie pe aceeași durată 

de 20 de ani a fost de 30 % pentru producția de SU și 12 % pentru cea de lapte, 

fiind limitat la  15 – 20 de ani cu o eficiență destul de ridicată, aplicabilă pe zone 

mai restrânse, mecanizabile. 

 

Revista de montanologie, 2015, volumul III, sub tipar, Timișoara 
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UN NOU INDICATOR ETOLOGIC PASTORAL ȘI SEMNIFICAȚIA LUI *) 

 

 

Având la dispoziție observații proprii de comportament al animalelor pe pășune, 

efectuate pentru prima dată în Elveția și continuate în țara noastră  pe suportul unor 

experiențe riguroase cu animale pe durata unor sezoane de pășunat, a  fost posibil să 

conturăm câțiva indicatori etologici pastorali mai importanți. 

Experiențele cu animale în staționare îngrădite cu posibilitatea determinării 

producției de substanță uscată (SU) a pajiștilor și cântărirea periodică a animalelor s-au 

efectuat la Vuissens – Elveția, Măgurele – Brașov și Blana – Bucegi, (Tabelul 1). 

Tabelul 1 

Date generale asupra staționarelor unde s-au efectuat observațiile 

de etologie pastorală 

 

Locația  Zona fizico 

- geografică 

Altitudine 

(m) 

Etajul 

bioclimatic 

Tipul de pajiște Anii de 

observație 

 

Vuissens 

(Elveția) 

 

Munții Jura 

 

1.100 

 

Molid 

(boreal) 

permanentă 

Festuca rubra 

Poa trivialis 

Festuca pratensis 

  

1969 

Măgurele 

Brașov 

Depresiunea 

Bârsei 

 

600 

 

Gorun 

(nemoral) 

Semănată 

conveier de 

amestecuri 

1975 

1977 

1993 

 

Blana  

Bucegi 

 

Munții 

Bucegi 

 

1.800 

 

Subalpin 

(oreal) 

permanentă 

Nardus stricta 

Festuca nigrescens 

Agrostis rupestris 

 

1977 

 

Bovinele din experiențe au fost reprezentate de tineret taurin mascul castrat pentru 

îngrășat la Vuissens, tineret taurin femel de prăsilă la Măgurele, ambele grupe de 

animale fiind proveniențe din rasa Simmental. 

Ovinele din experiențe au fost tineret mascul din rasa Țigaie la Măgurele și tineret 

femel din rasa Țurcană la Blana.  

Pajiștile pe care s-au efectuat experimentările au fost permanente la Vuissens și 

Blana, nefertilizate sau fertilizate cu îngrășăminte chimice la un nivel de 150-180 kg/ha 

azot, pe suport corespunzător de fosfor și potasiu, respectiv pajiști semănate intensive 

fertilizate chimic la nivelul de 150 – 300  kg/ha azot pe suport PK, la Măgurele, cu 8 

parcele pentru pășunat rațional. (Tabelul 2). 

 

*) Lucrare  întocmită împreună cu Radu PALICICA 
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Tabelul 2 

Nivel de fertilizare chimică cu azot, producția de substanță uscată (SU) a 

pajiștilor și încărcarea cu animale la hectar 

 

Locația Anul Nivel de 

fertilizare 

kg/ha 

Producția de 

SU 

t/ha 

Încărcare 

medie  

cap/ha 

Tineret taurin de 14 – 24 luni 

Vuissens  1969 a 0 5,53 4,67 

1969 b 180 9,09 4,67 

 

Măgurele 

1975 240 9,38 6,14 

1977 300 12,40 7,04 

1993 150 12,80 6,14 

Tineret ovin de 12 – 14 luni 

Măgurele 1977 300 12,40 59,00 

Blana  1977 a 0 X X 

1977 b 150 X X 

 

Soiurile de graminee și leguminoase perene folosite la amestecurile simple și 

complexe orânduite în conveier, au fost în integralitate românești, creație a institutelor 

de cercetare, fiind bine adaptate la condițiile noastre de climă și regim de folosire 

intensivă.   

Producția ridicată și calitatea furajelor au permis o încărcare mare cu animale și 

performanțe bune la sporul în greutate vie, indicatorul principal din aceste experiențe. 

Facem cuvenita precizare  că animalele din experiențe s-au hrănit exclusiv cu 

iarba de pe pășune, apă și sare la discreție, fără nici un furaj din afară, pentru a exprima 

cât mai fidel randamentul pajiștii, în spor greutate vie. 

Studiile de comportament s-au efectuat prin observații directe din 30 în 30 de 

minute, pentru fiecare grupă de animale existente pe o variantă experimentală, la care s-

au înregistrat și calculat durata păscutului, rumegatul culcat sau în picioare, odihna 

culcat sau în picioare, somnul și alte activități. 

O etogramă s-a conturat după  3 – 4 serii de observații la intervale mai scurte de 

timp, pentru a nu fi influențate de durata zilei lumină și sezonul de vegetație. 

În final, s-au efectuat 52 zile de observații privind etologia pastorală a taurinelor 

și ovinelor, din care de 37 de ori au fost pe parcursul a 24 de ore fără întrerupere. 

Durata sezonului de pășunat este strâns legat de perioada de vegetație posibilă pe 

altitudine, fiind de 150 – 160 zile la 600 m alt., cca. 120 zile la 1.100 m și abia de 80 zile 

la 1.800 m alt. (Tabelul 3).  
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Tabelul 3 

Durata păscutului și performanțele animaliere 

 
Locația Anul Durata 

sezon de 

pășunat 

(zile) 

Spor greutate vie Durata 

medie de 

păscut 

(h.min) 

Durată de 

păscut pt. 

1 kg spor/cap 

(h.min) 

g/cap/zi Kg/ha Kg SU 

Kg spor 

Tineret taurin 

Vuissens  1969 a 117 642 353 15,7 8.45 14.20 

1969 b 117 972 594 15,3 7.50 8.04 

 

Măgurele 

1975 158 897 870 10,8 7.24 8.15 

1977 160 738 831 14,9 7.01 9.30 

1993 150 920 847 15,1 8.26 9.10 

Tineret ovin 

Măgurele 1977 160 87 828 15,0 8.45 100.57 

Blana  1977 a 80 X X X 10.20 X 

1977 b 80 X X X 9.19 X 

 

Sporul zilnic în greutate vie la tineretul taurin este de 642 – 972 g/cap, ceea ce 

este destul de ridicat. De  asemenea la această specie durata păscutului în 24 de ore este 

cuprins între 7 ore și 8 ore 45 minute, funcție de producția și calitatea ierbii puse la 

dispoziție. 

Un indicator etologic nou se poate considera durata păscutului pentru 

realizarea a 1 kg spor greutate vie, indicator care variază între 8 și 14 ore 20 minute, 

exprimând efortul animalului pentru nevoile alimentare și risipa lui de energie pe o 

pajiște mai slab productivă. 

La specia ovină categoria tineret, acest indicator este de aproape 101 ore pentru 1 

kg spor, dat fiind și sporul zilnic pe cap de cca. 10 ori mai mic decât la tineretul bovin. 

Regretăm pierderea unor date asupra ovinelor din Blana – Bucegi, cele salvate 

privind  etologia animalelor pun în evidență faptul că mieii au păscut cu o oră mai mult 

pe zi pe pajiștea nefertilizată, degradată de Nardus stricta, față de aceeași pajiște 

ameliorată prin fertilizare cu îngrășăminte chimice N 150 P 50 K 50 kg/ha.  

Și în acest caz, pierderile de producție animalieră pe pajiștile permanente 

neîmbunătățite se datorează efortului animalelor pentru a se hrăni o perioadă mai lungă 

de timp cu un consum suplimentar de energie. 

Prin astfel de cercetări de etologie pastorală, se vor putea îmbunătăți 

productivitatea și calitatea covorului ierbos al pajiștilor și programul de pășunat al 

animalelor, astfel ca efortul lor privind păscutul, să se facă cu un minim de energie și o 

conversie maximă a furajului în produs animalier, concomitent cu asigurarea bunăstării 

acestora. 
Revista Ferma, 2015, sub tipar 
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SISTEMUL AGROSILVOPASTORAL ȘI SCHIMBĂRILE CLIMATICE  
 

PROPUNERI DE STUDII ȘI CERCETĂRI AGROSILVOPASTORALE 

 

            În ţara noastră sunt puţine cercetări privind sistemul agrosilvopastoral, fiind 

adesea neglijat. Agronomii respectiv pratologii se ocupă mai ales de studiul covorului 

ierbos al pajiştilor şi modul de folosire a lui prin păşunat cu animalele sau cosit, iar 

specialiştii din silvicultură studiază mai ales pădurea în masiv, mai puţin pădurile 

dumbrăvite cu arbori izolaţi şi consistenţă mai mică de 0,4 pe care le consideră slab 

productive cu importanţă redusă pentru principala lor destinaţie – lemnul. De aceea 

putem afirma că avem foarte puţine cercetări proprii în această direcţie, în afară de 

câteva articole în ziare şi reviste de propagandă în care se prezintă importanţa sistemului 

agrosilvopastoral. 

            Pe plan internaţional sunt numeroase studii despre acest subiect, ele provin în 

special din ţările cu climat arid mediteranean, unde de milenii se practică cu bune 

rezultate sistemul “dehesa” care a revenit în actualitate pe un plan superior în aceşti 

ultimi ani odată cu accentuarea încălzirii climei. Cercetările cele mai avansate sunt în 

“dehesa” spaniolă, care cuprind caracteristicile arboretului în special stejari care ajung la 

150 ani stejarul de plută (Querqus suber) şi 250 – 300 ani celelalte specii (Q. ilex 

rotundifolia, Q. faginea, Q. pyrenaica), caracteristicile pajiştilor şi măsuri de 

îmbunătăţire (fertilizare, supra şi reînsămânţare), caracteristicile animalelor şi încărcarea 

cu bovine, ovine, caprine şi porcine, protecţia mediului şi biodiversitatea. 

            Sistemul agroforestier este studiat în ultima  jumătate de secol mai ales în 

Oregonul de vest din SUA şi în Noua Zeelandă, în care se îmbină armonios arborii de 

duglas (Pseudotsuga menziesii) şi pini (Pinus attenuata şi  Pinus radiata) cu pajiştea şi 

animalele, sistem care asigură venituri anuale mari şi constante spre deosebire de 

pădurea simplă ce asigură pentru fermieri venituri în salturi la intervale de zeci de ani. 

 Astfel combinaţia păşune, animale şi arbori este mai profitabilă decât fiecare 

componentă în parte, mai ales în condiţii aride. 

            Sistemul agrosilvopastoral este studiat şi mai atent în ultimul deceniu în ţări cu 

economie dezvoltată pentru a fi extins în zonele afectate de aridizare şi deşertificare. 

            Se propune cercetarea factorilor de influenţă din sistemul agrosilvopastoral, 

instalarea şi întreţinerea lui, respectiv: 

- compoziţia floristică şi producţia pajiştilor sub arbori şi în câmp deschis; 

- producţia animalelor pe o păşune cu arbori şi una fără arbori; 

- metode de îmbunătăţire şi întreţinerea covorului ierbos pe pajişti cu arbori; 

- metode de folosire a pajiştilor cu arbori; 

- gradul de umbrire a diferitelor specii de arbori şi pomi fructiferi; 

- stabilirea sortimentului de specii de arbori şi pomi fructiferi pe zone mari 

fizicogeografice; 

- metode de plantare a puieţilor de arbori pe pajişti şi protecţia lor împotriva 

animalelor; 
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- metode de întreţinere a puieţilor de specii lemnoase în sistem agrosilvopastoral, 

până la consolidarea lor; 

- lucrări de întreţinere al arborilor izolaţi maturi pentru prelungirea existenţei lor 

pe pajişti; 

- cercetarea în complex al factorilor de influenţă al vegetaţiei lemnoase asupra 

covorului ierbos al pajiştilor şi al animalelor de pe păşune; 

- determinarea producţiei de fructe al arborilor şi pomilor fructiferi de pe pajişti ca 

sursă suplimentară de furaje pentru animale, alimente pentru oameni şi material lemnos; 

- evaluarea economică, protectivă şi estetică globală al sistemelor 

agrosilvopastorale. 

            

  Obiectivele generale ale acestui proiect sunt legate în principal de: 

- atenuarea efectelor negative ale aridizării asupra pajiştilor şi animalelor în 

perioada de păşunat; 

- echiparea pajiştilor cu vegetaţie lemnoasă rară (arbori şi pomi fructiferi) care să 

asigure un ambient favorabil creşterii plantelor de pajişti şi umbră pentru animale. 

 

  Obiectele specifice s-ar referi în principal la: 

- stabilirea sortimentului şi densitatea arborilor şi pomilor fructiferi pe pajişti în 

funcţie de zona şi etajul bioclimatic; 

- elaborarea metodelor de întreţinere al arborilor solitari existenţi pe pajişti şi de 

plantare a celor noi în acest sistem; 

- elaborarea metodelor de întreţinere şi folosire al pajiştilor în sistem 

agrosilvopastoral. 

            Luarea din timp a celor mai eficiente măsuri de atenuare a efectelor negative ale 

aridizării şi deşertificării pajiştilor reprezintă o problemă de importanţă majoră pentru 

existenţa umană pe arii extinse din ţara noastră şi o pavăză pentru supravieţuire. 

            Combinaţia pajişte – arbore sau pom fructifer din sistemele agrosilvopastorale 

poate fi soluţia salvatoare pentru menţinerea activităţilor agricole şi silvice în noile 

condiţii de încălzire globală a climei. 

             Sistemul agrosilvopastoral invită la cercetări inter, pluri şi transdisciplinare la 

înfrăţirea specialiştilor, practicienilor şi administratorilor din spaţiul rural pentru a 

răspunde în mod unitar la noile provocări ale evoluţiei climatice. 

            Tematica abordată trebuie să respecte legislaţia UE şi românească în domeniul 

eticii cercetării științifice. 

            În cadrul proiectului se vor desfăşura un număr mare de activităţi pe teren şi în 

laborator pentru a răspunde obiectivelor generale şi specifice din care prezentăm: 

- inventarierea principalelor sisteme agrosilvopastorale şi clasificarea lor în 

funcţie de zona sau etajul bioclimatic, vegetaţia lemnoasă şi covorul ierbos al 

pajiştilor; 
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- identificarea unor poligoane experimentale din principalele sisteme 

agrosilvopastorale mai vechi şi anume păşune – stejari, păşune – gorun, păşune 

– fag, păşune – mesteacăn, păşune – molid, păşune – nuc, păşune – păr și măr 

pădureţ, fâneaţă – pomi fructiferi, etc., unde să se execute observaţii şi studii 

asupra influenţei vegetaţiei lemnoase asupra covorului ierbos şi animalelor la 

păşunat, sisteme de gospodărire a arborilor solitari pentru prelungirea vieţii lor, 

metode de îmbunătăţire şi folosire rațională a păşunilor şi fâneţelor şi multe 

altele; 

- elaborarea unui protocol experimental de sistem agrosilvopastoral, amplasarea 

în teritoriu şi efectuarea unor cercetări asupra instalării plantaţiei de arbori sau 

pomi fructiferi, densităţii optime la hectarul de pajişte, protecţia puieţilor 

izolaţi, întreţinerea lor în primii ani după plantare, etc.; 

- evaluarea potenţialului productiv, protectiv şi estetic al sistemelor 

agrosilvopastorale, eficienţa economică şi a efectului de atenuare a aridizării 

climatice; 

- diseminarea rezultatelor studiilor şi cercetărilor asupra sistemelor 

agrosilvopastorale şi întocmirea unor ghiduri, pliante şi alte mijloace de 

difuzare, de instalare şi constituire a lor pe zone şi etaje bioclimatice pentru 

prevenirea şi atenuarea aridizării şi deşertificării pajiştilor şi celorlalte categorii 

de folosinţă a terenului agricol. 

   În urma studiilor pe itinerar şi al cercetărilor în staţionar se estimează obţinerea 

următoarelor rezultate: 

- clasificarea în premieră a sistemelor agrosilvopastorale din ţara noastră şi 

starea lor actuală de întreţinere şi folosire; 

- date privind atenuarea efectelor negative ale încălzirii globale asupra covorului 

ierbos al pajiştilor şi al animalelor sub coronamentul protector al vegetaţiei 

lemnoase din sistemele agrosilvopastorale româneşti; 

- producţia diferenţiată a pajiştilor şi animalelor pe suprafeţe fără vegetaţie 

lemnoasă sau în sistem agrosilvopastoral; 

- măsuri de gospodărire a diferitelor specii de arbori izolaţi pentru a le prelungi 

existenţa pe pajişti; 

- rezultate privind înfiinţarea de noi sisteme agrosilvopastorale în diferite zone şi 

etaje bioclimatice şi întreţinerea animalelor; 

- stabilirea celor mai adaptate şi avantajoase specii de arbori şi pomi fructiferi 

pentru a fi introduşi în sistemul agrosilvopastoral; 

- evaluarea globală din punct de vedere productiv, protectiv, estetic şi economic 

al sistemelor agrosilvopastorale mai vechi şi al celor nou înfiinţate pentru 

combaterea aridizării şi deşertificării. 

Proiectul poate avea un mare succes prin noutatea cercetărilor pentru combinaţia 

pajişte – arbore – animal în sistem agrosilvopastoral, ca una din cele mai importante 

măsuri pentru combaterea aridizării şi deşertificării alături de irigaţii şi perdele 
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forestiere. Acest sistem practicat de secole şi milenii în ţările cu climat mediteranean va 

reuşi şi în condiţiile ţării noastre unde se va instala un climat asemănător sau mai uscat 

chiar conform prognozelor pentru spațiul continental unde ne situăm.  

            Riscurile de nerealizare a proiectului sunt minime, şi ele pot fi cauzate doar de 

percepţia greşită a celor care administrează spaţiul rural şi de altitudinea faţă de arborii 

izolaţi din păşuni care au fost în bună parte defrişaţi din necunoaştere pentru funcţia lor 

protectivă sau furturi pentru lemn de construcţie şi foc. Prin acest proiect se vor scoate 

în evidenţă avantajele directe şi indirecte ale existenţei arborilor şi şi al pomilor 

fructiferi pe pajişti ca măsură preventivă de lungă durată pentru atenuarea aridizării şi 

deşertificării terenurilor. 

      De rezultatele acestor cercetări vor beneficia MADR, MMGA, DADR, ANCA, 

fermierii, crescătorii de animale pe pajişti, primăriile din localităţile care deţin izlazuri 

comunale, gospodarii simpli care deţin suprafeţe mici de teren unde îşi ameliorează 

microclimatul, pensiunile agroturistice şi toţi cei care doresc să echipeze cu vegetaţie 

lemnoasă fondul pastoral şi implicit spaţiul rural, pentru a preîntâmpina aridizarea şi 

deşertificarea terenurilor. Acest proiect ar  prezenta  o noutate absolută pentru condiţiile 

ţării noastre, de studiu complex pajişte – animal – arbori sau pomi fructiferi în sistemul 

agrosilvopastoral (ASP). 

Efectele de mediu sunt pe primul plan întrucât sistemul ASP va duce la: 

- limitarea efectelor aridizării climatului asupra covorului ierbos şi animalelor; 

- consolidarea terenurilor în pantă, combaterea alunecărilor de teren; 

- combaterea eroziunii de suprafaţă şi de adâncime a solului pe terenurile în 

pantă; 

- menţinerea echilibrului hidrologic; 

- sporirea sechestrării carbonului la unitatea de suprafaţă; 

- creşterea biodiversităţii în sistemele ASP; 

- refacerea şi întregirea peisagistică a spaţiului rural. 

Efectele sociale ar consta din: 

- menţinerea populaţiei şi activităţilor agricole în zonele afectate de aridizare şi 

deşertificare; 

- reconsiderarea şi sporirea respectului populaţiei pentru vegetaţia lemnoasă ca 

protectoare şi amelioratoare a climei; 

- înfrumuseţarea localităţilor şi al spaţiului rural. 

Efectele economice s-ar rezuma la: 

- creşterea producţiei şi al calităţii ierbii sub vegetaţia lemnoasă în condiţiile de 

aridizare; 

- creşterea producţiei animaliere în sistem agrosilvopastoral cu cel puţin 20 – 

40 % faţă de sistemul pastoral fără arbori; 

- limitarea intrării animalelor în păduri compacte având umbră pe păşuni; 

- realizarea de lemn de foc şi construcţii pe păşuni cu salvarea de la defrişare a 

importante suprafeţe de păduri; 
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- realizarea unor surse suplimentare de fructe pentru alimentaţie umană şi alcool 

(ţuica de pere pădureţe), furaje pentru animale domestice şi sălbatice (ghindă, 

jir, castane, frunzare, etc.). 

- atractivitate pentru practicarea agroturismului; 

 

Pe lângă efectele produse asupra mediului societăţii şi economiei, impactul 

generat de proiect  este în concordanţă cu măsurile Programului Naţional pentru 

Dezvoltare Rurală  (PNDR)  2014 – 2020 din fonduri UE şi guvernamentale.              

            La execuţia proiectului se vor  putea antrena specialişti tineri din domeniul 

agriculturii, silviculturii, protecţiei mediului şi economiei  care la vârsta senectuții vor 

beneficia din plin de efectele binefăcătoare ale sistemelor agrosilvopastorale, instalate 

acum, de și sub îndrumarea lor. 

 

Revista Fermierului, 2015, sub tipar pentru luna decembrie, nr.106, București 
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D I V E R S E 
 

 

BIOCOMBUSTIBILII GOSPODĂREȘTI DE ALTĂDATĂ 

ȘI NEGLIJAREA LOR 

 

 

Problema încălzirii locuințelor și a focului pentru prepararea hranei a fost 

rezolvată diferențiat de-a lungul vremurilor, în funcție de resursele zonei și tradiții.  

Dacă pentru  zona montană cu păduri întinse, lemnul a fost și este principala 

resursă de combustibil sau biocombustibil în noua versiune, pentru zona de câmpie și 

dealuri cu păduri mai puține sau chiar lipsă, locuitorii se descurcau mai greu în 

această privință, supraviețuind altfel decât confrații lor munteni. 

În cele ce urmează prezint câteva soluții de biocombustibili în gospodăria 

țărănească din Câmpia Banatului, care ar merita să fie repuse în valoare pentru a 

proteja resursele de lemn, respectiv pădurea. 

 Pentru încălzirea locuinței în perioada rece a anului erau utilizate în primul 

rând paiele de cereale, strânse cu grijă și  depozitate după treierat. 

 Un coș sau două de paie introduse în cuptorul unde se cocea și pâinea erau 

suficiente pentru a încălzi dormitorul. 

 În nopțile mai geroase după paie se mai introduceau unul sau doi snopi de 

coceni de porumb desfrunziți de animale, care făceau și ceva jar. 

 Fiecare gospodărie avea astfel de cuptoare construite de meșteri iscusiți care 

aveau grijă să aibă tiraj bun să nu scoată fum în locuință. Fumul era dirijat într-o 

afumătoare încăpătoare pentru 2-3 porci tăiați de-o dată înainte de sărbătorile de 

iarnă, după care acesta ieșea pe un horn prevăzut cu un acoperiș plat pentru a da 

posibilitate berzelor să-și  instaleze cuiburile. 

 Puțini știu că pâinea mare și pufoasă de Banat era pusă în recipienți de tablă 

(tipsii) și se cocea în cuptoare încălzite cu paie de cereale, coceni și tulpini de floarea 

soarelui. 

 În prezent aceste cuptoare aparent primitive în care se valorifica pentru încălzit 

și copt  producția secundară a culturilor de câmp au fost aproape desființate fiind 

înlocuite de sobe de teracotă pe lemne aduse de departe pe bani mai mulți. 

 Pentru prepararea hranei erau utilizați cu predilecție ciocălăii de porumb 

despuiați de boabe cu mâna sau cu o mașină manuală pentru acest scop. Foarte rar se 

foloseau lemne de la pomii fructiferi uscați din grădină, crengi sau tulpini de 

porumbar sau alte tufărișuri rezultate după defrișarea lor de pe izlazul comunal. 

 O altă sursă pentru prepararea hranei a fost tizicul, o combinație între balega de 

bovine și resturi vegetale sub formă de turte uscate la soare, introdus în Banat de 

coloniștii veniți din Moldova și Dobrogea cu zone de stepă lipsite de păduri. 

 În prezent pentru prepararea hranei se folosește aproape exclusiv lemnul acolo 

unde nu există gaz și electricitate pentru acest scop.  
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La  marginea satelor în gunoaie sunt aruncați ciocălăii de porumb în loc să fie 

utilizați pe post de lemne, observație care m-a îndemnat să scriu acest articol. 

 Pentru alte necesități gospodărești legate de încălzirea apei la cazan în curte 

pentru spălarea hainelor, prepararea hranei fierte pentru animale, prepararea 

magiunului, etc., pe lângă ciocălăi se foloseau rădăcinile de porumb (ciumpi) adunați 

de pe câmp primăvara din culturile de cereale păioase, capitulele de floarea soarelui, 

cojile de dovleci uscate, vreascuri, cojile de nuci, puzderia de cânepă, etc., respectiv 

tot ceea ce putea să ardă.  

Aceasta a fost economia țărănească de odinioară de care am beneficiat din plin 

și eu până la vârsta de 18 ani, înainte de colectivizare. 

 Ce nu înțeleg acum este renunțarea aproape totală la resursele tradiționale de 

biocombustibili, acolo unde lemnul lipsește sau este mai greu de procurat cum este 

zona de câmpie a țării. 

 Evident, revenirea la biocombustibilii utilizați în gospodăria țărănească de 

acum o jumătate de secol nu va fi în totalitate posibilă, existând numeroase 

alternative din care enumerăm: paletizarea paielor și cocenilor sau  producerea de 

biogaz care sunt mai la îndemână în consens cu tehnologiile de vârf actuale. 

 Utilizarea mai largă a producției secundare din culturile de câmp, a crengilor, 

rumegușului și vreascurilor de la exploatările forestiere ar reduce substanțial nevoile 

de masă lemnoasă din pădurile actuale. 

 După ce se vor epuiza toate aceste resurse secundare agricole și forestiere care 

sunt acum insuficient valorificate s-ar pune problema cultivării unor plante energetice 

consacrate ca salcia suedeză (Salix vinimalis) sau iarba elefantului (Miscanthus 

gigantheus) și acestea pe terenuri marginale, improprii culturilor agricole generatoare 

de hrană pentru oameni sau  furaje pentru animale. 

 De pildă, în Suedia, salcia cu pricina se cultivă în regiunile mlăștinoase din 

nord  în apropiere de Cercul Polar unde nu se poate instala pădurea, nicidecum nu 

este cultivată pe terenurile arabile cum intenționează să o facă unii dezorientați de la 

noi.  

La fel, iarba elefantului în Austria, Elveția și Germania, unde am văzut-o 

cultivată, este amplasată pe terenuri improprii culturilor agricole de bază, nu cum se 

preconizează la noi să ocupe cele mai fertile terenuri din arabil. 

 Din cele prezentate rezultă că mai avem din fericire numeroase alte posibilități 

de procurare a biocombustibililor gospodărești, înainte de a cultiva plante energetice 

pentru acest scop. 

 
 

Revista Lumea Satului, 2015, Anul XI, nr.10(231) 16-31 mai, București  
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REDUCEREA PÂNĂ LA DISPARIȚIE A PRODUSELOR ROMÂNEȘTI 

 

 Înainte de 1990 pentru gospodăriile noastre în comerțul socialist existau unelte, 

materii și materiale executate de fel și fel de cooperații, unele de invalizi, aproape 

exclusiv de proveniență românești.  

Cu aceste produse cele mai multe meșteșugărești la prețuri foarte accesibile, 

întâlnite în toate magazinele, tot românul și-a lucrat grădina de lângă casă și-a  

înfrumusețat curtea și încăperile locuinței.  

Din când în când mai apăreau unelte mai arătoase produse în alte părți. 

 Îmi amintesc cât de mult au prețuit ai noștri uneltele rămase după importul de 

animale din străinătate ca furci, lopeți, găleți, etc., frumos lustruite și etichetate.  

 La fel, uneltele primite ca ”ajutoare” imediat după 1990 cu care se făleau 

beneficiarii lor ori de câte ori aveau ocazia, să laude calitățile acestora privind 

materialul din care erau confecționate, design-ul, culoarea vopselii și alte calități 

ergonomice, care le depășeau mai mult vizual pe cele produse la noi. 

După ce cu doi ani în urmă m-am mutat la țară cu o suprafață mică pentru 

grădinărit și curte cu flori și gazon a trebuit să mă dotez cu fel de fel de unelte pentru 

lucrări manuale, vase mai mari sau mai mici pentru flori, substrat pentru acestea, 

materiale pentru îngrădiri, tutori, puieți de arbuști și pomi fructiferi, semințe de tot 

felul, etc. 

La început nu am băgat de seamă prea mult care este proveniența celor 

cumpărate de la marile magazine de profil cum sunt: Baumax, Practiker, Bricostore, 

Dedeman sau Hornbach din Brașov. 

Deunăzi mi-am propus să înveselesc cu flori specifice balcoanele și pervazele 

casei de locuit, cumpărându-mi la prețuri destul de piperate cele necesare. 

Uitându-mă mai atent la proveniența acestora, am rămas stupefiat să constat că 

cele mai banale lucruri erau aduse din afară și anume: ghivecele din plastic erau din 

Germania, bridele de prindere din Austria, până și pământul (solul) pentru flori era 

adus din Cehia iar mușcatele pe care le credeam că sunt de la noi, erau aduse din 

Ungaria! După această constatare care m-a frapat într-o oarecare măsură, mi-am pus 

întrebarea oare noi românii, nu mai știm  să producem nimic din toate acestea!? 

Nu comentez marile dispariții  în ultimele două decenii din Brașov și județul 

omonim, declarate înainte de 1990, cele mai industrializate zone ale țării noastre după 

București, mi-e  și teamă să mă gândesc, dar să mă pronunț ce curs au urmat toate 

acestea.  

În Brașov a fost complet demolată și măcinată uzina de tractoare U.T.B. 

emblema României, construită pe locul unei fabrici de avioane  din perioada 

interbelică,  în locul lor amplasându-se cel mai mare ”Mall” din Transilvania, unde se  

vând aproape exclusiv mărfuri produse în străinătate!  

Într-o croazieră pe fluviul Nil de la Cairo la Assuan, atenția mi-a fost atrasă de 

tractoarele care acționau, batozele de treier ale grâului și pregătirea terenului pentru a 

doua recoltă, care în totalitate erau de la UTB Brașov, fiind mândru nevoie mare în 

fața străinilor de această patriotică constatare. 
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Pe unde am umblat în țările fostului lagăr comunist Ungaria, Polonia, Cehia, 

Slovacia și Bulgaria nu este greu de observat construcțiile industriale vechi antebelice 

cu ziduri roșii de cărămidă aparentă și coșuri de fum înalte, alături de care coexistă 

alte construcții mai mari din beton din era socialistă, flancate de alte construcții 

strălucitoare din oțel și sticlă apărute după 1990, ca produse mai moderne ale aderării 

la UE și semn de continuitate peste timpuri. 

Ce am făcut noi în comparație cu vecinii noștri de suferință după căderea 

comunismului, nu este greu de observat, ne este și mai greu să o recunoaștem și chiar 

să o spunem.  

Dar când mă gândesc puțin la cele prezentate mai înainte care au fost 

provocate de o banală cumpărătură pentru înfrumusețarea unui balcon, ce s-a 

întâmplat la nivel macro de țară mă apucă spaima în ce direcție mergem.  

Și nu numai pe mine, din păcate! 
  

Revista  Lumea Satului, 2015, Anul XI, nr.12(233) 1-15 iulie, București  

 

 
 

 



241 

 

TRISTEȚEA CĂLĂTORIEI CU TRENUL 

 

Din totdeauna o călătorie cu trenul a fost și este o desfătare a simțurilor prin 

peisajele minunate care se derulează în fața ochilor, ritmul sacadat al roților la 

îmbinarea șinelor, confortul fotoliilor, posibilitățile de mișcare pe coridor, servirea 

mesei la vagonul restaurant și nu în ultimul rând conversațiile dintre cele mai diverse 

și interesante cu persoane necunoscute până atunci.  

Pe măsură ce s-a dezvoltat transportul auto, deplasarea cu trenul a mai pierdut din 

importanță și farmec, cel puțin în țara noastră.  În ultima vreme, datorită unor 

împrejurări și avantaje, am început să călătoresc cu trenul, ca pe vremuri, înlocuind 

uneori deplasarea auto de pe șosele. 

O primă constatare a fost viteza de deplasare care este cu mult mai mică decât 

în vremurile normale ale tinereții mele. Pe distanța Brașov – Timișoara de 486 km pe 

via Aradul Nou, se circulă aproape 10 ore, cu locomotiva Diesel electrică, construită 

la Craiova, cu mult mai mult ca timp decât în urmă cu jumătate de secol a 

locomotivei cu aburi fabricată la Reșița !? 

Acest paradox al vitezei de sub 50 km pe oră este cauzat de starea deplorabilă a 

infrastructurii, a lipsei de întreținere a ei sau altele.Evident, nu este normal ca în 

Europa zilelor noastre, când TGV – urile franțuzești depășesc 300 km pe oră să mai 

existe așa ceva, sau poate, călătorim cu trenuri – muzeu, dar nu știm noi !  

A doua constatare a fost starea  jalnică a gărilor CFR, unde unele la lampă de 

petrol sau lumânare, fără curent electric, cu cantoane devastate fără uși și ferestre. În 

gările principale  se mai întâlnesc turnuri cu stații de alimentare cu apă a fostelor 

locomotive cu aburi și acestea, devastate cu zidurile mâzgălite de noua ”artă 

Graffiti”.  

Majoritatea depozitelor de mărfuri, în special de cereale, din apropierea gărilor 

sunt abandonate, într-o stare jalnică de neîntreținere și mâzgăleală infantilă. 

Fostele părculețe cu flori din fața gărilor și terenul de lângă acestea sunt 

invadate de buruieni și vegetația lemnoasă de tot felul sluțind peisajul care până nu 

demult era un exemplu de ordine și bun gust pentru locuitorii satelor din apropiere.  

Taluzele și marginile căilor ferate care erau altădată surse de producere a 

fânului pentru vacile lăptoase ale cantonierilor sunt acum năpădite de vegetație 

nevaloroasă. 

În triaje, pe ”linia moartă” staționează sute poate mii de foste vagoane de 

călători și de mărfuri, unele cu inscripția ”CEREALE”, în diferite stadii de degradare 

și devastare.  

Nu departe de aceste gări, observăm suprafețe imense de terenuri arabile din 

cele mai fertile rămase pârloagă și silozuri cilindrice din beton goale, unde vântul 

suflă a sărăcie și pagubă. 

A treia constatare cea mai tristă este produsă de numărul foarte redus al 

călătorilor cu trenul, aproape că ți-e frică să călătorești, mai ales noaptea. 

De la circulația cu bilet ștampilat ”în picioare” s-a ajuns la 2 – 3 călători într-

un vagon de 60 locuri pe scaune, cum am călătorit eu deunăzi dus – întors pe ruta 

Brașov – Timișoara. 
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Aproape săptămânal, de câțiva ani încoace, prin mijloacele mass media, 

vorbim de master planuri de autostrăzi și șosele, care mai de care mai importante și 

mai nimic nu se pomenește de căile ferate, cel mai ieftin și sigur mijloc de transport 

călători și mărfuri. 

Pe când și modernizarea transportului feroviar, urmat de amplificarea 

călătoriilor cu trenul, asemenea vestului continentului nostru !? 

 
Revista Lumea Satului, 2015, Anul XI, nr.6(227) 16-31 martie, București  
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SUPERMARKETURILE, LAPTELE ȘI INVAZIA FERIGII ÎN PAJIȘTI 

 

 
 

 

 
 

Acest titlu  de articol poate șoca prin lipsa aparentă de legătură între o unitate 

comercială, lapte și o plantă invazivă din pajiștile permanente.  

La fel s-a spus și despre celebra constatare a marelui savant DARWIN despre 

legătura dintre fetele bătrâne din Anglia și producția de sămânța de trifoi roșu, pe 

care merită să o reamintim. 

 Cu cât sunt mai multe fete bătrâne cu atât se vor înmulți pisicile de companie 

ce vor consuma șoarecii, care nu vor mai distruge cuiburile din sol ale bondarilor 

polenizatori și drept urmare se va produce o cantitate mai mare de sămânță de trifoi. 

Simplu, nu !? 
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 Revenind la titlul nostru, constatăm că în ultimele două decenii,dezvoltarea 

comerțului cu produse alimentare de primă necesitate cum este laptele și produsele 

lactate, atractiv ambalate le găsești pretutindeni din marile orașe până în cele mai 

izolate sate și de aceea s-a redus până la încetare necesitatea creșterii unei vaci pentru 

acest scop.  

Înainte vreme în gospodărirea țărănească era mare problemă dacă înțărca unica 

vacă și nu aveai lapte, trebuind să faci apel la  rude sau la vecini, întrucât de vânzare 

nu-l găseai nicăieri în comerțul obișnuit.  

Vacile din gospodăriile individuale în perioada de vegetație la păscut erau 

organizate  în cirezi pe izlazurile comunale și se hrăneau în sezonul rece cu fân 

recoltat în principal de pe fânețele naturale. 

 La fel, în trecutul nu prea îndepărtat, fermele de stat sau cooperatiste de 

creștere a animalelor valorificau la maximum potențialul productiv al pajiștilor 

permanente, fiind în cele mai multe cazuri supraexploatate. 

 În acest mod pajiștile permanente ale localităților aveau o încărcare mare cu 

animale fiind și bine gospodărite pentru a satisface nevoile de iarbă și fân. 

 Ușurința cu care se poate acum procura produsele lactate i-a făcut pe gospodari 

să crească din ce în ce mai puține vaci până la  dispariția lor și pe măsură  ce 

persoanele mai vârstnice care le-au îngrijit părăsesc scena vieții.  

În acest fel se explică și dispariția dramatică a bivolilor, gospodarii tineri nu se 

mai înhamă la creșterea lor, având de unde să-și procure laptele necesar, fără să 

se ”înrobească” fără răgaz de dimineață până seara zi de zi inclusiv de sărbători. 

 De ce să te străduiești să crești în gospodărirea proprie o vacă, bivoliță sau 

capră pentru lapte când în supermarketurile din orașele mari sau mai mici, găsești tot 

ce-ți dorește inima ca produse lactate aduse din țări străine de la mii de kilometri, mai 

puțin de la fermele noastre. 

 În anii 1990 noi dețineam 6,3 mil. bovine și în prezent aceste efective s-au 

împuținat cu aproape două treimi atingând abia 2,3 mil. capete, 

 Evident, aceste efective de bovine și 13,5 mil. ovine și caprine nu pot 

valorifica în totalitate producția de iarbă a 4,9 mil. hectare pajiști permanente și 2-3 

mil. hectare pârloage din arabil înierbate multe din aceste suprafețe fiind subîncărcate 

sau chiar abandonate. 

 Din această cauză suprafețe imense de pajiști permanente din zona de deal și 

premontană sunt invadate de feriga mare (Pteridium aqulinum), o specie arhaică 

foarte rezistentă. Combaterea ei prin diferite mijloace mecanice și/sau mecanice este 

foarte anevoioasă și costisitoare. În primul rând, preventiv înainte de invazie este 

necesar să respectăm încărcarea optimă cu animale la pășunat și să cosim fânețele.  

După invazie și dominare în covorul ierbos este mai greu de luptat cu feriga, de 

aceea cea mai bună metodă de prevenire și combatere este exploatarea rațională a 

pajiștilor permanente cu animale ierbivore de lapte sau carne la concurență cu țările 

care ne furnizează în supermarketuri produsele lor animaliere. 

 Sper că am reușit să dezleg misterul legăturii între supermarket și ferigă! 

 Vorba aceea, unde dai și unde crapă! 
 

Revista Lumea Satului, 2015, Anul XI, nr.16(237) 16-31 august, București  
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PROFUND DEZINTERES PENTRU FINANȚAREA CERCETĂRILOR 

DIN DOMENIUL PAJIȘTILOR PERMANENTE 

 

După o îndelungată așteptare în Monitorul Oficial al României nr. 292 bis din 

29 aprilie 2015 a fost publicat Ordinul ministerului agriculturii și dezvoltării rurale 

nr. 708, privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare – dezvoltare din 

domeniul agricol și dezvoltare rurală al MADR pe anii 2015 – 2018 ”Agricultură și 

Dezvoltare Rurală – ADER 2020”. 

De la bun început am fost interesați de valoarea totală a acestui plan de 

cercetare față de cea prevăzută în ”Strategia pentru cercetare – dezvoltare inovare în 

domeniul agroalimentar pe termen mediu și lung 2014 – 2020” elaborat și aprobat de 

MADR care era în valoare totală pe 7 ani de 1.510.176 mii lei pentru cele 13 

obiective generale mai importante. 

 După un calcul simplu din suma totală prevăzută în strategie pentru un interval 

de 4 ani (2015 – 2018) ar fi revenit cca. 816.516 mii lei pentru cercetare – dezvoltare 

– inovare în domeniul agroalimentar. 

 În recentul Ordin al MADR 708/2015 sunt înscrise abia 82.162 mii lei față de 

strategia inițială respectiv 10,1 %, ceea ce este extrem de puțin pentru menținerea și 

dezvoltarea activităților din cercetare științifică agroalimentară din țara noastră. 

Analizând mai atent structura fondurilor pe cele 16 obiective generale, se 

constată diferențe mari între acestea care pot afecta în continuare existența sau 

dispariția unor instituții de cercetare (Tabelul).  

Din cele prezentate in acest tabel rezultă că nici un sector de cercetare agricolă 

nu are suficiente fonduri pentru desfășurarea cât de cât normală a activităților 

specifice.  

În Ordinul MADR 708/2015 cele mai reduse fonduri pentru cercetarea 

științifică sunt la domeniul patrimoniului pastoral, unde pentru cele 3 proiecte 

înscrise este  prevăzută o sumă insignifiantă de numai 2.238.550 lei (cca. 560.000 

anual) respectiv 2,72 % din total agricultură !? 

Conform celor înscrise în Strategia 2014 – 2020, aprobată de MADR pe 7 ani, 

cercetarea științifică pe pajiștile permanente a fost planificată cu 24.800 mii lei din 

care pentru perioada  2015 – 2018 îi revenea cca. 14.170 mii lei, altfel spus cele 

2.239 mii lei prevăzuți în Ordinul 708, abia acoperă 15,8 % din necesarul planificat 

în strategia cercetării pentru patrimoniul pastoral, coordonat pe țară de institutul 

nostru.   

Ceea ce ne deranjează cel mai mult pe cei care activăm în domeniul pajiștilor 

permanente este structura fondurilor alocate.  

Nu este posibil ca din total sumă pentru cercetarea agroalimentară și așa 

insuficientă, pentru pajiștile permanente ce asigură furaj în proporție de 60 – 80 % 

pentru animalele domestice ierbivore să se aloce abia 2,72 % din fondul de cercetare, 

în timp ce pentru creșterea animalelor să-i fie atribuite 31,26 % din aceste fonduri, 

pentru horticultură 24,32 %, schimbări climatice 10,16 %, resurse sol și protecția 

mediului 7,15 % și altele care sunt mult deasupra noastră ca valoare planificată ! 
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Structura fondurilor pentru cercetarea științifică  în perioada 2015 – 2018 

 

Nr. 

crt. 

Obiective generale pe scurt Număr 

proiecte 

Valoare 

lei 

% 

din total 

1. Îmbunătățire rezultate economice ale 

fermelor în contextul schimbărilor 

climatice 

9 8.345.650 10,16 

2. Ameliorarea genetică și tehnologii 

cultivare cartof, sfeclă de zahăr și 

plante medicinale 

5 4.864.250 5,92 

3. Noi produse, practici, procese și 

tehnologii integrate producției 

horticole 

22 19.982.700 24,32 

4. Management integrat al culturilor de 

câmp și horticole pentru combatere 

buruieni, boli și dăunători 

4 3.451.400 4,20 

5. Management durabil al resurselor 

genetice animale 

18 15.721.300 19,13 

6. Îmbunătățirea nutriției și alimentației 

animalelor 

4 3.551.400 4,32 

7. Eficientizare sisteme de exploatare a 

animalelor de fermă 

2 1.655.700 2,02 

8. Asigurare bunăstarea și sănătatea 

animalelor 

2 1.505.700 1,83 

9. Dezvoltarea cercetărilor în apicultură 1 762.850 0,93 

10. Tehnologii de acvacultură și asigurare 

sănătate 

3 2.488.550 3,03 

11. Punerea în valoare a patrimoniului 

pastoral al României din punct de 

vedere economic, biodiversitate, 

protecția mediului, etc. 

3 2.238.550 2,72 

12. Resursele de sol în politici europene 

și globale și protecția mediului 

6 5.877.100 7,15 

13. Economie, organizare și marketing în 

agricultură 

3 2.738.550 3,33 

14. Îmbunătățire nutriție și sănătatea 

oamenilor 

5 4.214.250 5,13 

15. Creștere durabilă a producției 

alimentare interne 

1 1.062.850 1,29 

16. Mecanizarea și automatizarea 

proceselor în agricultură 

4 3.701.442 4,51 

 T O T A L 92 82.162.257 100,00 
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 Argumentele forte pentru care am pledat de-a lungul ultimelor două decenii 

pentru revitalizarea și intensivizarea cercetărilor științifice pe pajiștile permanente ale 

țării noastre ca întindere statistică de aproape 5 milioane hectare (20 % din suprafața 

țării, 30 % din terenul agricol) multifuncționalitatea economică, protectivă și estetică, 

biodiversitate, sechestrarea carbonului, etc., cred că nu mai este necesar să le 

enumerăm și explicăm. 

 Cert este că Uniunea Europeană privește spre pajiștile permanente ale 

României ca spre un ultim bastion al biodiversității continentului nostru cu resurse 

genetice excepționale necesare biotehnologiilor viitorului, o zestre pentru care am 

fost atenționați la aderare să nu diminuăm suprafețele existente la 1 ianuarie 2007 

(GAEC 11), să asigurăm un minim de întreținere (GAEC 7), să evităm instalarea 

vegetației nedorite (GAEC 10) și altele. 

 Pentru PNDR 2014 – 2020, de la acest domeniu al pajiștilor se așteaptă și mai 

multe realizări dintre care ”înverzirea”  ocupă un loc fruntaș.  

În plus de toate acestea Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pajiști 

Brașov autorul ”Ghidului de întocmire a amenajamentelor pastorale” difuzat prin 

grija MADR în întreaga țară în luna decembrie 2014, are în continuare 

responsabilități sporite în direcția realizării și urmăririi amenajamentelor pastorale 

conform HG 87 din 10 februarie 2015 și alte norme legislative. 

Își pune cineva întrebarea cu ce bani se vor face aceste acțiuni de cercetare – 

proiectare – dezvoltare la nivel național și implicit european ? 

 Oare întâmplător cele mai mari subvenții de la UE pe suprafața de teren agricol 

sunt atribuite pe pajiștile permanente și nu pe alte moduri de folosință!? 

 Cum răspund cei cu responsabilități în domeniul finanțării cercetării științifice 

din domeniul pajiștilor, vă las pe Dvs. să apreciați, dacă este normal să rămână așa 

sau să intervenim până nu este prea târziu pentru a asigura fondurile  necesare, cel ce 

a așternut aceste rânduri și-a epuizat argumentele și pledoaria despre acest subiect 

dureros de actual. 

 
Revista  Profitul Agricol, 2015, nr.20 din 20 mai, București 
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DE PESTE HOTARE 
 

 
ASOCIAȚIA FRANCEZĂ DE PASTORALISM 

  

 Reuniunea  pastoraliștilor  europeni de la Paris din primăvara acestui an a fost 

deschisă de Domnul Jean Pierre LEGEARD (Foto stânga mijloc), președintele 

Asociației Franceze de Pastoralism care coordonează Centrul de Studii și Realizări 

Pastorale din Alpii Mediteraneeni (CERPAM), alocuțiune plină de esență și 

învățăminte pentru noi, pe care o prezentăm integral mai jos.   

 

Doamnelor și domnilor parlamentari locali sau europeni, aleșilor regionali, 

județeni și locali, profesioniști, reprezentanților instituțiilor și administrației, dragi 

colegi și prieteni, 

 Alături de Jean-Louis CAZAUBON, vice-președinte al Camerelor de 

Agricultură din Franța, responsabil de zona montană, am o deosebită onoare de a 

deschide această zi în numele Asociației Franceze de Pastoralism. Este așadar o 

bucurie, bucuria de a ne regăsi cu toții aici sub însemnul pastoralismului Francez și 

European. 

 Sunteți veniți din toate regiunile pastorale din Franța și chiar din regiunile 

pastorale ale Europei de Nord, Centrale, de Est și de Sud. Vă aduc calde mulțumiri 

pentru remarcabila mobilizare. Salut în aceeași măsură și pe colegii din Maroc care 

sunt prezenți aici. 

 Pentru noi toți această zi este un eveniment, un eveniment pentru reuniune 

națională și europeană care ne adună aici astăzi. De asemenea este un eveniment în 

cinstea aniversării a 40 de ani de la legea pastorală franceză.  

 1972, acest an poate părea acum îndepărtat, atâtea lucruri s-au petrecut de 

atunci, dar pentru noi care lucrăm în pastoralismul francez, această dată este 

importantă. Promulgată în data de 3 ianuarie 1972, și întărită prin diferite 

amendamente, această lege pastorală este un model de muncă legislativă care a dat 

rezultate. Un model prin concizia sa – legea constă în câteva articole; un model de 

adaptare care lasă aplicarea deciziilor locale concentrate între profesia agricolă și 

serviciile de stat. În sfârșit este un model datorită calității instrumentelor juridice de 

modernizare care sunt îndreptate către activitățile pastorale și care sunt relevante 

chiar și 40 de ani mai târziu.  

 Să amintim că aceste instrumente se adresează la trei domenii complementare 

structurale: 

 Primul domeniu, favorizarea organizării crescătorilor de animale pentru 

utilizarea în comun a spațiilor pastorale pentru reînvierea practicilor colective 

bine ancorate în tradiția pastorală; în acest scop se pot constitui grupuri 

pastorale, autorizate de stat, care pot avea diferite forme juridice iar crescătorii 

pot utiliza în comun una sau mai multe unități de pășune;   
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 Al doilea domeniu, favorizarea organizării funciare a proprietarilor de teren 

cu destinație pastorală, publică și privată, care moștenesc adesea un parcelar 

fragmentat și dispersat de-a lungul generațiilor; instrumentul propus este 

asociația funciară pastorală a cărei constituiri poate fi liberă sau încadrată de 

stat: totul cu menținerea dreptului de proprietate, aceasta permite adunarea 

proprietarilor dintr-un anumit teritoriu într-o singură entitate coerentă și 

punerea în valoare pastorală și eventual forestieră sau turistică a terenurilor.  

 Cel de-al treilea domeniu, să se dea o formă suplă dar solidă din punct de 

vedere juridic asociațiilor funciare și a crescătorilor, pentru a regla între 

acestea locația suprafețelor pastorale, de dimensiunile formelor clasice de 

locație a terenurilor agricole: adică convenția plurianuală de păscut, unde 

modalitățile sunt definite local sub controlul statului, ele permit concesionarea 

utilizării pastorale a suprafețelor complementar cu alte utilizări, ca pădurea, 

drumețiile sau vânătoarea. 

Aceste trei instrumente, grupurile pastorale, asociațiile funciare pastorale, 

convențiile plurianuale de păscut au, așadar 40 de ani de existență. Rezervate pentru 

început zonelor montane, ele au fost deschise apoi tuturor zonelor cu vocație 

pastorală. Ele constituie astfel pentru Franța soclul fundamental al tuturor 

organizațiilor din domeniul pastoral, iar generalizând ele au intrat în practicile 

cotidiene ale pastoralismului. 

Succesul lor rezultă din remarcabila adaptare la realitățile din teren, mai 

provine de asemenea din faptul că instituțiile statului, de rang național sau regional, 

au ținut seama în mod continuu de aceasta în politicile care vizau modernizarea 

echipamentelor pastorale, a programelor de sănătate a animalelor sau de punere în 

funcționare a dispozitivelor de agro-mediu.  

În 1972, legislatorul nu a prevăzut fără îndoială implicațiile viitoare ale legii 

pastorale; lumea pastorală, cu serviciile tehnice specializate cu care s-a dotat, a 

profitat de această lege pentru renovarea formelor de organizare și a modalităților 

de funcționare, pentru a investi în cercetare și dezvoltare, pentru a-și lua locul în 

cadrul agriculturii contemporane și pentru a-și construi parteneriate cu gestionarii 

de terenuri.  

Într-un cuvânt pentru a se înscrie într-o nouă modernitate, făcând legătura 

între creșterea animalelor și gestionarea spațiilor naturale.  

Această legătură nu este simplu de realizat, în special datorită multiplelor 

dificultăți pe care le întâmpină unele regiuni pastorale cu privire la colonizarea 

acestora cu prădători mari. Întâlnirea noastră nu este locul potrivit pentru a dezbate 

aceste probleme arzătoare, există alte situații pentru aceasta. Dar ar fi de 

neconceput ca acestea să nu fie amintite aici. 

  Datorită multiplelor motive evocate anterior, ne-a părut fondată celebrarea în 

plen a aniversării a 40 de ani de la legea pastorală franceză. În ceea ce privește 

remarcabila muncă legislativă realizată, noi vrem să ne exprimăm recunoașterea 

celor care au realizat și pus în practică această lege.  
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Este și ocazia de a afirma că nu ar trebui să ne limităm la atât, că trebuie să 

privim la viitor, că există încă multe șantiere de deschis pentru ca pastoralismul să 

continue să avanseze, să depună mărturie a vitalității sale.  

      40 de ani reprezintă o generație. Generația pionierilor și a părinților fondatori 

s-a încheiat. Mulți tineri, crescători, ciobani și tehnicieni continuă. Este important să 

le cedăm torța pentru a urmări traseul marcat pentru însușirea reperelor istorice 

recente ale pastoralismului.    

Dar noi nu vrem să rămână totul aici, pentru că viitorul pastoralismului ține și 

de Europa. Împărtășim tuturor colegiilor europeni voința noastră de a merge mai 

departe, pentru că pastoralismul și utilizarea spațiilor naturale prin păscut sunt bine 

reprezentate în toată Europa, întâlnindu-se forme diversificate.  

Pretutindeni întâlnim aceleași aspirații: să fie recunoscută existența 

pastoralismul și a celor care o practică zilnic, posibilitățile de reînnoire a 

organizațiilor și practicilor lor, în capacitatea lor de a răspunde problemelor actuale 

în special în cazul calității produselor alimentare, a protecției și gestionării mediului 

natural, de ocupare și umanizare a teritoriilor celor mai restrictive. Și totul pentru ca 

politicile publice ale agriculturii, mediului, amenajării teritoriului să țină seama de 

aceștia, să îi ajute în proiectele lor, să le ofere instrumentele și modalitățile pentru 

prezent și pentru viitor.    

„Pastoralismul în Europa: întâlnire cu modernitatea„.  

Vrem să exprimăm această aspirație arzătoare a pastoralismului din Europa și 

de aceea am propus această temă pentru întâlnirea noastră de astăzi. Pastoralismul 

datează de milenii. Astăzi ca și în trecut este bazat pe alianța între om, animal și 

natură – dar azi nu mai sunt oamenii, animalele și natura de altă dată.  

Pastoralismul și-a dovedit vitalitatea sa excepțională, capacitatea de adaptare 

la cele mai profunde schimbări. Această constatare este și o provocare: 

pastoralismul a răzbătut până la noi, în istoria umanității și timpul ar trebui acordat 

celor care au făurit un nou viitor și nu celor care l-au ajutat să dispară.  

UNESCO a venit în ajutor anul trecut prin înscrierea parcului Causses și 

Cevenes sub titlul „ peisaj cultural al agro-pastoralismului mediteranean„ în cadrul 

patrimoniului mondial al umanității. Această încadrare atestă valoarea universală a 

unui teritoriu pe care astăzi se practică pastoralismul extensiv și recunoaște rolul 

creșterii animalelor pentru „modelarea și întreținerea spațiului„. Putem deci adresa 

cele mai calde felicitări persoanelor care au contribuit la îndeplinirea acestei 

înscrieri care pune în valoare toate pastoralismele din lume. 

Pastoralismul are așadar multe de zis și cere să fie înțeles. Este spiritul zilei: a 

face cunoscute vocile pastoraliștilor din Franța și Europa. Această perioada este și 

mai oportună deoarece suntem la răscrucea unei noi reforme a politicilor agricole 

comune – politici care își atinge cincinalul în acest an 2012. 

Înainte de a termina, doresc să adresez mulțumirile noastre cele mai sincere 

tuturor instituțiilor și persoanelor datorită cărora ne-am adunat aici, pe care din 

cauza timpului de vorbire limitat nu le voi mai aminti, dar aceștia știu că le adresăm 

toată recunoștința. 
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      În încheiere voi reproduce cuvintele unui cioban transhumant din regiunea 

mea, care utilizează pășunile din Vaucluse și Vercors. Acesta ne spunea la finele 

anului 2011: „cum sunt un pic naiv am slăbiciunea sau forța de a gândi că ciobanul 

trebuie să se înscrie în viitorul umanității și nu numai în amintirea omului„.  

Cred că nu mai este nimic de adăugat după aceste cuvinte.  Mulțumesc.  

 

 Din cele prezentate se poate ușor deduce drumul parcurs de Franța pentru 

revitalizarea, continuarea și modernizarea activităților pastorale cu beneficiile aduse 

economiei, mediului și culturii. 

  Modelul pastoraliștilor francezi cu adaptarea lui la condițiile naturale și 

tradițiile socio-economice din alte țări europene nu trebuie neglijat, mai ales că și-a 

dovedit eficiența în cele patru decenii de aplicare a legii pastorale. 

 Din acest model viabil va trebui să se inspire și viitoarea legislație românească 

pe care așteptăm să se nască și să se aplice înainte ca pastoralismul carpatin mioritic 

să dispară definitiv, cu pierderi incalculabile pentru generațiile viitoare. 
 

 

Revista Profitul Agricol,2012, nr.41 din 31 octombrie București 
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UN PASTORALISM MODERN ȘI DINAMIC  

 

 Legea pastorală franceză are ca scopuri principale favorizarea organizării 

crescătorilor de animale în grupuri pastorale (GP) și concesionarea multianuală a 

pajiștilor. Despre aceste subiecte și altele conexe la Reuniunea de la Paris din 1 

martie a.c. ne-a vorbit Francis ADER, administratorul Asociației Franceze de 

Pastoralism. 

 

 ADAPTAREA LA MEDIU 

Definirea pastoralismului nu este o sarcină prea ușoară deoarece practicile și 

mediile unde se practică sunt diferite. Pastoralismul este înainte de toate o activitate 

de creștere a animalelor domestice pentru producerea brânzeturilor, cărnii de bovine 

sau ovine și alte producții ale acestora.  

Pretutindeni activitatea pastorală pune în valoare terenurile cu puternice 

constrângeri (handicapuri) naturale, așadar sărace din punct de vedere agricol. 

Pentru a le face față acestor greutăți omul nu a încercat modificarea profundă a 

mediului natural cum a putut face în alte regiuni, ci din contră, în zonele pastorale 

omul s-a adaptat mediului pentru a maximiza producția. Deși sunt ancestrale, 

practicile pastorale s-au modernizat, dar această modernizare trebuie să conserve un 

aspect primordial al sistemelor pastorale: respect față de ciclurile naturale.  

Din această cauză creșterea animalelor în sistem pastoral se face și se menține 

cu rasele rustice care de multe ori sunt singurele ce pot valorifica mediile în care ele 

evoluează. 

În munții  Pirinei, de exemplu sistemul de creștere al bovinelor este dominat de 

producerea vițeilor. Vaca fată în grajd pe timpul iernii, urmând ca vițelul să iasă în 

sezonul de păscut cu mama sa pentru a profita de resursele furnizate de pășunile de 

vară. Treptat pe măsură ce scade producția de lapte matern vițelul compensează 

hrana prin consumarea ierbii. După coborârea de pe pășunile montane de vară, 

marea majoritate a vițeilor nu pot fi valorificați decât prin intermediul filierelor 

internaționale de îngrășare  cu capacități mai mari de creștere. Din fericire există 

câteva piețe locale, nu prea numeroase, cum ar fi Rosee des Pyrenees din estul 

masivului, unde se poate valorifica acest mod de producție. 

 Datorită lipsei pieței de desfacere a produselor și un consum mare de mână 

de lucru, sistemul de creștere pastoral este o activitate cu rezultate economice slabe.  

Pe lângă producție, pastoralismul are un rol important la menținerea și 

valorificarea spațiului natural. Aceste spații, din punct de vedere al diversității a 

mediului și speciilor componente, au o mare valoare pentru mediu. În plus, ele se 

pretează și pentru alte moduri de folosință decât păscutul.  

Frumusețea lor atrage din ce în ce mai mulți vizitatori în aceste spații, deseori 

puțin atinse de mâna omului. Pentru turiști vocația pastorală a acestora nu este 

evidentă iar rolul primordial al pastoralismului nici atât. Așadar crescătorii de 

animale se confruntă din ce în ce mai mult cu alte probleme pe aceste teritorii, 

aspecte care sunt deseori obligatorii, crescătorul fiind mereu cel care trebuie să se 

adapteze.   
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Pentru mulți pastoralismul apare ca o practică ușoară. Dar, acesta necesită o 

tehnică tradițională specializată la fel de importantă pentru toate sistemele de 

creștere. Pastoralismul necesită o organizare, fie individuală fie colectivă 

excepțională a crescătorilor  de utilizare a tehnicilor itinerare adaptate obiectivelor 

unor producții de calitate și luarea în seamă a aspectelor sociale și a celor de mediu. 

 

SISTEME DE CREȘTERE  

Chiar dacă pastoralismul se practică individual în numeroase exploatații, 

dimensiunea colectivă este o particularitate care merită multă atenție. Se poate 

spune că acest sistem este majoritar în zona centrală a Pirineilor.  

Organizația colectivă a crescătorilor de animale exista cu mult înaintea legii 

din 3 ianuarie 1972, dar crearea grupărilor pastorale a contribuit profund la 

dinamizarea și modernizarea acesteia. Grupările pastorale coagulează așadar mai 

multe exploatații cu scopul de a-și uni eforturile lor pentru ameliorarea utilizării 

spațiilor pastorale. Astfel, în 40 de ani, au fost create în Franța mai mult de 957 

grupări pastorale.  În prezent au aderat la această formă superioară de organizare 

5.613 crescători de animale care utilizează în mod colectiv mai mult de 600.000 ha 

patrimoniu pastoral. 

 Aceste suprafețe colective asigură hrana pe durata sezonului de vară la peste 

80.000 de bovine, 600.000 de ovine pe lângă care se mai întâlnesc peste 20.000 de 

caprine și mai mult de 4.000 de cabaline.  

Grupările pastorale au devenit principalele purtătoare de cuvânt ale 

colectivelor publice de proprietari ai spațiului pastoral și în prezent ei sunt percepuți 

ca gestionarii teritoriului.    

 

ROLUL GRUPURILOR PASTORALE 

Prin intermediul grupurile pastorale sunt angajați paznicii (ciobani) 

indispensabili menținerii unei folosiri raționale a pajiștilor și supravegherii 

turmelor. Ele asigură și echipamentele pastorale care garantează o siguranță la 

locul de muncă atât pentru oameni cât și pentru animale.  

Menționăm că finanțările de care beneficiază grupările pastorale au o 

contribuție importantă la modernizarea unităților pastorale. Dar, cu toate acestea nu 

trebuie uitată implicarea proprietarilor în construcția sau reabilitarea clădirilor 

puse la dispoziția crescătorilor de animale.  

Funcționarea grupurilor pastorale este deseori exemplară, deciziile sunt luate 

în mod colegial, crescătorii de animale fiind implicați direct în gestiunea colectivă. 

De asemenea prin adoptarea unor reglementări interioare li se impune crescătorilor 

reguli stricte de funcționare cu scopul de a aplica tehnici de creștere și practici 

sanitare mai performante. Într-adevăr un grup pastoral poate impune utilizatorilor o 

regulă internă pe lângă cele ale Regulamentul Sanitar Județean.  

Grupurile pastorale sunt recunoscute de stat ca gestionarii spațiului cu mari 

constrângeri de mediu (handicapuri) iar ca dovadă sunt contractele de agro-mediu 

ca acelea care stipulează prima furajeră sau măsurile de plată pentru teren. 
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 Pe scară mare modalitățile de finanțare specifice din prezent destinate 

grupurilor pastorale au avut o contribuție importantă la buna funcționare a acestor 

sisteme. Se consideră că pertinența și eficacitatea acestor măsuri nu mai trebuie 

demonstrată. O reînnoire a lor se face numai pentru a putea contribui în continuare 

la progresul grupurilor pastorale și consolidarea unei bune gestionări a unităților 

pastorale.     

 

CONTRACTE MULTIANUALE PENTRU CONCESIONAREA PAJIȘTILOR 

Pentru grupurile pastorale ca și pentru crescătorii individuali siguranța 

terenului este importantă în vederea modernizării unităților lor pastorale. Grupurile 

pastorale sunt deseori legate de proprietarii spațiului pastoral prin contracte 

multianuale, altă reglementare introdusă de legea din 3 ianuarie 1972. Contractele 

multianuale de păscut sunt forme specifice de închiriere cu o durată de minim 5 ani. 

Acest instrument permite o legătură mai bună dintre drept și realitățile locale, și 

aduce un cadru legislativ suplu și eficace.  

 

Certitudinea terenului 

Aceste contracte reprezintă un fel de cheie a seifului terenurilor agricole. Ele 

au substituit pe parcurs unele forme mai vechi de închiriere (atribuirea) care îl 

puneau uneori pe crescătorul de animale într-o situație precară sau ducând la 

supraexploatare și implicit la deteriorarea mediului. 

Ele au condus la reducerea reticenței proprietarilor față de contractele pentru 

concesionarea terenurile lor și la consolidarea unui număr mare de exploatații și 

structuri colective. Chiar dacă contractele sunt diferite de statutul închirierii, 

proprietarii beneficiază totuși de avantajele arendei publice. În ciuda temerilor cu 

care s-au confruntat la crearea lor, contractele multianuale nu au deteriorat statutul 

închirierii pentru siguranța accesului la terenuri.  Ele au permis arendașului să 

stăpânească terenul și prin urmare să se implice în proiecte de amenajament 

pastoral și să facă demersuri pentru contractarea măsurilor de agro-mediu.   

 

Un teren cu multiple utilizări 
Acest instrument s-a adaptat remarcabil teritoriului pastoral și 

multifuncționalității acestuia. Într-adevăr această formă de concesionare nu îi oferă 

arendașului o utilizare continuă sau exclusivă. Aceste contracte multianuale nu 

constituie un obstacol pentru proprietar în a încheia contracte pentru utilizarea 

terenului în alte scopuri decât cel agricol, cu condiția ca acestea să fie compatibile 

cu utilizarea pastorală. Acesta este cazul pajiștilor alpine din domeniile schiabile, 

sau cu spațiile împărțite pentru practicarea vânătorii.   

La final, după 40 de ani grupurile pastorale și contractele multianuale din 

Franța s-au afirmat ca instrumente performante și cu o aplicare flexibilă.  

Prin urmare, se propune ca toate comunitățile și administrațiile lor să-și 

recunoască zonele cu vocație pastorală, pentru a le permite acestora să intre sub 

incidența legii pastorale cu avantajele ei incontestabile.  
 

Revista Profitul Agricol, 2012, nr.42 din  7 noiembrie, București 
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ASOCIAȚIILE FUNCIARE PASTORALE DIN FRANȚA 

 

 
În completarea serialului despre legislația franceză privind pastoralismul, se 

redau în continuare rolul și activitățile asociațiilor funciare pastorale așa cum au fost 

ele prezentate de Marc POLGE, directorul Asociațiilor Sindicale Autorizate (ASA) și 

Pascal GROSJEAN vicepreședinte al Asociației Franceze de Pastoralism 

 

În 1972, datorită problemelor cu care s-a confruntat pastoralismul francez, 

legislatorul s-a inspirat din legea din 1865 pentru a crea un nou tip de asociație 

sindicală, numită asociație funciară pastorală (AFP). Relevanța acestui instrument 

în a asocia proprietarii unui teritoriu în cadrul unei unități administrative publice a 

fost încă odată demonstrată pentru a permite  amenajamentul local al teritoriului, 

totul beneficiind de prerogativele puterii publice. 

În momentul de față putem considera asociațiile funciare pastorale ca 

instrumente excelente, originale și solide. Inima legii pastorale din 1972 și  fondarea 

ei, se bazează pe constituirea adunărilor de proprietate și a proprietarilor 

incluzându-i și pe cei necunoscuți sau pe cei reticenți.  

Folosite cu înțelepciune ele și-au depășit funcțiile inițiale ca și creatoare de 

legături sociale, de calitate a peisajului și de mediu pentru economia locală, etc., 

fără a uita că ele au permis și restabilirea unei puteri de decizie pentru proprietarii 

terenurilor  care și-au redobândit interesul de a se implica în gestionarea 

proprietăților lor parcelare.   

Confruntate cu o multifuncționalitate a teritoriilor agro-pastorale,  asociațiile 

funciare pastorale permit o organizare și o gestiune integrată a spațiului agricol, 

pastoral, forestier, dar și a apelor, a mediului și a frecvenței turismului (exemplu 

AFP din platoul Glieres, 74).  

În sfârșit AFP-urile constituite cu prioritate pentru un scop pastoral au devenit 

de asemenea veritabile instrumente de dezvoltare locală. 

 Ele sunt răspândite pretutindeni prin Franța, iar în anul 2011 au fost 

identificate: 292 AFP-uri autorizate cu 31.567 proprietari care dețineau 196.249 ha, 

55 AFP-uri libere cu1.561 proprietari și 7.029 ha (sursa: ancheta Draaf  Rhone-

Alpes, referințe naționale după DDT (M)). Totuși, afectând dreptul de proprietate, 

aceste forme de asociere funciară sunt de o manieră greoaie, atât datorită instituirii 

lor cât și a procedurilor administrativ.  

Pentru a le asigura funcționarea lor este necesară o bună animare și susținere 

cu mijloace tehnice și financiare.  

De asemenea trebuie subliniat faptul că, fără susținerea politicilor publice, 

punerea în aplicare a acestei părți a legii pastorale nu ar fi fost la bine realizată. 

Dar ne putem întreba dacă anumite puncte ale procedurii pentru crearea, extensia și 

funcționarea unei AFP nu ar trebui îmbunătățite:  

 pentru asociațiile sindicale autorizate (ASA) extinderea perimetrului va fi 

afectată când suprafața de regrupare va depășit 7% din suprafața inițială și 

atunci când  rezultatele adunările proprietarilor interesați de extensie vor fi 
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favorabile. Interesul general al asociației sindicale a fost demonstrat încă de la 

creația sa, această limită de 7% ar merita să fie crescută, sau să fie scoasă 

atunci când există unanimitate pentru regrupare; 

 nici un loc până în prezent nu a fost făcut doar pentru locatari, fermieri, 

utilizatori, așa cum membrii asociațiilor sindicale când și aceștia au o legătură 

juridică (închirierea sau contractul multianual) cu proprietatea. Modul de 

valorificare actual (o valorificare directă în scădere) conduce la situații 

absurde. Într-adevăr reforma a introdus o importantă inovație ce funcționează 

fără restricție, tuturor persoanelor alese de proprietar, dreptul de a îi 

reprezenta (la adunarea generală și sindicat). Acest fapt  dovedește că anumite 

asociații sindicale, sunt formate numai din utilizatori, ne-membrii în mod legal 

care servesc în cadrul organismelor și care sunt factorii de decizie din 

adunările proprietarilor. Ar trebui să fie posibilă proiectarea, ca în cazul 

Waterschappen (ASA) olandeze, unei soluții unde toți actorii legați de teren 

într-o manieră formală să aibă locul său în asociațiile sindicale fără a slăbi 

noțiunea bazată pe dreptul de structură; 

 posibilitatea de includere pentru cinci ani a proprietăților deținute de cei care 

nu sunt regăsiți pe listele de proprietari introduse de legea nr. 2005-157 din 23 

februarie 2005  cu privire la dezvoltarea teritoriului rural. Această ciudățenie 

care nu există pentru alte ASA vine să creeze un perimetru clasic și unul cu 

durată determinată, fără ca nimic să nu fie prevăzut pentru integrarea acestor 

parcele în perimetrul clasic dacă a fost găsit proprietarul. Eliminarea acestei 

noțiuni este de cercetat deoarece jurisprudența va consolida principiul prevăzut 

de decretul 2006-54 din 3 mai 2006 pus în aplicare de ordonanța nr. 2004-632 

din 1 iulie 2004; în lipsa identificării proprietarului este suficientă o notificare 

de creare depusă la primărie. 

Cum s-a văzut anterior, AFP completează numeroase funcții ce ies din cadrul 

agricol.  

 Această dinamică, susceptibilă încurajării  proprietarilor pentru mobilizare și 

investiții, lucruri indispensabile pentru crearea și funcționarea unei AFP, poate fi 

încurajată. 

 De aceea putem studia posibilitatea de lărgire a câmpului de acțiune al 

asociațiilor funciare pastorale în sensul de asociații funciare ”de punere în valoare 

a teritoriului” care să permită dezvoltarea tuturor componentelor 

multifuncționalității perimetului său (pădure, biodiversitate, activități pentru timpul 

liber, punerea în valoare a clădirilor, agricultură), toate acestea cu păstrarea 

atenției asupra locului proiectului pastoral în organizarea acestor activități.  

Întotdeauna este menținută ideea pragului celor două treimi de proprietari care 

să dețină două treimi din suprafață, necesare pentru realizarea echipamentelor cu 

alte scopuri decât cel agricol sau cel forestier, dar de natură  a contribui la 

menținerea vieții rurale, cum ar fi acțiunile care să le favorizeze, se dovedesc un pic 

cam restrictive.  

Cu toate că ele diferă de cel specific asociațiilor sindicale: mai mult de 2/3 dintre 

proprietari dețin mai mult de jumătate din suprafețe (unde mai mult de jumătate 
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dintre proprietari dețin mai mult de 2/3 din suprafață) pentru a evidenția ponderea 

cu care se  implică în activitățile inițiale ale asociației sindicale. 

Pentru aceste activități, chiar de anvergură slabă, cum ar fi de exemplu 

realizarea unui traseu de acces a AFP-ului, procedura de punere în aplicare s-a 

arătat de multe ori foarte îndelungată. Rețineți totuși că problemele cu privire la 

lărgirea obiectivelor care ating proprietatea nu se pot face decât cu respectul cuvenit 

proprietății și așadar cu o mare rigoare procedurală. Aceasta trebuie să aducă 

confirmarea că, pentru realizarea unui proiect, interesul general justifică o 

eventuală repunere în discuție a intereselor individuale. 

Agricultura mai are și o altă provocare de confruntat în viitor: instalarea 

noilor  exploatații.  

Pentru aceasta trebuie ajutați să depășească două handicapuri: accesul  la 

teren pentru păscut și cosit și construcția clădirilor. AFP-urile care oferă un cadru 

juridic și financiar stabil pentru susținerea activităților agro-pastorale, constituie 

interlocutor unic, care poate permite tinerilor să soluționeze aceste probleme 

facilitând și securizând accesul la terenurile necesare pentru a-și exercita 

activităților lor. 

 În această calitate poate fi prevăzut un ajutor stimulativ pentru  AFP-urile 

care „instalează„ agricultori.  

O altă chestiune care preocupă pe francezi după anii de muncă cu 

instrumentul AFP este noțiunea de bunăstare colectivă.  

Va fi foarte interesant de a face în așa fel ca proprietarii acestor perimetre 

colective să facă abstracție de noțiunea de parcelă delimitată, gândind ca „pondere„ 

în spiritul bunurilor indivizibile sau a bunurilor nedelimitate din cadrul AFP.  

Aceasta este o  avansare foarte interesantă deoarece se consolidează în 

anumite zone valoarea patrimonială a bunurilor din cadrul AFP.  

În final, trebuie să se ia în evidență valoarea multifuncțională a acestor 

terenuri (de mediu, peisagistică, economică) care pot fi mai importate ca valoare 

urbanistică (valoarea imobiliară – cu siguranță, dar nu durabilă).  

Aceasta ar putea trece printr-o echilibrare între valoarea „pieței„ a unui teren 

clasat ca „agricol„ și un teren clasat ca intravilan (construibil). 

În același sens problematica pierderii terenurilor AFP-urilor datorită 

extinderii zonelor construibile preocupă  la fel ca în cazul ASA, unde urbanizarea se 

dezvoltă uneori în detrimentul terenurilor agricole.  

Spre exemplu, aproximativ 1000-2000 de terenuri irigabile care beneficiau de 

canale vechi de irigație au dispărut în fiecare an în regiunile Languedoc-Roussillon 

și Provence-Alpes-Cote d' Azur în beneficiul urbanizării.   

Ori în planurile locale de urbanism (PLU) sau schemele de consistență 

teritorială (Scot) nu este impus ca problemele cu privire la asociațiile sindicale să fie 

luate în seamă. Înregistrarea ASA-urilor și AFP-urilor printre persoanele juridice ce 

trebuie consultate obligatoriu înaintea discutării acestor documente de urbanism, ca 

în cazul tuturor colectivelor publice din teritoriu ar merita să fie prevăzută de lege. 
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O asemenea consultare ar permite introducerea unor reguli de bun simț (deși 

sunt puține care sunt utilizate actual) ca acelea ce prevăd interzicerii dezvoltării 

zonelor urbane pe perimetrul AFP.  

Acest teritoriu trebuie să fie  locul unei puternice investiții publice în serviciul 

pastoralismului, în locul unei  urbanizări nestăpânite care se poate extinde foarte 

rapid. 

Premiul NOBEL pentru economie atribuit lui Elinor OSTROM  în anul 2009 a 

permis evidențierea gestionării bunurilor comune de către grupurile de utilizatori.  

Acesta a prezentat cum modul de gestiune a bunurilor în comun  poate fi o 

soluție locală deseori mai relevantă decât abordările clasice ale economiei de piață 

și ale celei planificate. ASA-urile și AFP-urile au demonstrat în Franța, după secole 

de experiență în acest domeniu că ele merită valorificate în continuare pentru 

construirea viitorului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Revista  Profitul Agricol, 2012, nr.43 din  14 noiembrie, București 

Instrumentul AFP prezintă multe atuuri pentru gestiunea teritoriilor 
 

 AFP-ul poate fi un instrument util de amenajare și modernizare a 

utilizării agro-pastorale: 

Adunările de proprietari în cadrul unei AFP permit gândirea 

amenajamentelor la o scară mai mare ca în cazul unei exploatații 

individuale, împărțirea cheltuielilor și de a răspunde nevoilor mai 

multor agricultori. AFP-ul decide așadar asupra amenajamentelor 

colective pentru o mai bună gestionare a terenului. Uneori asociația de 

proprietari se pot poziționa ca veritabili gestionari ai spațiului agro-

pastoral (angajarea ciobanilor, munci de întreținere, gestionarea 

crescătorilor de animale). 

 AFP-urile pot fi un instrument util pentru recucerirea agro-pastorală și 

a instalării tinerilor fermieri: 

Adunările de proprietari permit recucerirea teritoriilor părăsite prin 

punerea în funcțiune a proiectelor colective (achiziționarea uneia sau 

mai multor exploatații agricole, achiziționarea colectivă a unei turme 

etc.). Acestea pot ajuta și la instalare. Ele pot fi mobilizate pentru 

protejarea suprafețelor pastorale supuse unei puternice presiuni 

funciare. 

 AFP-urile pot fi un instrument pentru „consolidarea modului de 

folosință„: 

Crescătorii de animale, utilizatorii teritoriului pot repartiza exploatarea 

terenului într-o manieră mai coerentă pentru aceștia. 

 

AFP = Asociații Funciare Pastorale 
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SILVOPASTORALISMUL FRANCEZ  DESPRE   

ALIANȚA DINTRE PĂDURAR ȘI CIOBAN 
 

În cadrul Reuniunii pastoraliștilor europeni de la Paris, una din cele mai 

interesante expuneri a fost despre silvopastoralism prezentată de Domnul  Hervé 

GAYMARD, președintele consiliului de administrație al Oficiului național francez al 

pădurilor, fost ministru al agriculturii. De secole a existat și mai extinsă o dispută 

între silvicultori și agronomi, între pădurari și ciobani, fiecare cu  ”dreptatea”  lui. 

Articolul de față încearcă să liniștească cele două tabere adverse și să le 

îndrume spre conciliere pentru binele economiei și al mediului înconjurător. 

 

Turmele în pădure, o veche istorie 

In trecut pădurea era păscută frecvent, dar odată cu creșterea demografică 

poienile naturale au devenit prea prețioase pentru a nu fi arate și cultivate iar 

defrișările au furnizat prea multe probleme pentru a fi pășunate. 

 Una din funcțiile pădurii a fost aceea de a furniza furaje și fructe hrănitoare. 

O cronică burgundă din secolul al XVI-lea le-a descris ca „o sursă fără de seamăn„. 

Pădurea a fost pentru mult timp un spațiu cu multiple utilizări, mai ales păscutul 

bovinelor cu costuri reduse.  

 Pastoralismul a făcut obiectul a numeroase drepturi de folosință asupra 

hrănirii animalelor: păscutul speciilor domestice mari (cai, bovine, măgari), 

păscutul animalelor mici, a porcilor… Anumite drepturi persistă în unele regiuni.  

 Ca accesoriu al pastoralismului, alte drepturi sunt legate de animalele 

domestice, ca acela denumit ”soutrage” (strângerea frunzelor de ferigi pentru 

așternutul animalelor). 

 Pentru început, se impune limitarea accesului animalelor în pădure pentru a 

nu interfera în regenerarea ei și a menține ce-a de-a doua funcție a acestora: 

producerea de lemn. Restrângerea accesului în pădure a turmelor de animale au fost 

legiferate prin celebrele ordonanțe regale asupra Apelor & Pădurilor.  Utilizatorul 

trebuie să solicite destinațiile cantoanelor apărate, adică părților din pădure apte 

pentru păscutul cu animalele. Emiterea dreptului de folosință face obiectul unei 

decizii scrise în care sunt precizate cantoanele, drumurile de acces la acestea și 

numărul și speciile de animale acceptate pentru pășunat. Poate fi impus un marcaj 

specific. 

 În decursul istoriei presiunea pastorală exercitată asupra creșterii 

demografice din Franța a devenit din ce în ce mai puternică și determină o 

competiție acerbă și tensiuni puternice cu pădurarii, garanții luptei împotriva 

eroziunii și aprovizionării cu lemn pentru menținerea împăduririlor.   

 

Pădurarii și ciobanii, descoperirea lentă a intereselor comune 

Intensitatea mare a pășunatului a fost una dintre principalele cauze ale 

transformării.  Pădurea naturală nu este, în general, o pășune bună. Cel mai simplu 

mijloc de ameliorare a fost favorizarea creșterii arbuștilor.  
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Stejarii care oferă un furaj de frunze excelent au fost transformați în 

subarboret (păduri mărunte) adesea tăierile de furajare erau realizate în așa 

manieră încât să poată permite trecerea animalelor. 

 De asemenea, viața pastorală instalată în pădure, va căuta să favorizeze 

iarba. Pădurea va trebui să fie mai rară (slab umbrită) pentru a permite dezvoltare 

covorului ierbos și arboretului. În zonele montane, ca în cazul Jura, ciobanii au 

creat o zonă de pre-pădure, pajiște sau de grupuri de arbori izolați care mențin 

umiditatea pentru vegetație și asigură umbră animalelor. Așadar pădurea a fost 

fărâmițată pe întinderi vaste. Se asigură de asemenea prezența pajiștilor prin 

dezvoltarea unor zone împădurite, arborii fiind tăiați până la o înălțime la care 

animalele nu pot ajunge. Evacuările care se formează la nivelul secțiunii de tăiere 

formează așa numitele arboreturi suspendate care furnizează lemn pentru încălzire, 

numim acești arbori „tetards„ aceștia mai există încă în Țara Bascilor.  

 Pădurea are aici un rol dublu, furnizarea de iarbă la sol și frunze pe ramuri. 

 Laricele se regăsește în zona alpină, umbra sa transparentă oferind condiții 

bune de creștere pentru gazoane frumoase. Bradul, din contră este inamicul 

păscutului, solul capitonat cu ace împiedică creșterea ierburilor. În Ariege au fost 

ciobani care au produs transformarea pădurilor de brad în făgete.  

Așadar în locul pădurilor moarte sau a vegetației semi-lemnoase, ca cele de  

păducel, alunișuri, de ienupăr și a rhododendronului se dezvoltă și o serie de plante 

tinere. Ciobanii sunt obligați să incendieze aceste terenuri împădurite care afectează 

creșterea unor plante valoroase. Aceste incendieri sunt denumite eco-curățiri. Cea 

mai mare luptă pe care o duc ciobanii împotriva pădurii este în zona montană. 

Pentru restabilirea echilibrului între ierburile de vară și cele de iarnă, locuitorii din 

zona montană se adresează pădurilor. Uneori coboară în altitudine limita lor 

superioară, alteori deschid poieni care formează etape între fondurile din vale și cele 

din zonele înalte.  

Acțiunea ciobanului asupra fondului forestier se manifestă pretutindeni. Multe 

peisaje care pot părea naturale sunt peisaje de substituție care au luat locul vechilor 

păduri.  

Zona mediteraneană, datorită acțiunii îndelungate a omului și a 

vulnerabilității pădurilor sale este cel mai bun exemplu. Desișul este o asociație 

vegetală derivată din pădurile de plută-stejar, tufișul este o degradare a pădurilor de 

stejar. 

Odată cu creșterea demografică și dezvoltarea economică, pădurile au scăzut 

progresiv, până la mijlocul secolului al XIX-lea când au atins minimul. Această 

diminuare a pădurilor a evidențiat rolul esențial al acestora de protecție a solurilor 

și de regularizare a regimului apelor. Într-adevăr pădurea reține zăpada în zonele 

înalte, împiedică alunecare și avalanșele pe pantele înclinate, încetinește fuziunea și 

protejarea lor împotriva razelor solare, ele absorb o mare cantitate în pătura lor de 

zăpadă, de frunze și scurgerea apei din sol, le frânează și permite scurgerea acestora 

decât picătură cu picătură. 

 Astfel pădurea contribuie la reținerea scurgerilor de apă până la mare și 

oceane.  
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Dezastrele cauzate de marile inundații ale râurilor Loire și Rhone din secolul 

XIX, în special cele din 1856 au fost la originea unei conștientizări generale asupra 

rolului pădurilor.   

Legea din 28 iulie 1860 și cea din 8 iunie 1864 urmate de cea din 4 aprilie 

1882 asupra reîmpăduririlor și reînierbărilor munților au fost cele care au lansat 

restaurarea zonelor montane de către Ape & Păduri iar apoi de către Oficiul 

național al pădurilor. 

Pe munții gri, fără verdeață, părăsite de plantele și abandonate de animale, a 

apărut un spațiu cu multiple funcții mai sigure, unde turmele au regăsit viața. 

Necesitatea amenajamentului silvopastoral și-a găsit justificarea.  

Dacă lupta împotriva eroziunii a făcut recunoscute considerațiile forestiere, 

pădurarii au luat la cunoștință aportul pastoralismului pentru mediu și economia 

locală. 

 

Care este viitorul silvopastoralismului ?  

Dezbaterile recente cu privire la alimentația animalelor, calitatea cărnii 

consumate de om și condițiile în care viețuiesc animalele, ne fac să considerăm 

silvopastoralismul ca un răspuns calitativ. 

 Dezvoltarea etapelor teritoriale concentrate oferă un cadru privilegiat pentru 

construirea unei mai bune sinergii între activitățile pastorale și cele forestiere. În 

această privință hărțile forestiere oferă un cadru de muncă interesant. 

Oficiul național al pădurilor este un partener activ important, toată 

competența și expertiza sa se exercită asupra terenurilor împădurite dar și asupra 

zonelor naturale neîmpădurite ca în cazul pajiștilor alpine, zonelor mlăștinoase, 

peluzelor.  

Abandonul pastoralismului în unele regiuni are consecințe negative pentru 

colectivități deoarece favorizează apariția și frecvența incendiilor (Mediterana).  

Există numeroase tehnici de valorificare pastorală. Operațiile de ameliorare a 

valorii pastorale sunt efectuate de asemenea (amenajamente fructifere, crearea de 

piste pastorale, puncte de adăpare…). Reușita lor se realizează printr-o bună 

înțelegere și respect a regulilor sociale.  

Sistemul nu poate fi durabil decât dacă răspunde exigențelor locale, atât 

ciobănești cât și forestiere și dacă fiecare își atrage un interes. 

Una dintre marile dificultăți o constituie evaluarea prealabilă și măsurarea 

după punerea în mișcare, interesul fiecăruia și percepția acțiunilor realizate. În plus 

reușita unei operații se evaluează și prin reprezentarea care se face de către fiecare 

actor asupra muncii și importanței arborilor și a pădurii la nivelului unui anumit 

teritoriu. În acest ultim punct este necesar de a înțelege arborele și pădurea nu doar 

ca sursă e aprovizionare cu lemne de foc, furaje și materiale, dar și ca marcator al 

teritoriului, instrument de control funciar sau chiar de însușire a terenurilor și de 

emblemă a unui teritoriu unde fiecare se recunoaște. 

În perioadele de secetă și caniculă pădurea poate fi un sprijin temporar. 

Conservarea biodiversității duce la necesitatea protejării speciilor animale și 

vegetale cât și a mediului în care acestea viețuiesc.  
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Există și medii speciale care necesită intervenția omului pentru conservare. 

Este cazul menținerii pajiștilor naturale, zonelor umede – turbăriile, ecosistemele de 

dune. Pastoralismul – pentru că în Franța  nu mai există erbivore sălbatice mari 

(bizon, zimbru, tarpan, elan) – permite întreținerea și restaurarea acestor spații 

reduse la suprafețe restrânse care nu își pot asigura reziliența.   

Pentru menținerea acestor medii, utilizarea pastoralismului este o soluție 

excelentă, necostisitoare și mai ecologică raportată la mijloacele mecanice.  

Mai mult aceasta poate da o utilitate în menținerea speciilor rustice (capra 

Rove, cai Pottok, oile Solognots….)  

Este probabil o cale de reflecție de utilizare a pădurilor în viitor unde – noi 

credem că va depăși 7 miliarde de oameni pe pământ – terenurile vor fi împărțite 

între urbanizare, infrastructură, agricultură pentru producerea de produse 

alimentare și cea pentru obținerea de biocarburanți, vor induce o tensiune asupra 

terenurilor.  

În cele din urmă, abordarea seculară și gândirea franceză din acest domeniu 

poate constitui un element de referință important pentru țările unde echilibrul 

silvopastoral are o importanță aparte (securitate alimentară și deșertificare). 

 

Față de cele prezentate avem puține comentarii de făcut. Pe când și la noi acest 

mod constructiv de gândire pentru aplanarea conflictelor majore între cei care 

valorifică pajiștile cu animale și cei care exploatează pădurile !? 
 

Revista Profitul Agricol, 2012, nr. 44 din  21 noiembrie, București 
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ORGANIZAREA EUROPEANĂ  

A PASTORALISMULUI DE MÂINE 

 
 Pe parcursul desfășurării reuniunii pastoraliștilor  europeni de la Paris din 

primăvara acestui an, numeroși vorbitori au susținut necesitatea unei Legi pastorale la 

nivel de UE, cu adaptări specifice fiecărei țări, având ca punct de plecare Legea din 

Franța. Una din cele mai interesante expuneri în acest sens a fost a domnului Jean 

DEBAYLE, administratorul Asociației Franceze de Pastoralism, prezentată în șase 

teme, pe care o redăm mai jos. 

Tema 1. Statutul agricol al suprafețelor pastorale 

Comisia Europeană ar trebui ca, în cadrul Politicilor Agricole Comune, să 

recunoască faptul că toate suprafețele utilizate în activitatea pastorală sunt suprafețe 

agricole și prin urmare să permită activarea drepturilor de plăți unice, ca și 

aplicarea tuturor tipurilor de măsuri de agro - mediu.  

Suprafețele pastorale sunt compuse din spații naturale sau semi-naturale, care 

au resurse furajere variate: ele pot fi erbacee, arbustive sau silvice, să aibă puțin sau 

deloc iarbă, dar să aibă o multitudine de frunze, de flori sau de fructe în funcție de 

sezon. Aceste suprafețe pastorale ar trebui să fie utilizate în mod regulat, dar nu 

întotdeauna, deoarece exploatațiile agricole pastorale trebuie să mențină mereu în 

rezervă suprafețe tampon care să ofere flexibilitate și securitate în fața schimbărilor 

climatice.  

Recunoașterea statutului agricol a suprafețelor pastorale se poate face prin 

modificarea propunerilor prea restrictive ale Comisiei Europene în ceea ce privește 

pajiștile permanente. Aceasta este opțiunea care a fost dezbătută și adoptată la scară 

largă de structurile reprezentative ale profesiei agricole și pastoralismului.  

Este posibilă și o altă măsură, și anume deschiderea în cadrul suprafețelor 

definite ca agricole, a unei noi categorii specifice dedicată suprafețelor pastorale, 

cum au propus unii dintre participanți. Această opțiune nu a fost avută în vedere, dar 

ea ar trebui să fie studiată, deoarece ar aduce suprafețelor pastorale o vizibilitate 

deplină și o legitimitate mai bună. De asemenea ascunderea sub modelul dominant, 

de pajiști permanente clasice cu 100% iarbă, nu mai există. Această nouă categorie 

de suprafețe pastorale recunoscute de Comisia Europeană permite de asemenea 

anumitor țări europene înscrierea în politicile agricole comune a acestor suprafețe 

ignorate până acum. Problematica recunoașterii suprafețelor pastorale este de 

asemenea ridicată, rămâne de văzut cum se va interveni asupra punerii în funcțiune 

a primului pilon al politicilor agricole comune, cunoscând faptul că productivitatea 

lor este slabă și că ele au o mare întindere. Aceasta se poate realiza prin aplicarea 

unui principiu de plafonare a acestor suprafețe, ținând cont de numărul activelor 

prezente în exploatație.  

Tema 2. Noțiunea de înverzire 

Exploatațiile pastorale sunt prin esență verzi. De aceea trebuie ca măsurile de 

tipul „diversitatea culturilor„ să impună obligații despre asolament,   neschimbarea 

suprafețelor de pajiști și să nu implice scoaterea adaptabilității sistemelor de 

creștere a animalelor.     
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Tema 3. Drepturile de plăți de bază și pentru suprafețele colective 

Acest nou termen drept de plată de bază va înlocui în 2014 dreptul de plăți 

unice. Pentru crearea noilor drepturi de plăți unice legate de punerea în funcțiune a 

bilanțului de sănătate a politicilor agricole comune din Franța, Ministerul 

Agriculturii a decis să țină seama de suprafețele utilizate în comun de crescătorii de 

animale în 2010. Prin această dispoziție se dorește o mai bună repartizare a 

drepturilor de plăți unice în favoarea creșterii animalelor.  

Modalitățile de aplicare ale acesteia ridică totuși dificultăți mari în termen de 

gestiune a întregii entități colective – grupări pastorale sau sindicale din Pirinei –, 

ele putând provoca dezagregarea tuturor structurilor realizate în acești 40 de ani.   

Din punct de vedere al importanței economice a suprafețelor colective din cadrul 

exploatațiilor care practică transhumanța de vară, de iarnă sau cea de extrasezon, 

sunt necesare următoarele: 

 Permiterea utilizatorilor să activeze drepturile de plată de bază colective, după 

un model de calcul ce va fi precizat; 

 Și în același prin timp evitarea problemelor induse de prezenta aplicare a acestor 

drepturi de plăți unice și legarea acestor noi drepturi de suprafețele colective, 

pot fi menținute structurarea și atractivitatea  suprafețelor colective. 

 Va fi de dorit ca și celelalte țări europene să aibă aceleași exigențe. 

 În acest fel se va obține recunoașterea la nivele național și european a 

suprafețelor colective.    

Tema 4. Agro – mediul  

Spațiile pastorale din întreaga Europă permit conviețuirea a numeroase specii 

de plante și animale. Turmele întrețin și reglementează acest plămân al societății 

noastre. Pentru suprafețele pastorale a exploatațiilor agricole și a entităților 

colective, putem avea cereri similare în fiecare țară europeană și anume 

implementarea unei politici de agro-mediu ambițioasă și perseverentă care să 

conțină două nivele de intervenție: 

 O măsură de bază, deschisă tuturor suprafețelor pastorale este axată pe 

practicile de bună gestionare a lor. Ea trebuie să fie accesibilă tuturor 

crescătorilor sau grupurilor de crescători motivați și de asemenea să se ușureze 

cât mai mult cu putință procedura de pregătire; 

 În afară de această măsură de bază, sunt necesare măsuri specifice mai exigente, 

direcționate pe obiectivul gestionării ecologice sau de prevenire a riscurilor 

naturale cum ar fi avalanșele, incendiile forestiere sau inundațiile, și să fie 

stabilite în parteneriat teritorial local. Aceste măsuri ar trebui să se adreseze 

tuturor zonelor de interes de mediu – și nu doar exclusiv zonelor Natura 2000 – 

ele ar trebui să despăgubească bunele practici pastorale recunoscute , ca și 

costurile suplimentare datorate schimbărilor practicilor.  

Tema 5. Statutul meseriilor de ciobani și văcari angajați  

Trebuie redată noblețea acestor meserii prin inițierea și elaborarea unui 

veritabil statut național, în viitor poate chiar european. Salariile scăzute și condițiile 

precare de viață nu sunt semnele unei meserii revalorizate.  
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Aceste meserii trebuie înregistrate în totalitate în lumea contemporană și a 

cerințelor de competență multiplă, ele trebuie poziționate clar în modalitățile 

aplicare a dreptului de muncă, ținând seama de condițiile și sancțiunile lor 

particulare.   Trebuie să salvăm transmiterea acestor meserii. 

 Ciobanul-văcar european va fi în viitor un om deschis, conștient de importanța 

mediului său, competent cu turma sa, format în mod corect, remunerat și cazat și 

neapărat un ambasador al pastoralismului.  

Tema 6. Organizarea pastoralismului de mâine în Franța și Europa 

În primul rând sunt primordiale două acțiuni pentru viitor: 

 Este necesar să fie menținute în viitorul plan de dezvoltare rurală mijloacele 

financiare ale pilonului II al PAC la înălțimea nevoilor pastoralismului. Aceste 

mijloace trebuiesc consacrate pentru îmbunătățirea echipamentelor și 

amenajamentelor pastorale, colective și individuale, pentru munca de cercetare-

dezvoltare, asistenței tehnice, studiilor și expertizelor în teritoriu pentru punerea 

lor în valoare și pentru multifuncționalitatea lor. 

 Va trebui de asemenea să sprijinim activarea subprogramelor montane prevăzute 

de FEADR: ele sunt o oportunitate pentru crearea unui cadru de acompanieri 

țintit și efectiv către pastoralism la scara masivilor montani. Este esențială 

apărarea acestor opțiuni oferite de Comisia Europeană, referitoare la toate 

filierele, produsele, instalațiile, etc., toate aceste opțiuni rămânând la alegerea 

statelor membre.  

Am constat cu toții că pastoralismul este dinamic când este gestionat de 

serviciile pastorale sau atunci când crescătorii de animale sunt activi și sunt deschiși 

față de alți parteneri, pădurea, teritoriul, cercetarea. Sigur că în acești ultimi ani 

consultarea progresivă între regiunile pastorale franceze a permis redarea suflului 

pentru apărarea pastoralismului, Asociația Franceză de Pastoralism s-a străduit să 

își aducă contribuția la reflecțiile și acțiunile naționale.  Dinamica pastoralismului 

este acum zăvorâtă, ea trebuie destupată și îndreptată spre spațiul european.  

Neavând soluții finalizate, se lansează un apel către partenerii europeni, ca o 

zi ca aceasta întrunire pastorală să nu rămână fără rezultate.  Prin intermediul a 

diferite programe europene ca PASTOMED și altele pe care le-am experimentat,  

s-a constatat că este important să ne axăm pe uniunea între crescătorii pastorali, 

tehnicieni și cercetători din diferite regiuni din Europa. Lupta pentru integrarea 

noilor aspecte de mediu, lupta  apărarea unui mod de viață și tradiții pastorale ca 

transhumanța, salvarea diverselor rase rustice de animale pastorale,  recunoașterea 

produselor de calitate și alte acțiuni se dau acum la scară europeană. 

O lege pastorală europeană ar putea permite crearea unei organizații sau a 

unui pol de competențe tehnice, grupând crescătorii de animale cei mai dinamici sau 

cei mai inovatori, tehnicienii și cercetătorii cei mai motivați, naturaliștii cei mai 

deschiși și gestionarii de spații naturale cei mai eficienți.  

Putem visa, dar ceea ce este posibil la scară regională, de ce să nu fie posibil 

și la scară europeană? 
 

Revista Profitul Agricol, 2012, nr.45 din  28 noiembrie, București 
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ECHIPAMENTE PASTORALE 

 

După ce în numerele trecute ale revistei (34,35,36,38 și 39 / 2013) s-au 

prezentat câteva aspecte din țara noastră privind construcțiile și amenajările pastorale, 

în numerele ce urmează se prezintă experiența altor țări în acest domeniu. 

Au fost alese Franța și Elveția, unde autorul acestor rânduri a făcut stagii de 

specializare în urmă cu 7 respectiv 44 de ani. Datele ce urmează au fost traduse în 

principal din lucrarea ” Etudes Montagne nr.3, Elementes de pastoralisme 

montagnard, Tome 1: Végétation. Équipements” ale autorilor J.P. JOUGLET, A. 

BORNARD și M.DUBOST, CEMAGREF, 1992, Grenoble, France. 

Înainte de a intra în miezul problemelor se cuvine să vă prezentăm cu ce se 

ocupă CEMAGREF și ce rol are pentru dezvoltarea întregului spațiu rural al Franței. 

CEMAGREF este un organism de cercetare în domeniul apei, echipamentelor 

pentru agricultură și agroalimentar, de amenajare și de punere în valoare a spațiului 

rural și a resurselor naturale. 

În contact permanent cu agenții economici și colectivități, CEMAGREF 

încearcă să stabilească utilajele cele mai bine adaptate din diferite sectoare de 

activitate: 

 apă, hidrologie, hidraulică agricolă, calitatea apei; 

 riscuri naturale și tehnologice, 

 munte și zone defavorizate; 

 păduri, 

 mașini și echipamente agricole; 

 echipamente de industrii agroalimentare; 

 producție și economie agricolă. 

CEMAGREF este o instituție publică cu caracter științific și tehnologic sub 

tutela ministerelor cercetării și spațiului natural, al agriculturii și dezvoltării rurale. 

Funcționează cu 970 agenți din care 420 cercetători științifici repartizați în 10 

colective  de lucru: Aix-en-Provence, Antony, Bordeaux, Clermont – Ferrand, 

Grenoble, Lyon, La Martinique, Montpellier, Nogent-sur-Vernisson și Rennes. 

Orice acțiune de dezvoltare în spațiul rural francez este îndrumată și aprobată 

de acest organism CEMAGREF, subvenționat de stat. Prin această organizare se evită 

unele neconcordanțe sau suprapuneri, subdimensionări sau supradimensionări 

costisitoare, repetări și multe alte pierderi datorită necunoașterii dezvoltării complexe 

și în ansamblu a spațiului agricol rural dintr-o zonă anume. 

Cunoașterea unitară a unei zone cu toate elementele constitutive începând cu 

apa și calitatea ei, condiții naturale, păduri, terenuri agricole, producții, echipamente 

și economie agricolă, toate sub aceeași planificare, proiectare și îndrumare pentru 

execuție, considerăm că este un mare pas înainte pentru dezvoltarea armonioasă a 

spațiului rural, indiferent în ce țară sau parte a UE se aplică. 

Exemplul francez poate fi implementat și în țara noastră unde din păcate nu 

știe stânga ce face dreapta, multe din neconcordanțele cu care se confruntă 

dezvoltarea spațiului rural zonal, ar fi astfel rezolvate din fașă, fără a afecta 

ansamblul dezvoltării regionale. 



268 

 

Probleme deosebita apar în zona montană mai izolată și greu accesibilă pentru 

care grupul CEMAGREF de Grenoble a studiat, analizat și întocmit capitolul 

de ”ECHIPAMENTE PASTORALE”. 

Echipamentul pășunilor de altitudine trebuie să răspundă la două obiective 

principale: 

1. să facă posibilă exploatarea unui spațiu cu vocație pastorală de către 

animale și om; 

2. să asigure cea mai bună utilizare a resurselor furajere pentru a realiza cel 

mai bun profit într-un sezon de pășunat (gestiune pe termen scurt) și a 

menține capitalul existent (gestiune pe termen lung). 

În legătură cu primul obiectiv, discuțiile se axează pe natura echipamentelor 

care se  instalează și prioritățile care se stabilesc între ele: tipul de exploatație 

pastorală și constrângerile privind funcționarea pășunatului stabilite de proprietar și 

crescătorii de animale. 

Al doilea obiectiv este evident legat de alegerea echipamentelor și al locațiilor 

unde se instalează pentru a servi interesul general. 

În urmă cu trei decenii (1983), în Franța s-a efectuat o anchetă pastorală care a 

permis să se efectueze o prezentare generală rapidă asupra principalelor tipuri de 

echipamente. Deși există diferențe naturale și culturale importante ale unui munte 

față de alt munte, autorii anchetei au prezentat o sinteză pentru spațiul montan 

francez. 

Echipamente de acces 

În ceea ce privește drumurile de acces, s-a constatat că 20 % din unitățile de 

exploatare pastorală nu erau accesibile decât pe jos sau călare pe poteci de munte, 

20 % cu vehicule speciale de teren (4x4) și 60 % erau accesibile cu toate tipurile de 

vehicule. 

Aprovizionarea cu apă  

În privința adăpării animalelor (lipsa de apă sau existentă permanentă sau 

intermitentă și / sau distribuția neregulată a surselor de apă în unitatea pastorală) 

bilanțul a fost mai puțin satisfăcător, pe 30 % din unitățile pastorale aprovizionarea 

cu apă a fost insuficientă fiind totodată un factor limitant pentru încărcarea cu 

animale a pășunilor. 

Pentru jumătate din pășunile montane abandonate rolul decisiv de încetare a 

exploatării l-a avut lipsa apei. 

Construcțiile 

 construcții de locuit 

La începutul anilor 80, doar 43 % din unitățile de exploatare posedau o casă de 

locuit (bună sau mijlocie) pentru ciobani sau turiști montani 

 construcții pentru animale 

În aceeași perioadă 35 % din unitățile pastorale pentru bovine posedau un 

adăpost pentru animale, cu o capacitate totală de numai 25 % din efectivul existent la 

vărare. 



269 

 

La ovine, situația era mai nefavorabilă, doar 20 % din unitățile pastorale 

posedau adăposturi cu o capacitate totală de numai 7 % pentru șeptelul existent la 

vărat.  

În concluzie, dacă situația pare satisfăcătoare pentru căile de acces, ea este mai 

puțin favorabilă pentru aprovizionarea cu apă sau pentru locuințe și adăposturi cu 

mari diferențe de la un masiv la altul. 

Eforturile depuse în perioada 1975 – 1985 au permis compensarea parțială a 

neajunsurilor legate de alegerea echipamentelor pastorale și subvenționarea lor. La 

acest curs ascendent a contribuit și Legea pastorală din 1972 care a favorizat 

materializarea pe teren a noilor structuri care facilitează aplicarea ei, inclusiv a 

extinderii și modernizării echipamentelor pastorale. 

Dacă francezii acum 3 – 4 decenii se plângeau pentru situația echipării 

patrimoniului pastoral, cum să considerăm a fi situația de la noi care în acest moment 

nu avem nici măcar o lege a pajiștilor funcțională, iar despre echipamente pastorale 

ce să mai vorbim întrucât lipsesc aproape cu desăvârșire. Totuși o evaluare a 

resurselor de apă, drumurilor de acces cu starea lor, adăposturi dacă mai există și nu 

s-au vandalizat sau furat și altele, va trebui să le cunoaștem pentru a lua în continuare 

măsurile ce se cuvin pentru redresarea situației actuale, departe de a altor țări 

montane membre a UE, care între timp de la data studiului de mai sus nu au stat pe 

loc din contră, au continuat să-și echipeze patrimoniul pastoral pentru a fi mai bine și 

multilateral valorificat: economic, protectiv și peisagistic. 

 În cele ce urmează se prezintă echipamentele necesare: 

 personalului care lucrează în alpaj (păstori, crescători de animale și familia lor, 

brânzari, etc.); 

 animalelor; 

 folosirii în ansamblu a spațiului pastoral. 

 Pentru fiecare din aceste echipamente se insistă asupra specificității lor în 

raport cu principalele tipuri de alpaj (vărat): 

 alpaje pentru oi de carne; 

 alpaje pentru tineret bovin și vaci doică; 

 alpaje pentru bovine și ovine de lapte. 

 

 ECHIPAMENTE NECESARE PĂSTORILOR 

 Considerații sociale 

 Trebuie să distingem diferența între alpajul cu ovine sau bovine fără lapte față 

de cele cu lapte unde este necesară o prezență mai numeroasă (2 la 5 persoane) 

adesea familiară, în vreme ce este suficient un păstor pentru animalele care nu se 

mulg. Cu toate acestea, nu trebuie să ținem seama numai de aspectele tehnice sau 

strict ”profesionale” pentru a judeca ce confort și ce dimensiune să aibă construcția. 

 În realitate o activitate pastorală modernă nu poate fi așezată decât pe condiții 

de viață decentă pentru principalii actori, în particular păstorul și familia sa, pe care le 

uităm adeseori. În acest sens câteva norme de suprafață rezervate pentru diferite părți 

a unei locuințe pot fi considerate ca minim necesar. 
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 Desigur, costurile construcției noi sau renovarea celor existente reprezintă o 

sarcină grea în raport cu venitul imediat (lapte, brânză, carne) provenit din alpaj. 

 Aceste costuri necesită adesea un ajutor de la colectivitate dar și ea nu o poate 

suporta sau nu are suficientă voință să conceapă viața pastorală de mâine pe noi baze 

sociale, astfel ca alpajul va fi în cele din urmă abandonat. 

 Pentru a reduce costurile suportate de colectivitate, ideea de a realiza locuințe 

polivalente este adesea avansată, considerând legitimitatea spațiului pastoral de a fi în 

ansamblu un suport și pentru alte activități ale colectivității respective. Ne gândim în 

primul rând la activități recreative sub toate formele: excursii de vară sau iarnă, 

sporturi de iarnă, vânătoare, călărie, etc. Acesta poate fi o soluție interesantă din 

punct de vedere economic dar să nu uităm obligațiile vieții de păstor; numeroase 

anchete ne arată că o coabitare prea directă între ciobani și turiști nu este întotdeauna 

salutară. Ideea nu este de a fi înlăturată această colaborare, ea trebuie aplicată de la 

caz la caz. 

 Considerații tehnice 

 Pe alpajele de ovine sau bovine fără lapte, construcțiile sunt de talie mai redusă 

decât alpajele cu lapte, cu toate acestea nu este vorba de simple ”colibe” cum le 

vedem  adesea. 

 Construcții solide, bine izolate cu minim 30 mp suprafață locuibilă repartizată 

în două părți, cu o anexă în plus pentru depozitarea materialelor necesare. 

 Echipamentul interior al imobilului, simplu și robust, trebuie să fie prevăzut de 

la începutul construcției cu alimentare cu apă și grup sanitar (WC, duș). Alimentarea 

cu electricitate a alpajelor îndepărtate poate fi adesea asigurată de energia 

hidroelectrică sau panouri solare. 

 În sfârșit, pentru a mai îndulci izolarea păstorilor și turiștilor montani care 

trebuie să fie în contact cu cei din vale, echipamentele  de telecomunicații sunt 

indispensabile: posturi de radio și televiziune, receptoare telefonice fixe sau mobile, 

etc. 

 Pe alpajele de ovine problema locuirii este adesea mai dificilă decât pentru 

bovine, întrucât ovinele sunt întreținute la altitudini mai înalte, unde sunt condiții mai 

severe (climă aspră, izolare) de aceea cele mai răspândite sunt construcțiile cu două 

încăperi diferite pentru păstor. Cel mai adesea este necesar de găsit ca soluție o 

locuință principală și una secundară de dimensiuni mai reduse pentru alte folosințe. 

 În toate alpajele de ovine mai întâlnim încă urme vechi de locuire adesea 

reduse la stadiul de colibe insalubre, ruinate sau care sunt complet dispărute. 

Amplasamentul lor sub o adâncitură adăpostită împotriva avalanșelor și intemperiilor, 

înconjurate de ștevii (Rumex sp.) trădează fosta lor existență în acel loc. Repunerea în 

funcțiune a acestor adăposturi nu au decât o singură justificare, de a înlătura 

deplasarea  prea lungă între locul de pășunat și locuință, întrucât dorim să avem o cât 

mai bună utilizare a resurselor furajere ale alpajului. 

 Pe alpajele de bovine fără lapte, adesea situate la altitudini mai joase, pe un 

relief mai dulce și suprafețe mai puțin răzlețe decât alpajele pentru ovine, o singură 

încăpere poate fi suficientă pentru întregul sezon. 
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 În sfârșit, în cazul alpajelor  de tineret bovin sau ovin în pășuni împădurite 

unde nu se efectuează decât o supraveghere episodică este suficient un simplu refugiu 

pentru vizitele săptămânale ale crescătorilor, care să le permită să petreacă o noapte și 

să efectueze lucrări curente. 

 Pe alpajele cu animale pentru lapte, din rațiuni de mână de lucru, salariată 

sau familială și diferite activități de procesare a laptelui, construcțiile ajung la 

dimensiuni mult mai impozante. 

 În special trebuie o locuință veritabilă cu o mulțime de încăperi de locuit și o 

serie de anexe pentru procesarea laptelui în condiții bune, adaptate la fiecare tip de 

fabricație a brânzeturilor. De regulă mai rar se fac construcții noi, dar se întrețin sau 

se transformă construcțiile existente mai vechi. 

 Pentru aceste alpaje, modificările esențiale sunt asupra condițiilor de viață și 

muncă ale oamenilor,  mai ales la mulsul mecanic, pentru care se face o prezentare 

specială în numărul viitor al revistei.  

 

 MATERIALE PENTRU MULS ÎN ALPAJ 

 Mulsul manual tradițional este practicat încă în câteva regiuni montane, în 

special unde predomină exploatațiile private individuale,  fiind efectuat în adăpost 

sau în câmp liber. 

 Dezvoltarea mulsului mecanic constituie cea mai recentă și majoră evoluție în 

alpajele cu animale pentru lapte,după care s-au  îmbunătățit condițiile de lucru și a 

crescut productivitatea muncii ce au permis în final reducerea personalului angajat, 

câștig de timp și rezultate economice mai bune. 

 În locul mulsului manual tradițional, observăm două moduri de muls mecanic: 

fix și mobil,acesta din urmă având o mulțime de inovații tehnice. 

 Prin modul de muls noi înțelegem nu numai ansamblul echipamentelor și 

folosirea lor dar și organizarea taberelor de vară pentru muls cu menținerea 

animalelor în țarc asociată de operațiunea propriu zisă. 

 Pentru fiecare din aceste module de muls se va prezenta echipamentele și 

folosirea lor înainte de a face un bilanț cu ”avantaje și dificultăți” ce ne permit să 

alegem cel mai bun sistem de muls adaptat la fiecare situație din teren. 

 Instalații de muls mecanic 

 Instalații fixe 

 Instalațiile de primă generație erau aparate de  muls în clădiri vechi, amenajate 

sumar unde vacile erau legate. Productivitatea muncii nu depășea 10 – 15 vaci mulse 

pe oră și mulgător. La aceasta se adaugă mai multe alte intervenții manuale cum ar fi 

legatul și dezlegatul vacilor, spălarea ustensilelor de muls, curățirea grajdului și 

altele. 

 Modernizarea mulsului în grajd constă în amenajarea unei săli de muls în 

interiorul construcției, sub un acoperiș sau chiar sub un balcon. 

 Caracteristicile sălii de muls sunt aceleași ca și cele întâlnite la grajdurile din 

câmpie cu un spațiu de așteptare în grajd sau în afara lui.  

 Ritmul mulsului depășește 20 – 40 / mulgător / oră, în funcție de numărul de 

posturi de muls.  
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 Instalațiile mobile 

 Trei mari tipuri de echipamente de muls există în prezent: 

 Mașini autopropulsate 

 La acest tip, instalațiile de muls sunt montate pe platforma unui vehicul cu 

patru roți motrice, apte să urce pe pante foarte înclinate (60 % pe sol uscat). Pe un 

model pus la punct de INRA (Institutul Național de Cercetări Agricole) trei standuri 

de muls sunt instalate de fiecare parte a vehiculului, vacile fiind legate de șasiu. 

Capacitatea instalației este de 15 la 20 vaci pe mulgător pe oră. 

 O ameliorare recentă este adaptarea de 2x4 standuri ”în paralel” montate pe 

două brațe dispuse în fiecare parte perpendicular  pe transportor; aceste brațe se 

repliază cu un cric hidraulic pe șasiul vehiculului în timpul deplasării. 

 Mașini tractate ușoare 

 Ele se compun din una sau două remorci cu o osie destul de ușoară (500 kg, 6 x 

2,4 m), care poate fi juxtapusă pentru muls prin legături flexibile sau rigide.  

 Fiecare remorcă adăpostește trei standuri de muls ”în paralel” dispuse 

perpendicular pe axa sa.  

 Cadența mulsului poate depăși 20 vaci pe mulgător într-o oră. 

 Mașini tractate grele 

 Sunt remorci de dimensiuni mari (7 la 8 m x 3 m; 2 la 3 tone) care pot adăposti 

8 standuri, ele au fost concepute pentru muls în aer liber pentru zona de câmpie. 

Deplasarea unui asemenea utilaj în munte necesită un tractor de 80 cai putere cu 

tracțiune integrală. Ritmul de muls poate ajunge la 30 – 40 vaci / oră / mulgător. 

 La alte modele standurile sunt dispuse ”în paralel” sub un baldachin detașabil, 

manșoanele de muls sunt la același nivel cu sistemul de imobilizare a capului vacilor. 

 În sinteză se prezintă principalele caracteristici ale echipamentelor prezentate 

până acum și performanțele lor (Tabelul) 

 

Caracteristicile echipamentelor de muls și performanțele lor 

 

Specificare  Tipul de echipament 
Autoșasiu 2-3 

standuri de muls 

Tractor cu 2 

remorci x 3 

standuri de muls 

Tractor cu o 

remorcă 2 x 4 

standuri de muls 

Efectiv de vaci mulse 55 90 80 

Număr de mulsori 2 2/3 1 

Nr. vaci/mulgător/oră 20 27 32 

Mijloc de tracțiune minimal Transportor 

25 CP 

Tractor 40 CP Tractor 80 CP 

(4x4) 

Valoarea aproximativă (FF) în 1987    

- utilaje 120.000 180.000 200.000 

- tracțiune 140.000 160.000 210.000 

Total franci francezi 260.000 340.000 410.000 

 
Revista Profitul Agricol, 2013,  nr.43 din 13 noiembrie, București 
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REGRESIA ACTIVITĂȚILOR PASTORALE ȘI DEPOPULAREA 

ZONELOR RURALE ÎN ȚĂRILE MEDITERANENE  

 

Abandonul activităților agricole – și depopularea zonelor rurale – este un 

fenomen comun pentru întreaga Europă, în special pentru Europa de Sud. 

Abandonul ocupației de creștere a animalelor în sistem pastoral joacă un rol 

important în această dinamică în scădere pentru că este vorba de cele mai multe ori 

de singura activitate economică posibilă în zonele cu handicapuri naturale majore.  

În fapt, majoritatea teritoriilor sunt clasate ca „zone defavorizate„ : adică 70% 

din teritoriul Andaluziei, 90% din Sardinia și Epir și 100% din Alentejo. 

Regresia sistemelor pastorale și problema îmbătrânirii populației conduc la o 

situație alarmantă. Indicele de maturitate a exploatațiilor este un indice PASTOMED 

care definește raportul dintre numărul șefilor de exploatație cu o vârstă mai mare de 

55 de ani și cel al celor care au mai puțin de 35 de ani. În majoritatea regiunilor acest 

indice este cuprins între 10 și 15. Din punct de vedere al vârstei crescătorilor de ovine 

– caprine, Andaluzia și Sardinia sunt salvate, având o întinerire  (indice de 4–6).  

Intensificarea activităților de creștere a animalelor favorizate de măsurile PAC 

a jucat un rol important în aceste regiuni. Problema abandonului activităților 

pastorale se datorează din două cauze principale: lipsa rentabilității exploatațiilor și 

lipsa aprecierii meseriei de crescător de animale. 

Lipsa de rentabilitate a exploatațiilor este explicată prin necesarul ridicat de 

mână de lucru, de stagnarea prețurilor și creșterea costurilor de producție. Această 

pierdere a rentabilității este ilustrată de un studiu realizat în Andaluzia în 5 exploatații 

de caprine. 
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Indicatorii tehnico-economici medii anulai din cinci exploatații de caprine 

 (2006-2008 și 2011) obținut după monitorizarea lunară 

Indicatori 2006 2007 2008 

Număr de capre 465 431 438 

UML(unități mână de lucru) / 100 capre 0,53 0,55 0,57 

Suprafața medie a exploatației (ha/capră) 0,93 0,83 0,99 

Consum de concentrate / exploatație (kg /an /capră) 293,70 293,65 327,74 

Consum de fân per exploatație (kg/zi/capră) 2,64 2,51 2,71 

Proporția de energie netă adusă de transhumanță (%) 60,74 61,00 57,00 

Lapte vândut  / capră  / an (L/capră) 367,54 367,11 325,55 

Prețul concentratelor (euro/ kg)  0,20 0,24 0,30 

Costul litrului de lapte vândut 
1
 (euro/L) 0,48 0,49 0,65 

Prețul laptelui vândut (euro/L) 0,47 0,48 0,55 

Prețul animalului vândut (euro/kg)  4,45 3,83 4,22 

Marja brută familială per litru de lapte vândut 
2
 (euro) 0,37 0,35 0,31 

Marja netă familială per litru de lapte vândut 
3
 (euro) 0,18 0,16 0,13 

Marja netă pe unitate de mână de lucru familială 
3
 

(euro/ UML familială) 

18.032,25 16.262,09 10.191,06 

Marja netă antreprenorială per litru de lapte vândut 

(euro) 

0,00 - 0,02 - 0,09 

 

1
 Toate costurile de producție și cu mâna de lucru familială incluse (13.800euro/persoană/an). Din 

contră veniturile obținute din vânzarea de carne și subvenții au fost extrase din costurile totale; 
2
 Marja brută = venituri (fără subvenții) – Costuri de operare (alimentare, sanitare, etc.); 

3
 Marja netă familială = Marja brută – Costuri structurale; 

4 
Marja netă antreprenorială=Marja brută–Costuri structurale(mâna de lucru familială este inclusă) 

Sursa: CASTEL et al., 2010, ”Evoluția indicatorilor tehnico-economici între 2006 – 2008 în 

exploatările pastorale cu capre din Regiunea Andaluziei”  

 

În tabel se observă cum între anii 2006-2008 costurile de producție al litrului 

de lapte au crescut de la 0,48 la 0,65 euro/L. Prețul de vânzare al laptelui a fost de 

0,47 euro în anul 2006 și 0,55 euro în 2008.  

Marja netă de profit pentru litrul de lapte vândut (marja netă familială – costuri 

structurale, mâna de lucru inclusă) este de - 0,09 în 2008. Altfel zis, crescătorii 

plătesc din salariile lor costurile de producție, o situație care explică abandonul 

exploatațiilor de caprine din ultimii ani. 

În ceea ce privește meseria de crescător de animale se observă că și astăzi 

aceasta suferă de o imagine înapoiată distorsionată.  

Ca imagine generală, ciobanul este analfabet, el se ocupă de animale pentru că 

nu știe să facă altceva, ocupația de păstor nefiind apreciată la justa ei valoare și 

profesionalism distinct.  
 

Revista Profitul Agricol, 2012, nr.39 din  17 octombrie, București 
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PASTORALISMUL ȘI CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII  

DIN REGIUNEA MEDITERANEANĂ 

 

În afara funcției sale principale care este asigurarea de hrană pentru omenire, 

pastoralismul are un rol determinant în menținerea ecosistemelor mediteraneene, care 

sunt un rezervor important de specii de interes comunitar. Studiul comandat de 

Agenția Europeană de Mediu ne face această dovadă. În general, zonele cu o 

concentrație mare a exploatațiilor cu înaltă valoare naturală corespund teritoriilor 

pastorale. Pentru a dovedi acest lucru, cele peste 4 milioane de hectare ale sistemului 

agrosilvopastoral din dehesa și montado din sud-estul peninsulei iberice, reprezintă 

cea mai mare suprafață europeană cu înaltă valoare naturală. 

Spațiul pastoral mediteranean are așadar o mare valoare naturală. Regiunea 

care cuprinde cele mai mari suprafețe protejate este Andaluzia (45% din suprafața 

sa). Celelalte regiuni au aproximativ 20%, cifră care nu este sinonimă cu un interes 

ecologic mai mic, fiind influențată doar de lipsa unor măsuri de protecție. 

În ciuda funcției sale vitale pentru ecosistemele mediteraneene, pastoralismul 

și în special creșterea caprinelor continuă să aibă o prezență nedorită la serviciile 

publice de mediu. Ariile protejate cum sunt parcurile, rezervațiile și altele, impun de 

multe ori restricții de pășunat. Crescătorii se confruntă adeseori cu obstacole pentru 

refacerea infrastructurii și dotării lor (drumuri de acces,stâne, instalații de preparare a 

brânzeturilor) pentru îmbunătățirea condițiilor de trai. În Sardinia creșterea 

animalelor este interzisă în pădure. În Spania, în zonele reîmpădurite care în 

majoritatea cazurilor sunt vechi zone de pășunat exclud creșterea animalelor timp de 

20 de ani după plantare. Cu toate acestea se remarcă o evoluție pozitivă, dar prea 

lentă pentru situația alarmantă în care se regăsesc activitățile pastorale. Se observă o 

creștere a numărului acțiunilor de promovare a pastoralismului din partea 

organizațiilor de mediu, uneori cele mai active fiind organizațiile profesionale 

proprii. Ca dovadă, o activitate bună pe care o exercită este organizația „European 

Forum on Nature Conservation and Pastoralism„ Datorită acesteia au fost mobilizate 

organizații din toată Europa pentru împiedicarea noilor dispoziții  PAC care exclud 

suprafețele pastorale care au mai mult de 20% vegetație lemnoasă (arbuști și arbori). 

În final definirea forței pastoralismului doar prin prisma rolului său asupra mediului 

ar fi prea simplistă. Pastoralismul va avea în perspectivă o multitudine de funcții și 

servicii. 

O observație și un paradox 

Ne confruntăm cu o observație și un paradox:  pastoralismul mediteranean, în 

ciuda multifuncționalității sale care răspunde pe deplin așteptărilor societății este în 

regresie puternică. Acesta este prins între realitatea economiei de piață și entuziasmul 

celor de la mediu. Cel puțin pentru regiunile  care s-au analizat nu există poziție 

politică și profesională care să elucideze acest paradox. Vom ilustra această lipsă de 

strategie de dezvoltare, prin punerea în aplicare a celor doi piloni ai PAC, în capitolul 

următor. 
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POLITICILE PUBLICE DE SPRIJINIRE A ACTIVITĂȚILOR PASTORALE 

Prezentarea politicilor publice este un extras din situația actuală a regiunilor 

studiate în programul PASTOMED. În plus s-au inclus două regiuni franceze: 

Provence-Alpes-Cote d`Azur și Languedoc-Roussillon pentru a arăta diferențele de 

poziționare în raport cu pilonul 2 al PAC sau regulamentul de dezvoltare rurală.  

Ca exemplu se prezintă nivelul și compoziția veniturilor/oaie din câteva 

exploatații de ovine. Se constată diferențe importante: 

 În valorificarea vânzărilor: diferențe între cele de lapte (Sardinia, Entre Douro și 

Migno), mixte (Epir, Abruzzes) și carne (Alentejo, Andaluzia, Paca, Langedoc-

Roussillon); 

 În materie de niveluri pentru primele Pilonului 2; 

 În materie de niveluri și tipuri de producție de carne. 

În valoare absolută primele Pilonului 1 sunt logic echivalente. Primele Pilonului 2 

sunt mai ridicate în cele două regiuni franceze mulțumită poziționării profesionale și 

politice în legătură cu pastoralismul, în special cu măsurile de agromediu și ICHN. 

 Acest pilon secund este slab în Andaluzia, întrucât au fost mai puține mijloace 

mobilizate pentru aceste dispozitive.  

     Raportul între prime, ajutoare și vânzări este foarte diferențiat de la o regiune la 

alta, funcționând bine ca pondere în poziția vânzărilor dar și în ponderea pilonului 2.  

Primele de agromediu cântăresc aproximativ 60% în Languedoc-Roussillon și 

40% în Andaluzia, esența primului pilon. Pentru majoritatea regiunilor notăm faptul 

că există o insuficiență în bugetele previzionate și mai presus de toate un program 

care a pus accentul pe agricultura biologică, rase pe cale de dispariție și/sau 

reîmpădurirea. Remarcăm de asemenea la nivel global eforturi și dinamici favorabile 

reduse pentru reîntinerirea populației. În rândul politicilor originale,  cele de 

agromediu și ICHN au constituit pentru Franța un activ clar. La fel și diversele 

măsuri de sprijinire a amenajamentelor și echipamentelor pastorale, pentru facilitarea 

accesului la fondul funciar, etc. În alte regiuni, pastoralismul nu a beneficiat de un 

tratament diferențiat în raport cu creșterea animalelor în sistem intensiv.  

  TREI PROPUNEI PENTRU VIITOARELE POLITICI AGRICOLE COMUNE 

Din octombrie 2011 când a fost publicat noul proiect al PAC, cel puțin în 

regiunile mediteraneene prezentate  nici administrațiile nici principalele organizații 

profesionale nu au luat poziție în cea ce privește pastoralismul.  

Cu toate acestea grupul PASTOMED dorește să propună trei măsuri: 

1. Plata externalităților pozitive, dacă exploatațiile nu sunt durabile din punct de 

vedere economic. 

2. Sistemele agrosilvopastorale ar trebuie să fie în întregime eligibile în cadrul PAC. 

Aceste sisteme includ arbori, arbuști, ape, pajiști, animale, culturi,etc. 

3. O ”adevărată” strategie politică pentru sprijinirea sistemului pastoral de creștere a 

animalelor. 

Echipa PASTOMED continuă să își desfășoare activitatea atât la nivel local cât 

și regional pentru scoaterea din impas a unui sistem de producție bogat și complex, 

indispensabil pentru viitorul spațiului rural european și mondial.   
Revista Profitul Agricol, 2012, nr.40 din  24 octombrie, București 
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SECVENȚE PASTORALE DIN GRECIA ȘI ITALIA 

 

 

 La Reuniunea pastoraliștilor de la Paris din primăvara acestui an, una din cele 

mai interesante expuneri a fost cea care s-a referit la câteva țări din și în jurul Mării 

Mediterane, prezentată de Remedios Carrasco SANCHEZ de la  Asociația 

internațională de creștere a caprelor, consultant pentru cooperare la proiectul 

european PASTOMED la care au colaborat aproximativ treizeci de organizații 

partenere din opt regiuni mediteraneene ale UE: Epir din Grecia, Abruzzo și Sardinia 

din Italia, Andaluzia din Spania, Alentejo, Entre Douro și Mihno din Portugalia, 

Languedoc-Roussillon și Provence – Alpes – Cote  d'Azur din Franța, regiunea 

promotoare și coordonatoare a proiectului. 

PASTOMED a funcționat în perioada 2005-2007 pe trei axe: 

 Identificarea stării de fapt; 

 Elaborarea unei analize a politicilor publice; 

 Identificarea unor experiențe inovatoare. 

Această activitate a implicat cercetători, ingineri și tehnicieni, dar mai ales – și 

ceea ce este punctul forte și sufletul proiectului – implică continuu crescătorii 

profesioniști din fiecare din cele opt regiuni partenere la  proiect. 

Din acest proiect s-a născut memorandumul ”Pastoralismul mediteranean, o 

șansă  pentru dezvoltarea durabilă a teritoriilor defavorizate ” care a fost prezentat și 

semnat la Marsilia în 2 octombrie 2007 de către responsabilii profesiilor din zona 

luată în studiu. 

Din această activitate s-au născut și alte inițiative cum ar fi: asociații noi 

(Asociația de crescători transhumanți din Epire, Asociația ciobanilor silvopastoraliști 

din Andaluzia), colaborări între diverși actori ca administrația, crescătorii de  animale 

și cercetătorii din regiunile cu handicapuri naturale.  

A fost elaborat un proiect nou, mai tangibil și operativ, cuprinzând trei acțiuni 

principale: (i) introducerea unei rețele de experiențe pilot pentru întreținerea zonelor 

incendiate de păstori; (ii) introducerea unei rețele pentru inițierea de colaborări între 

crescătorul de animale și mediu pe zone specifice cu scopuri de agro - mediu; cât și 

(iii) crearea unei rețele de exploatații pastorale pentru  repartizarea indicatorilor 

comuni de urmărit și de orientare. 

 S-a preconizat a fi un proiect cu obiective precise și un parteneriat variat și 

complementar, dar care să primească finanțări pentru a demara. 

În ciuda lipsei sprijinului financiar, după finalizare, această rețea este încă 

funcțională iar participarea la această întâlnire aniversară a celor 40 de ani de la 

apariția Legii pastorale franceze, este dovada viabilității acestui proiect și în prezent. 

În continuarea expunerii s-au prezentat  secvențe din  câteva regiuni partenere 

a programului PASTOMED.  

Pentru fiecare s-a actualizat o parte a informațiilor prezentate în prima fază a 

proiectului. În acest proiect s-a inclus o nouă regiune parteneră spaniolă, 

Estremadura, care datorită importanței sale pastorale a fost invitată să facă parte din  

rețea. 
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EPIR 

Regiunea este caracterizată de un relief montan, cu o rețea deasă  de ape de 

suprafață, ceea ce explică bogăția mediului înconjurător cu păduri vaste, floră și 

faună unice și o rară frumusețe naturală.  

Agricultura, în special creșterea caprinelor, ovinelor și păsărilor este un punct 

forte în economia regiunii (tabelul 1). 

Tabelul 1 

Efectivele de animale din Epir  

(sursa: regiunea Epir, Direcția de economie rurală și veterinară, 2010) 

 

Specii Exploatații Capete 

Ovine 15.150 866.150 

Caprine 9.900 257.900 

Bovine 1.490 72.050 

 

Pajiștile ocupă circa 50% din suprafața regiunii. Ele constituie baza furajeră 

pentru creșterea caprinelor și ovinelor. 

  

Creșterea ovinelor 

În zona de câmpie sistemele de producție intensive (fermele intensive) sunt 

majoritare, cu un număr mediu de 200 capete de ovine și o producție medie de lapte 

de 250 L/oaie. 

 În această zonă majoritatea crescătorilor sunt tineri (cu o medie de 40 de ani). 

Măsurile de întinerire prin stimularea ieșirii la pensie a ciobanilor în vârstă și-a atins 

scopul. Marea problemă a acestor exploatații este lipsa pășunilor într-un sector în 

care domină producția vegetală (cereale, porumb). 

În zona premontană (400-800 m) regăsim sisteme mai extensive.  

Majoritatea crescătorilor sunt sedentari, chiar dacă practică văratul local 

(transhumanța locală). Efectivele exploatațiilor sunt cuprinse între 300-800 de oi cu 

un nivel de producție de 120 L/oaie.  

Numărul exploatațiilor este în descreștere, principalul motiv fiind condițiile 

naturale și sociale foarte dificile din aceste regiuni.  

Vârsta medie a crescătorilor este de circa 50-55 de ani. 

Zona montană (peste 800 m) este arealul sistemelor de creștere preponderent 

pastorale.  

Transhumanța este efectuată cu un minim de instalații și echipamente. 

Exploatațiile depășesc 200 de ovine cu o producție medie de 100 L/oaie. Vârsta 

medie a crescătorilor este de circa 50-55 de ani. 

În ceea ce privește creșterea ovinelor prețul mediu al laptelui este de 1,07 

euro/kg mieii de lapte (11-14kg greutate în viu, la circa 42 de zile) sunt vânduți la un 

preț ce variază între 4,8 - 6,40  euro/kg în funcție de perioadă (prețurile cele mai 

ridicate sunt între lunile aprilie - august). 
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Creșterea caprinelor 

Creșterea caprinelor se întâlnește în special în regiunea montană, în condiții 

mai dificile. Alături de un număr mare de turme mici ce numără câteva capete, se află 

sisteme specializate cu efective mari de peste 200 de capete, mulsul făcându-se 

manual. În 5-6 luni de lactație se obțin 100-200 kg/capră. 

 Prețul mediu al laptelui este de 0,59 euro/kg. Iezii de lapte (12-14 kg greutate 

în viu) sunt vânduți cu circa 4,5 - 5 euro/kg.   

Sistemele sunt în regresie.  

Vârsta șefilor exploatațiilor a crescut și nu se observă o întinerire a 

personalului, în special datorită condițiilor dificile de muncă și trai.  

 

Creșterea bovinelor 

Este vorba exclusiv de bovinele pentru carne, mai ales în zona montană sau 

pre-montană, cu un anumit număr de exploatații relativ importante (50 - 60 vaci) în 

raport cu ovinele sau caprinele.  

Ferme cu bovine de lapte se găsesc în zonele joase de lângă litoral și în 

apropierea centrelor urbane.  

După decuplarea totală a plăților compensatorii , se așteaptă la o scădere – sau 

chiar stopare – a evoluției efectivelor de bovine de lapte  și o creștere a vacilor doici 

pentru carne. 

 

Transhumanța 

Acest sistem de creștere care a scăzut în prezent nu se prezintă doar ca un mod 

de viață romantic dar și ca un ansamblu de tehnici care există și au evoluat timp de 

secole cu scopul de exploatare rațională a unor zone montane întinse. 

Tabelul 2 adună anumite date despre transhumanța cu ovinele și caprinele din 

diverse regiuni de câmpie către regiuni montane din Epir.  

Tabelul 2 

Transhumanța cu ovine și caprine în Epir 

 
Specificare  Regiunea Total 

Konitsa Pogoni Metsovo Tzoumercka 

- Ioannina 

Tzoumerka - 

Arta 

Crescători 89 14 85 160 221 569 

Efective de 

caprine și ovine 

în transhumanță 
23.000 5.500 21.870 26.260 35.600 112.230 

Iernări Thessalia 

Macedonia 

Thesprotia Thessalia, 

Lamia, 

Thesprotia 

Thessalia Câmpiile din 

Arta și 

Aitoloakarnania 

 

 

După finalizarea proiectului PASTOMED a fost creată Asociația crescătorilor 

pastorali din Epir care este compusă din 289 de membri totalizând efective de 52.217 

ovine, 17.429 caprine și 7912 bovine. 
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SARDINIA 

Pastoralismul este înrădăcinat profund în societatea din Sardinia. Creșterea 

ovinelor pentru lapte a marcat în manieră decisivă identitatea și valorile poporului din 

Sardinia și a definit caracteristicile tipice ale peisajului rural al țării. 

Pastoralismul are o solidă conotație ovină: 2.800.000 oi, 13.000 de exploatații, 

o producție de lapte de 350.000 t + 30.000 t de carne, cu o filieră a laptelui dominată 

de transformarea în Pecorino Romano - AOP (export SUA) și de: 

 o tranziție generalizată de la pastoralism la creșterea animalelor pe 

suprafețe furajere cultivate în arabil cu utilizare de concentrate; 

 profesionalizarea exploatațiilor și ameliorarea performanțelor producției; 

 o puternică dependență de inputurile tehnologice; 

 primele pilonului I transpuse în mecanizare, deci în utilizarea intensivă a 

mijloacelor de producție (producția furajeră, fertilizare, erbicide); 

 sfârșitul transhumanței. 

În prezent criza filierei de lapte obținut de la ovine, intensitatea și durata sa are 

puține precedente în istoria recentă.  

Între 1999 și 2010 criza laptelui din Sardinia a fost provocată de schimbarea 

monedei și deprecierea dolarului față de euro, rezultând pierderi mari din exporturi 

(2003-2004) și acumularea de stocuri.  

Consecințele sunt dramatice: 

 reducerea cu 30% a numărului exploatațiilor de ovine; 

 reducerea cu 30%  a exporturilor în SUA de către Pecorino Romano 

AOP (13.000 t); 

 prețul laptelui de oaie în anul 2010 este de 0,65 euro/L cu toate că are 

un cost de producție de 0,80 euro/L. 

În ceea ce privește filiera ovinelor pentru carne, producătorii din Sardinia 

certifică carnea de miel de către IGP, cu 3.200 de exploatații certificate (25% din 

total) și efective totale de 810.000 capete ovine. Dar în anul 2010 doar 5% dintre 

mieii vânduți în Sardinia erau certificați de către IGP. 

În această zonă se practică și creșterea caprinelor și bovinelor autohtone dar cu 

o importanță redusă. Sistemul de creștere a bovinelor extensiv sau semi-extensiv se 

bazează pe rasa Sarde și hibrizii acesteia, în special cu rasa Modicana (carne roșie).  

Sistemul de creșterea a bovinelor pentru carne produce în principal viței, 

îngrășați pentru Sardinia, deci fără avizul de calitate „intern„.Creșterea caprinelor se 

face în sistem foarte extensiv și este practicată în zonele cele mai defavorizate.  

În perioada 2000 - 2010 efectivele de caprine au crescut cu 13% (240.000 

capete) iar numărul exploatațiilor care dețineau capre s-a diminuat cu 20%. 

Turmele mici marginale predomină (cu un număr mediu de 19-38 de capre/ 

turmă).  

Sezonul are o durată de 5-6 luni iar producția este de 120-300 litri/capră. 

Predomină mulsul manual. Transformarea în brânzeturi se face în majoritatea 

cazurilor la fermă. 

 
Revista Profitul Agricol, 2012, nr.36 din  26 septembrie, București 
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SECVENȚE PASTORALE DIN PORTUGALIA ȘI SPANIA 

 

 

ALENTEJO 

Este o regiune din Portugalia ce se află în vecinătatea zonei Estremadura.  

Peisajul este caracterizat de vaste păduri de stejar de plută  cu poieni 

(dumbrăvi)în sistemul agrosilvopastoral denumite „Montado„ sinonim cu ”Dehesa” 

spaniolă, care ocupă în zona Alentejo o suprafață de 862.000 ha. 

Produsele caracteristice sunt pluta și carnea de porc de „montanheira„. 

Structura SAU (suprafața agricolă utilă) s-a modificat în perioada 2000-2010. 

Suprafața terenurilor arabile s-a diminuat și cea a pășunilor permanente a crescut 

până la mai mult de jumătatea din SAU (41% în deceniul trecut), ca urmare a 

elaborării unei strategii pentru extensificarea creșterii bovinelor. Suprafețele pe care 

nu s-au executat măsuri de ameliorare au crescut până la 127.000 ha. 

Creșterea bovinelor pentru carne prezintă o mare importanță pentru regiunea 

Alentejo. Bovinele din această regiune reprezintă 57% din efectivele naționale cu 

cele 555.390 capete care le deține. 

În ceea ce privește creșterea ovinelor, 49% din totalul de 2,2 milioane de ovine 

din Portugalia sunt în regiunea Alentejo, în doar 16% din exploatațiile portugheze. 

Dimensiunea medie a turmelor/exploatație este relativ stabilă după anul 1999 (137,4 

capete în 1999 și 134,1 în 2009). 

În perioada 1999-2009 numărul exploatațiilor a scăzut cu 25%. În aceeași 

perioadă se constată o diminuare a populației rurale cu 24%. 

 

ESTREMADURA 

   Peisajul care descrie cel mai bine regiunea Estremadura este „dehesa„, un 

ecosistem agrosilvopastoral format de om, care menține prin păscut cu ovine, bovine, 

caprine și porcine, o pădure mediteraneană mai rară, cu o mare varietate de specii 

vegetale și animale.  

Este vorba despre cel mai vast sistem agrar de înaltă valoare naturală din 

Europa: 4,5 milioane de hectare, dintre care 1,5 milioane se găsesc în Portugalia 

(Montado) și 3,0 milioane ha în Spania (Dehesa). 

Dehesa ocupă 1/3 din suprafața regiunii Estremadura. În afară de valoarea sa 

naturală deosebită dehesa este o tradiție culturală, plină de cunoștințe și de resurse 

economice. 

Acest sistem agrosilvopastoral recunoscut prin durabilitatea sa și menținerea 

echilibrului său între păstrarea ecosistemului și producția economică, este astăzi grav 

amenințat datorită unor factori cum sunt: 

 Regenerarea insuficientă sau nulă pe 2/3 din suprafața spaniolă a dehesei. Pentru 

aceasta ajutoarele directe pentru producție ale PAC au fost neînsemnate; 

 Dehesa nu mai este rentabilă. Produsele obținute nu mai sunt valorificate eficient iar 

costurile de producție sunt în urcare; 

 Există un risc de abandon și de pierdere a capitalului uman, de cunoștințe, a mâinii de 

lucru și a unui patrimoniu cultural mondial unic. 
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Creșterea animalelor și biodiversitatea 

Sistemele pastorale din Estremadura nu se limitează la dehesa. Creșterea 

tradițională a caprinelor se regăsește în munții secetoși din sud (Sierras de Tentudia și 

Jerez), din centru (Villuercas și Ibores, Sierra de San Pedro) și din nordul regiunii (La 

Vera, Sierra de Gata, Hurdes).  

Regiunea La Serena este axată mai mult pe creșterea ovinelor, fiind o zonă 

substepică, bazându-se pe rasa Merinos.  

 Ea cuprinde cel mai vast spațiu protejat catalogat ca ZEPA (zona de protecție 

specială a păsărilor) cuprinzând 153.702 ha. 

Mai mult de jumătate din exploatațiile specializate pe creșterea ovinelor și 

peste 2/3 din efective se găsesc în zonele speciale de protecție a păsărilor: în total 69 

ZEPA cuprinzând mai mult de un milion de hectare. 

 

Transhumanța 

Cele mai importante drumuri de transhumanță, ”canadas reales” traversează 

regiunea Estremadura. În prezent transhumanța cu ovinele per pedes sau în camion 

practic a dispărut. 

 Din potrivă, există o transhumanță cu bovinele din rasa Avilena-negra iberica 

între Sierra de Gredos și dehesa din Estremadura.  

În 2004 transhumanța a cuprins un număr de 35.000 de vaci.  

Dar crizele sanitare ca febra bovină constituie o frână pentru deplasarea 

animalelor, numărul vacilor prinse în transhumanță s-a redus la aproximativ 15.000 

de capete. 

Există o voință fermă din partea principalelor grupuri cooperatiste de relansare 

a transhumanței cu ovinele din regiune Estremadura. 

Efectivele 

Regiunea Estremadura este pe locul secund (3,6 milioane) în ceea ce privește 

efectivele de ovine din Spania, pe locul trei în ceea ce privește efectivele de bovine 

(754.500) și pe locul 4 în ceea ce privește efectivele de caprine (293.000).   

Între anii 2004-2008 au dispărut 1543 de exploatații de ovine și 222.959 de oi 

(tabelul 1). 

Tabelul 1 

Variația efectivelor de ovine și caprine în perioada 2004-2008  

(sursa: Serviciul de Cooperativism Agricol al Guvernului din Estremadura, 2009) 

 

Specia Specificare 2004 2006 2008 2004-08 

Ovine 
Exploatații 11.280 10.654 9.737 - 1.543 

Ovine 3.605.533 3.568.586 3.382.574 - 222.959 

Caprine 
Exploatații 2.837 2.528 2.333 - 504 

Capre 243.230 235.968 239.194 + 4.964 
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Între anii 2008 și 2011 efectivele a acestor trei specii de animale au scăzut. În 

prezent există o tendință de concentrare a exploatațiilor în special a intensivizării 

creșterii caprinelor.  

 

Reîntinerirea exploatațiilor 

Numărul crescătorilor de ovine cu vârsta de peste 55 de ani este dublu față de 

cel al celor cu o vârstă de sub 40 de ani.  

Crescătorii de caprine sunt în medie cu cinci ani mai tineri ca și crescătorii de 

ovine (Guvernul provinciei Estremadura, 2009). În ultimii ani se observă o 

reîntinerire a crescătorilor. 

 

Valorificarea și calitatea produselor  

 În ciuda poziției secunde ocupate de regiune în ceea ce privește efectivele de 

ovine și locului 4 în cazul efectivelor de caprine, doar 3% din mieii și 3% din 

caprinele sacrificate în Spania sunt din Estremadura(Tabelul 2). 

Tabelul 2 

Producțiile ovinelor și caprinelor din Estremadura și semnele europene de 

calitate (sursa: Sindicatul de apărare a AOC-  2009) 

Certificatori 

AOC 

Exploatații Oi/Capre Certificări 

Carcase/Brânzeturi 

Abatoare 

Brânzării 

IGP Corderex 
489 418.363 

29.135 certificate 

38.704 sacrificări 
4 

DOP  

Torta del Casar 
29 22.375 405.000 kg 13 

DOP  

Queso de La Serena 
124 113.000 180.000 kg 18 

DOP  

Ibores 
80 19.100 170.000 kg 8 

 

Rețeaua de cooperative s-a dezvoltat în ultimii ani și a fost puternic susținută 

de autoritățile publice dar aproximativ 70% din carnea de ovine și caprine trece pe la 

intermediari.  

Producția și vânzarea la fermă sunt practic inexistente, datorită în principal 

unei aplicări disproporționate a regulilor sanitare. În anul 2011 a fost creată Asociația 

producătorilor de brânzeturi din Estremadure (Artequex) pentru promovarea și 

însoțirea acestor tipuri de producții. 

Activitatea cea mai importantă în termeni economici este creșterea porcinelor 

care reprezintă 39% din valoarea producției animale finale. Este urmată de creșterea 

ovinelor cu 25% și de creșterea bovinelor cu 19,5% (raportul din anul 2010 al 

Institutului Spaniol de Comerț Exterior). 

 
Revista Profitul Agricol, 2012, nr.37 din  3 octombrie, București 
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SECVENȚE PASTORALE DIN ANDALUZIA 

 

Andaluzia este situată la marginea Europei, în extremitatea sa occidentală și 

cea meridională. Poziția sa geografică a făurit caracterele metise ale acestor 

pământuri.  

Cu o suprafață de 87.600 km
2
 este regiunea cea mai populată din Spania cu 

8.424.100 locuitori, mai densă (85,1 locuitori/km
2
) decât media spaniolă (82,7 

locuitori/km
2
). 

Andaluzia ocupă un spațiu biogeografic de tranziție între sudul Europei și 

Africa de Nord, cu o reprezentare vastă a mediului meridional continental.  

În Andaluzia se disting trei unități teritoriale. 

Cea mai nordică este Sierra Morena în nordul văii Guadalquivir, cu o altitudine 

medie de 600 m și o altitudine maximă de 1323 m. Ce-a de-a doua unitate este 

depresiunea Guadalquivir o zonă joasă cu altitudini medii de 200-400 m.  

A treia unitate, munții Betiques, ocupă mai mult din jumătatea suprafeței 

regiunii, având înălțimile cele mai mari din Spania (3.481 m alt.).  

Între zonele de semideșert și de montan superior cu aproximativ 4.000 de 

fitotaxoni Andaluzia adăpostește 40% din speciile florei Uniunii Europene și 60% din 

cele ale Peninsulei Iberice cât și 63% din fauna vertebratelor spaniole. 

 Terenurile cultivate ocupă cea mai mare suprafață (55%), urmate de terenurile 

non-agricole (29%), pajiști (16%), și terenuri împădurite (15%).  

Agricultura montană ocupă 43% din suprafața totală. 

Importanța zonelor aride este cunoscută: se regăsesc indici de ariditate extremi 

(precipitații anuale < 200 mm) în regiunea de sud-est. 

Suprafața cu  potențial pastoral reprezintă 65% din teritoriul total al regiunii în 

care sunt incluse culturile agricole neirigate, terenuri împădurite (cu specii lemnoase 

arbustive consumate de animale) și terenurile non-agricole (dintre care aproximativ 

20% sunt ocupate de o vegetație stepică). 

Aproximativ 70% din teritoriu andaluz este clasificat ca și zonă defavorizată. 

Circa 1,8 milioane de hectare sunt situate în zone protejate, adică mai mult de 

20% din suprafața sa, cuprinzând peste 30% din zonele protejate din Spania. 

În Andaluzia șeptelul este compus din: ovine, caprine, bovine și porcine  cu 

două moduri de exploatare: intensiv și extensiv. 

Creșterea animalelor are o pondere de participare de 15% la producția finală 

agricolă, dar este o activitate cheie pentru economia teritoriilor defavorizate. 

Creșterea caprinelor 

Andaluzia se situează pe primul loc din Spania în ceea ce privește creșterea 

caprinelor (36,3% dintre efectivele naționale și 46,6 % din producția de lapte) și este 

un bazin important de producere a laptelui de capră din Europa împreună cu regiunea 

franceză Poitou – Charentes.  În perioada 1990 – 2000 producția s-a intensificat. 

 După 2007 tendința este de scădere a efectivelor (- 3,67%) și a exploatațiilor  

(- 11,32%).  

Prețul laptelui de capră este în scădere. 
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Creșterea bovinelor pentru carne 

În Andaluzia sunt 8.758 de exploatații care dețin 453.583 capete (11% la nivel 

național). Se constată o scădere cu 20% a efectivelor după anul 2007. 

Creșterea porcinelor 

Este ocupația cea mai importantă din Andaluzia (27% din producția totală a 

creșterii animalelor).  

Creșterea porcinelor în sistem pastoral în dehesa reprezintă 28% din total. 

Creșterea ovinelor 

După 2007 se observă o reducere a numărului exploatațiilor (-17%) și a 

efectivelor (-14%). Produsul principal este reprezentat de miei mici cu carcase de 10-

13kg și un preț mediu de 6-7 euro/kg. 

Semne de calitate (certificare) 

IGP Cordero Seguereno (miel). 

AOP Jamon de Huelva  (jambon de porc crescut în sistem pastoral). 

Marca de calitate Chivo Lechal Malagueno (ied de lapte). 

Creșterea animalelor și biodiversitatea 

Andaluzia este regiune spaniolă care deține cele mai mari suprafețe cuprinse în 

proiectul pastoral DFCI. În 2010 au participat 222 de exploatații cu un număr de 

96.000 capete, dintre care 81% oi și 18% capre, pe o suprafață de 6.680 ha din DFCI. 

Transhumanța 

În cazul a câtorva regiuni andaluze, în special Sierra de Segura și Cazorla y 

Las Villas (departamentul Jaen) transhumanța este prezentă și necesară dar în 

regresie.  În prezent sunt prezente circa 50 de exploatații care practică transhumanța 

care dețin 25.000 de oi, 2000 de capre și 600 de vaci. 

Rase amenințate 

Regiunea adăpostește o serie de rase pe cale de dispariție: 

 În cazul bovinelor: Berrendas și Pajunas; 

 În cazul caprinelor: Payoya, Negra serana și Blanca andaluza; 

 În cazul ovinelor: Lojena, Montesina și Merina de grazalema. 

Grupul de pastoralism și școala de ciobani din Andaluzia 

Mulțumită proiectului PASTOMED a luat naștere un grup de lucru pentru 

pastoralism, care reunește principalii actori ai pastoralismului regional (asociații de 

crescători, grupuri de cercetare, centre tehnice, sindicate agricole și administrațiile 

regionale pentru agricultură și mediu).  

Acest grup de lucru a reușit să inițieze prima școală de ciobani din Andaluzia, 

proiect inițiat în anul 2009. 

Pastoralismul pe cale de dispariție 

În ceea ce privește creșterea animalelor în sistem extensiv, pastoralismul 

mediteranean este amenințat.  

Imaginea ciobanului care însoțește permanent turmele sale este pe cale de 

dispariție deși în ultimii ani se constată un anumit interes din partea anumitor 

sectoare ale societății pentru conservarea acestui sistem de creștere a animalelor.   

 
Revista Profitul Agricol, 2012, nr.38 din  10 octombrie, București 
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ECONOMIA ALPINĂ DIN LANDUL BAVARIA – GERMANIA  

 

 La întrunirea  din primăvară a pastoraliștilor europeni (1 martie 2012) de la 

Paris, cu prilejul aniversării a patru decenii de la promulgarea Legii pastorale din 

Franța, am audiat mai multe lucrări dintre care câteva mi-au atras atenția în mod 

deosebit. Dintre acestea, expunerea reprezentantului Landului Bavaria domnul 

Michael HONISCH, coordonatorul Centrului de economie alpină din Allgäu, a avut  

un impact deosebit asupra auditorului, cu un conținut de idei și acțiuni pe care le 

prezint în continuare. 

 

Statistici: 

În Bavaria un număr de 117.095 exploatații ocupă o suprafață agricolă utilă de 

3.22 milioane ha, dintre care 34,5% sunt pășuni. 

Șeptelul bavarez este compus din 3,4 milioane de bovine, dintre care 1,2 

milioane de vaci (rasa dominantă este Fleckvieh). 

Zona montană este definită în contextul indemnizațiilor compensatorii și se 

referă la exploatațiile din apropierea Alpilor situate la o altitudine mai mare de 800 

m, cât și la exploatațiile din zona cuprinsă între 600-800 m dacă panta este mai mare 

de 18% pe minimum 50% din suprafața agricolă. 

În regiune sunt circa 10.000 de fermieri montani, dintre care 2.200 de locuitori 

în zona alpină, care utilizează 1.400 de exploatații alpine recunoscute de Ministerul 

Agriculturii. 

Suprafața agricolă utilă (SAU) a zonei montane ocupă 230.000 ha, adică 

7,19% din SAU a regiunii Bavaria (3,2 milioane ha). 

Landul Bavaria include 5,8% din suprafața Alpilor. Pe pajiștile alpine se află 

50.000 de animale, în special tineret bovin și vaci de lapte care reprezintă circa 3% 

din efectivele de animale care vărează în Alpii din Europa (totalul este de 1,7 

milioane de bovine). Ovinele și caprinele au efective mai reduse. 

În zonele defavorizate sau cu limitări, activitățile agricole suferă datorită 

handicapurilor naturale - condiții climatice vitrege, pantele abrupte din zonele 

montane sau productivitatea slabă a terenurilor din zonele defavorizate intermediare. 

Agricultura montană, în special pastoralismul, este adaptată condițiilor locale și este 

compatibilă cu mediul înconjurător din etajul montan și alpin. 

 

Schimbări de structuri: 

  În zona montană, structurile agricole sunt dominate de exploatații mici cu 

structuri mai stabile față de alte regiuni din Bavaria. Numărul exploatațiilor descrește 

într-un ritm mediu de 1,5% pe an. 

Numărul de exploatații agricole din Bavaria (>2ha) 

 

Anul nr. exploatații Diminuarea nr. 

(%) 

Diminuarea nr. pe 

an (%) 

1999 149.057 *  

2007 117.867 -20,9 -2,6 
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Evoluția numărului de exploatații alpine din Bavaria  

 

Anul Exploatații alpine Vaci de lapte Bovine 

1950 1.335 15.585 54.406 

1980 1.307 6.619 55.689 

2009 1.399 4.519 51.830 

 

   Multifuncționalitatea exploatațiilor alpine în Bavaria și rolul lor pentru societate. 

În ciuda puterii economice slabe, agricultura montană - și mai ales economia 

alpină -, joacă un rol esențial și multifuncțional în furnizarea de servicii diverse către 

societate. Acestea sunt folosite în agricultură, profitând de natură și biodiversitatea 

acesteia cât și de turism și alte sectoare economice din economia Bavariei. 

Funcțiile agricole: 

 Exploatațiile alpine au un rol cheie în cadrul agriculturii tradiționale; ele pot 

uneori crește suprafața furajeră, pentru a atenua condițiile de muncă din vale și 

reducerea costului furajelor. Nu trebuie uitate avantajele vărării la munte pentru 

sănătatea junincilor (sistemul cardio-vascular, musculatura, fertilitatea și rezistența). 

În prezent economia alpină servește de asemenea la eliberarea unor suprafețe care 

sunt dedicate producției de bioenergie, iar absența animalelor din vale conduce la 

scăderea cantităților de gunoi.  

Agroturismul, care profită puternic de menținerea peisajelor pentru economia 

alpestră, oferă întreprinderilor agricole posibilitatea de a-și crește veniturile. 

 Faptul că economia alpestră, prin intermediul asociaților de consumatori care 

activează pentru o lume mai sănătoasă, oferă o bună imagine generală a producției 

sale de lapte și brânzeturi fabricate în Bavaria, nu este de neglijat ( 7,2 milioane t 

lapte și 812 000 t de brânzeturi), deoarece este vorba de produse de export foarte 

importante  cu toate că producția tradițională de brânzeturi din zona alpină atinge 

abia 80 t/an 

 

Biodiversitatea exploatațiilor alpine și rolul lor pentru binele public 

Una din particularitățile economiei alpestre este faptul că producătorii trăiesc și 

produc într-o regiune care este caracterizată de o mare bogăție naturală cu o 

biodiversitate excepțională. Este vorba despre un spațiu unic pentru plantele și 

animalele sălbatice. Din acest punct de vedere, spațiul alpin nu este cu nimic mai 

prejos decât pădurile tropicale. 

Mai mult de 50% din spațiul natural de înaltă valoare conservativă (de 

exemplu mlaștinile sau pășunile bogate în specii) se găsesc în zona alpină. 

Biodiversitatea este foarte strâns legată de modul de gestionare a suprafețelor 

(pajiști cu puține ierburi, pajiști împădurite, etc.). 

Mai mult de jumătate din speciile floristice (>1000), și 71 % din speciile de 

lăcuste se regăsesc pe pajiștile apline. 

Așadar exploatațiile alpine asigură o protecție a mediului de nivel înalt, care 

justifică necesitatea unei compensații mai însemnate decât a altor sectoare agricole. 
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 Astfel, interdicțiile și constrângerile în ceea ce privește modul de exploatare 

pot veni în sprijinul protecției naturii. Deviza va fi „protejează cultivând..” 

„Buna” gestionare a pajiștilor alpine se bazează pe această biodiversitate care 

nu a apărut întâmplător.  

Acesta este rezultatul muncii a mai multe generații de fermieri și pădurari care 

au modificat puțin câte puțin peisajul tipic al pajiștilor mai mult sau mai puțin 

împădurite.  

Printre alte funcții de menționat în acest context, putem nota faptul că 

economia alpină: 

 este favorabilă protecției animalelor și corespunde cerințelor 

consumatorilor care preferă o creștere „naturală.”; 

 ele întrețin infrastructurile; 

 sprijină artizanatul și micile întreprinderi din regiune; 

 furnizează mâna de lucru pentru muncile forestiere; 

 oferă posibilități de învățare și formare; 

 previne depopularea regiunilor defavorizate; 

 produce brânzeturi alpine pe bază de lapte proaspăt și alte alimente cu 

valoare înaltă. 

Prin urmare, fermierii din zona montană au o reputație bună în societate. 

Contrar agriculturii industrializate, fermierii din zona montană cu animalele lor 

păstrează peisajele culturale din zona rurală. Aceștia produc într-un mod artizanal 

alimente de valoare, proaspete, naturale și simple. Ei trăiesc în structuri familiale și 

tradiționale (copii văcarilor învățând meseria), având un trai modest și respectând cât 

mai mult nevoile animalelor și ale naturii.   

 

Impactul asupra turismului 

Evident, economia alpină prezintă o importanță mare pentru turismul din 

Bavaria. Spațiile deschise ale pășunilor prezintă o mare importanță și participă la 

diversitatea și calitatea peisagistică, sunt, deci favorabile pentru turism. După anul 

1981 suprafața forestieră din Bavaria s-a mărit cu 15.000 ha. Economia alpestră 

împiedică reîmpădurirea naturală a suprafețelor păscute într-un mod rațional cu 

putință. 

Alpii formează cel mai mare spațiu de destindere de pe continentul nostru: 490 

milioane de înnoptări în aproximativ 70.000 de camere de hotel. Printre fermele 

agroturistice din Bavaria, numărăm 6 milioane de nopți în 3600 de locații diferite. De 

asemenea, 80%  din pistele de schi sunt situate în spațiul alpin. Agricultura montană 

și economia alpină garantează un spațiu turistic excepțional. 

 

Politicile publice în sprijinul pastoralismului în Bavaria 

Fermierii din zona de munte concurează cu exploatațiile din regiunile mai 

favorabile pentru agricultură. Pentru menținerea exploatațiilor acestora, o mare 

importanță o prezintă ajutoarele de stat.  
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Aceste ajutoare nu sunt asimilate cu subvențiile, dar pot fi considerate ca o 

compensație pentru diversele avantaje pe care locuitorii muntelui le aduc binelui 

public.     

Randamentele slabe tipice zonelor montane nu pot fi ameliorate în ciuda 

tuturor eforturilor depuse. Câștigurile sunt mai mici decât cele obținute în afara zonei 

montane. Fără aceste ajutoare suplimentare, veniturile per persoană obținute în zona 

montană se situează cu mult sub cele obținute în regiunile mai favorabile, zise fără 

handicapuri naturale.  

Ajutoarele din prezent se apropie de 50% din veniturile totale.  

Așadar, dependența locuitorilor din zonele montane față de ajutoarele 

financiare publice este vitală. 

 

Compoziția ajutoarelor agricole pentru fermierii din zona montană 

Plăți compensatoare diferențiate pentru zonele defavorizate din zona montană 

cu altitudine intermediară : de la 41 la 200 euro/ha. 

Compensarea diferențiată pentru zona montană > 1000 m altitudine, și pentru 

zona alpină 200 euro/ha, cu limita de 16.000 de euro. 

 

Măsuri de agromediu   
Prime de pășune folosite extensiv: 120 euro/ha (până la 1,40 UVM/ha) – 170 

euro/ha (până la 1,76 UVM/ha). 

Prime pentru păstor: 90 de euro/ha pentru zonele alpine unde prezența 

păstorilor este permanentă cu un maxim de 2700 de euro pe exploatație; 45 euro/ha 

dacă prezența păstorului nu este permanentă, cu un maxim de 1350 euro/exploatație.  

Sprijin pentru proprietarii de animale: 30 euro/UVM.  

Cositul pe pante: de la o pantă mai mare de 35% - 400 de euro/ha, la o pantă 

mai mare de 50% - 600 de euro/ha. 

Compensații pentru măsurile și practicile care au ca obiectiv protecția naturii 

de pe terenurile de înaltă valoare naturală: 

 gestionarea specifică a pajiștilor alpine, menținerea compoziției 

floristice și protejarea valorii genetice: 120 euro/ha după avizul 

expertului; 

 menținerea, restaurarea și crearea de habitate în zone mlăștinoase; 

 plăți compensatorii pentru zonele cu restricții de mediu. 

 

Ajutoare din partea Landului Bavaria 

Economia alpină, asemenea ca a exploatațiilor din văile situate în zona 

montană profită, mulțumită sprijinului Landului Bavaria de un program numit 

Bergbauern-program care consistă din 4 măsuri specifice: 

1. Ajutor pentru despăduriri (defrișări) cu scopul menținerii mediului deschis, 

pentru întreținerea peisajului și gestionarea biodiversității: 900 euro/ha de 

pajiște defrișată (combaterea vegetației lemnoase) (maxim 3.000 de euro 

per exploatație la fiecare 3 ani); 
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2. Ajutoare pentru investiții în exploatațiile alpine: rambursarea a 50% din 

cheltuielile facturate, cu limite în funcție de diferitele măsuri); 

3. Pentru dezvoltarea agriculturii din văi, există un program pentru zona 

montană (finanțat în proporție de 100% de Bavaria) care este limitat la 

exploatații pentru încurajarea investițiilor mai mici de 20.000 de euro: 

 25% din ajutor pentru proiectele imobiliare cu pornire de la 10.000 

de euro: construcții, modernizarea clădirilor, cu până la maximum 

5000 de euro; 

 25% din ajutor pentru achiziționarea mașinilor agricole pentru zona 

montană (cositori, tractoare speciale, mașini de despădurit) cu costuri 

mai mari de 5000 de euro, cu până la 5000 de euro;  

4. Pentru măsurile de diversificare din văi, 25% din ajutor pentru proiectele 

imobiliare mai mari de 10.000 de euro, cu până la 5000de euro. 

 

Accesul în zona alpină 

Economia alpină nu poate exista fără o rețea de drumuri potrivite. Este 

necesară garantarea unei mobilități minime – cu respect față de natură – pentru 

vehiculele agricole. În plus turiștii nu disprețuiesc drumurile și profită pentru a urca 

mai ușor sau pentru practicarea biciclismului off road. Construirea și întreținerea 

drumurilor alpine sunt finanțate cu aproximativ 70% din cheltuielile nete, de către 

Land (țară) și de Bund (federație) cât și de UE pentru cofinanțare. 

 

Perspectivele față de reformele PAC 

Comisarul european Dacian CIOLOȘ a prezentat propunerea Comisiei în 12 

octombrie 2012, aceasta având o serie de modalități, dintre care: 

- Crearea unui plafon național de ajutoare directe. Ajutoarele directe vor fi 

constituie dintr-un plafon comun (70%) și de o subvenție a măsurilor verzi 

(30%). În paralel 7%  din terenuri vor fi alocate ecologizării.  

Aceste propuneri se răsfrâng în special asupra agricultorilor de la câmpie dar 

probabil nu vor atinge crescătorii din zonele marginale din zona montană și alpină, ce 

nu pot fi arate. 

   Considerăm ca avantajoasă posibilitatea prevăzută de comisar de a menține o 

parte din ajutoarele directe sub formă decuplată pentru anumite produse animaliere.  

 Acest lucru va servi la menținerea producțiilor animaliere în zonele 

defavorizate, unde nu există alternativa creșterii animalelor.  

Este necesară evitarea unui recul al producției de lapte din aceste regiuni de munte. 

Timpul și munca investite în creșterea animalelor în munte sunt imense (întreținere, 

alimentație și administrare). Mai mult, pășunatul este favorabil animalelor și sănătății 

lor. Așadar abandonul acestora necesită anumite compensări.  

Prima acordată micilor întreprinderi este mai curând un gest de prietenie către 

Europa occidentală, care ne aduce doar câteva beneficii, deoarece suprafața medie a 

întreprinderilor agricole din Bavaria este de aproximativ 24 ha. 
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Dintr-o parte ajutoarele directe sunt decuplate, adică plățile directe cuplate 

(pentru producția de lapte și de carne) sunt pe cale să dispară. Exploatațiile intensive 

vor câștiga mai puțin. În același timp plățile directe sunt supuse modulării cu 5-10%.  

Pe de altă parte, egalizarea plăților pentru agricultură și creșterea animalelor 

are drept consecință o mărire a ajutoarelor prevăzute de stat pentru pajiști, cu condiția 

ca „producătorii„ să se oblige să mențină condițiile de bune practici agricole și de 

mediu (GAEC). 

 

        Regimul de sprijin al zonelor defavorizate – indemnizațiile compensatorii 

În prezent măsurile celui de-al doilea pilon sprijină exploatațiile agricole 

pentru activități ce permit menținerea spațiului natural în regiuni unde producția și 

activitățile agricole suferă datorită handicapurilor naturale. 

În conformitate cu propunerile Comisiei, ajutoarele specifice pentru zonele 

defavorizate vor fi asigurate de pilonii 1 și 2. Din punct de vedere al Landului 

Bavaria este de preferat simplificarea sistemului de indemnizații compensatorii în loc 

de a le complica. 

În ceea ce privește efectele măsurilor preconizate, trebuie să facem distincția 

între regiunile muntoase:     

a) Zonele montane definite în articolul 18 cu handicap având o perioadă de 

vegetație sensibil mai scăzută datorită altitudinii, de pante abrupte la 

altitudini mai scăzute  sau combinațiile celor doi factori; 

b) Zonele defavorizate << intermediare >> sub incidența articolului 19, 

amenințate de abandon și care necesită păstrarea spațiului pastoral 

actual. 

Exploatațiile din zonele montane a) își mențin plățile pe suprafață sau chiar 

beneficiază de o ușoară creștere a indemnizațiilor compensatorii prevăzute până la 

250 euro/ha.  Din contră, exploatațiile din zona defavorizată << intermediară >> (b) 

pierd în raport cu situația actuală, datorită unei noi delimitări pe criterii biofizice a 

terenurilor agricole. 

 

Concluzii 

În pofida unei slabe întinderi geografice în context agricol, pastoralismul 

montan este foarte important pentru interesul comun, a imaginii Landului Bavaria, a 

produselor lactate și biodiversității. 

Pe lângă serviciile care sunt integrate în amenajamentul rural prin menținerea 

peisajului pastoral cu creșterea bovinelor se formează baza economică a agriculturii 

montane din Bavaria. 

Cu toate acestea, ajutoarele financiare sunt indispensabile pentru viitor. 

Protecția denumirilor << montane >> este foarte scăzută. Fermierii munteni sunt 

amenințați de globalizare și prețurile piețelor libere. 

În 2014, o nouă politică agricolă a UE, numită PAC va intra în vigoare.  

          Avem siguranța că această politică nu va uita să țină cont de zona montană ! 

 
Revista Profitul Agricol, 2012, nr.30, 31 din  15 și 22 august, București 
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ECONOMIA PASTORALĂ DIN ELVEȚIA, VĂZUTĂ DE APROAPE  

 

În continuarea lucrărilor pastoraliștilor europeni de la Paris, pentru Alpii 

Centrali din partea Elveției d-ul Anders GAUTSCHI, fost membru al Societății de 

Economie Montană de la Berna și actual reprezentant al Oficiului Federal pentru 

Mediu din capitala elvețiană a prezentat o lucrare cu următorul conținut de date și 

idei foarte valoroase pentru domeniul pastoral. 

 

STAREA ECONOMIEI PASTORALE 

În Elveția se diferențiază suprafața agricolă utilă (SAU) și suprafața alpină  sau 

de vărat (alpaj). Măsurile politice nu sunt aceleași pentru aceste două moduri de 

folosință a terenurilor, care împreună constituie suprafața utilizată pentru agricultură, 

adică 1,5 milioane ha.  

Pajiștile alpine reprezintă 1/3 din această suprafață și numără 7.200 de 

exploatații, dintre care  2.700 transformă produsele primare ”in situ” adică în condiții 

de mediu naturale, fiind vorba mai ales de producția medie de lapte care ajunge la 

100 milioane kg, adică 3% din producția totală anuală a Elveției. Producția de 

brânzeturi în zona alpină atinge 5.500 t, adică 4,5% din producția totală de brânzeturi 

a acestei țări. 

Trebuie notată o particularitate cu privire la situația proprietății: 80% dintre 

pășunile alpine sunt organizate ca proprietăți colective, publice sau private și doar 

20% sunt alpaje exclusiv private. 

Dacă analizăm evoluția structurilor între 2000 și 2010, observăm că numărul 

animalelor care vărează este în scădere (Tabelul).  

 

Specificare 2000 2010 +/- 

Vaci de lapte 118.793 104.602 - 12% 

Vaci doici 13.854 32.602 + 133% 

Total bovine (UVM) 267.104 260.761 - 3% 

Cabaline, ovine, caprine 39.495 35.556 - 10% 

Total animale (UVM) 306.599 296.317 - 3% 

Producția de lapte (t) 86.800 97.400 + 12% 

Evoluția numărului de exploatații 7.968 7.200 - 10% 

 

Efectivele de vaci de lapte s-au diminuat cu 12%, lucru ce nu este compensat 

de creșterea vacilor doici pentru carne (+133%), efectivele totale de bovine scăzând 

totuși cu 3%.  

Întâlnim aceeași tendință și la celelalte specii (cabaline, ovine și caprine). 

Creșterea producției de lapte este datorată productivității vacilor. Numărul 

exploatațiilor s-a diminuat cu 10%. 

 Identificarea imaginii culturale a economiei alpine din Elveția este puternică, 

mai ales la munte, dar la fel și la câmpie, deoarece exploatațiile elvețiene din Platou 

își trimit întotdeauna animalele la munte.  
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Existența unei economii alpine este de asemenea indispensabilă pentru turism, 

aceasta funcționând pentru menținerea peisajului cultural tradițional. 

 Suprafața este importantă dar de asemenea și conținutul este important, 

biodiversitatea, sau diversitatea animală și vegetală este mare în zona alpină.  

Exploatarea zonelor alpine prin pășunat și cosit, împiedică împădurirea 

naturală și implicit pierderea suprafeței agricole cultivabile. În constituția elvețiană 

există un articol care precizează că trebuie păstrată și menținută suprafața 

agricolă, acest lucru nefiind posibil fără economia alpestră.  

 

MĂSURILE POLITICE PENTRU VĂRAT 

 Păstrarea și menținerea serviciilor economiei alpine din Elveția se bazează pe 

trei piloni principali: plățile directe de vărat, plățile structurale și protecția 

denumirilor <<montan>> și <<alpin>>.  

 Plățile directe de vărat 

Primele de vărare asigură exploatarea pășunilor, ele sunt plătite atât per cap de 

animal, pe animal cât și în funcție de durata sezonului de vărat. 

 Există o particularitate în cazul ovinelor, dacă acestea sunt păzite permanent 

de către un cioban plățile sunt mai însemnate față de cazul în care nu există 

supraveghere în parcele îngrădite. 

 Primele sunt acordate exploatațiilor alpine, dar exploatațiile din zona de 

câmpie care își trimit animalele în zona alpină primesc de asemenea o primă. Acestea 

sunt supuse unor anumite exigențe legate de SAU care nu sunt prea restrictive. 

Plățile structurale 

 Pilonul al doilea cuprinde ameliorările structurale care sunt de două tipuri: 

contribuții nerambursabile și creditele de investiții. 

Contribuțiile nerambursabile se adresează în special măsurilor colective, 

construcțiilor de drumuri, aducțiuni de apă, proiecte de dezvoltare rurală, etc. 

Finanțarea este realizată de către federație și cantoane.  

PRIMELE DE VĂRARE 

 Scop: Asigurarea exploatării și întreținerii durabile a pășunilor de vărat în 

Alpi, Prealpi și Jura 

 Prime în franci elvețieni (CHF) (1 euro = 1,20 CHF) 

 Vaci, capre și oi de lapte: 330 CHF/UVM 

 Alte animale care consumă furaje de volum: 330 CHF /PN 

 Ovine (exceptând oile de lapte, pentru PN): 

- în cazul supravegherii permanente de către cioban: 330 CHF 

- în cazul pășunatului parcelat cu garduri: 250 CHF 

- în cazul altor pășuni: 120 CHF 

 Primele sunt plătite exploatațiilor din zona de vărare (alpaj) 

 Exploatațiile din zona de câmpie sunt remunerate pentru animalele care 

sunt trimise la vărat 

PN  = păscut normal = văratul unei UVM timp de 100 de zile 

     UVM = unitate vită mare 
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Creditele de investiții sunt măsuri individuale, construcții și mai rar de achiziții 

colective de mașini și utilaje pentru un grup de fermieri. Există și posibilitatea 

combinării măsurilor individuale cu cele colective. În 2010 pentru cele 500.000 

hectare alpaje au fost plătite 327 milioane CHF, dintre care 80% pentru măsurile 

individuale, revenind în medie 654 CHF/ha/an plăți structurale. 

Protecția denumirilor 

Cel de-al pilon se referă la protecția denumirilor <<montan>> și <<alpin>>.  

Se constată că marea majoritate  a consumatorilor sunt gata să plătească mai 

mult pentru produsele din zona alpină pentru că ei sunt conștienți că acestea au o 

calitate superioară. Așadar s-a creat o ordonanță care precizează că fiecare produs 

etichetat ca <<alpin>> trebuie să provină din zona alpină, să fie realizat în această 

zonă, hrana animalelor trebuie să provină în proporție de cel puțin 70% din această 

zonă și produsul trebuie certificat. Aceasta este ca o garanție de proveniență pentru 

consumatori și în același timp oferă o protecție pentru producători împotriva 

falsificatorilor, care aproape că nu există, cei prinși asupra faptului dispar definitiv 

din agricultură și chiar din țară. În plus, denumirile  <<montan>> și <<alpin>> sun  

un instrument legal pentru a mări valoarea adăugată nu doar la producătorii direcți cât 

și a cooperării cu lanțurile de distribuție, care funcționează și  câștigă foarte bine prin 

prețul de imagine adus de proveniență. 

 

ROLUL REGIUNILOR DE VĂRAT ÎN NOILE POLITICI AGRICOLE 

Legea agriculturii elvețiene este acum în curs de revizuire. Elementul principal 

este modificarea sistemului de plăți directe care face obiectul a numeroase critici fie 

la nivel național cât și internațional. Obiectivul este distribuirea plăților după 

exigențele societății și ale prestațiilor colective.  

În momentul de față proiectul este în discuție la Parlament și este prevăzut ca 

această lege să intre în vigoare la 1 ianuarie 2014.Pentru regiunile de vărare se 

prevede  în continuare ca primele  să fie acordate exploatațiilor montane. Crescătorii 

care își trimit animalele pe pășunile alpine  vor primi în continuare ajutoare pentru a 

asigura un număr suficient de animale cu o încărcare optimă pe aceste pășuni.  

Noutatea este faptul că primele de biodiversitate vor fi acordate de această dată 

și pentru zonele alpine. Contribuția pentru serviciul public a regiunilor de vărare este 

mai bună după aplicarea noului sistem. 

 

CONCLUZII 

Este clar că economia alpină aduce o valoare economică incontestabilă pentru 

imaginea montană și pentru menținerea peisajului și biodiversității a zonelor de vărat. 

Prin intermediul noilor politici agricole Elveția dispune de instrumente pentru 

încurajarea exploatării durabile a alpajelor. Se prevede o remunerare mai consistentă 

a serviciului public din economia alpină.  

Totuși pierderea suprafeței agricole utile datorită reîmpăduririi naturale, este 

mai ridicată în zona alpină și punerea la dispoziție a unui număr de animale suficient 

de mare pentru exploatarea alpajelor care să împiedice împădurirea, este pus uneori la 

îndoială de autorități.  



295 

 

După această prezentare nu putem să nu observăm cu amărăciune câtă 

diferență există între modul de gândire  și retribuția crescătorilor pentru animalele 

duse la vărat (transhumanță) din Alpii elvețieni față de cei din Carpații românești în 

vederea conservării pentru generațiile viitoare a patrimoniului pastoral, făurit cu atâta 

trudă de zeci de generații de înaintași. 

  Este un prilej foarte serios de reflecție și mai ales de acțiune pentru revigorarea 

pășunatului în zona noastră montană, înainte ca pădurea să se extindă și să înăbușe 

definitiv vegetația ierboasă atât de necesară creșterii animalelor. 

  Ce au prevăzut elvețienii în constituție și anume ”păstrarea suprafețelor 

pentru agricultură inclusiv pajiștile alpine” prin valorificarea lor optimă cu 

animalele, ne-a fost impusă nouă de UE odată cu aderarea și anume ”menținerea 

suprafețelor de pajiști existente la 1 ianuarie 2007” !  

  Respectăm noi oare această clauză sau am abandonat deja zeci și sute de mii de 

hectare de pajiști care sunt acum în diferite stadii de împădurire !? 

  Aude cine trebuie, ia măsuri cine este obligat să acționeze, avem pârghii 

stimulative sau punitive, după caz,  pentru cei care nu respectă angajamentele făcute 

la intrarea noastră în UE, și multe alte chestiuni cu privire la fondul pastoral de care o 

să fim întrebați și chiar sancționați cu siguranță în viitorul imediat sau nu prea 

îndepărtat.  
 

Revista Profitul Agricol, 2012, nr .33  din 5 septembrie, București 
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PASTORALISMUL ȘI TRANSHUMANȚA  DIN NORVEGIA 

 

Pentru partea de nord a Europei  la Reuniunea pastoraliștilor europeni de la 

Paris au fost prezentate aspecte din Norvegia, Suedia și Scoția. 

Prima lucrare a fost întocmită de Doamnele Katharine SPARSTAD, președinta 

Asociației norvegiene de transhumanță și pastoralism și Hanne SICKEL, doctorandă 

la Institutul norvegian pentru cercetări în agricultură și mediu.  

 

 ORGANIZAȚII ȘI INSTITUȚII 

  Asociația norvegiană de pastoralism și transhumanță este o organizație 

destinată crescătorilor de animale din zona montană și tuturor persoanelor care își 

aduc aportul lor pentru cultura alpină. Asociația numără circa 500 de membri, 

majoritatea femei, deoarece activitatea lor este, în esență o activitate pentru femei. 

 Obiectivul principal este conservarea pe termen lung a transhumanței și a 

culturii pastorale, cu participarea activă a fermelor montane conform cu principiile 

tradiționale și moderne. 

 Definesc transhumanța și cultura pastorală ca o activitate în direcția utilizării 

integrate a naturii, culturii și producției pentru a servi în final  agricultura.  

Asociația încearcă să sensibilizeze autoritățile și publicul larg la această 

cultură, pe care este necesar să o păstreze pentru generațiile actuale și viitoare. 

Institutul de Cercetări pentru Agricultură și Mediu are o subunitate Bioforsk 

East Loken situată în comuna Oystre Slidre, în regiunea Opland, la o altitudine de 

550 m. Au un număr de 7 cercetători, 6 tehnicieni și personal administrativ care se  

concentrează în special asupra agriculturii din zonele montane.  

Direcțiile de cercetare sunt: gestiunea peisajului și a mediului alpin, calitatea 

produselor obținute din zona alpină (lactate și carne), creșterea ovinelor și caprinelor, 

analiza calității produselor și testarea furajelor din alimentația animalelor. 

 

SITUAȚIA ȘI CARACTERISTICILE PASTORALISMULUI  

 În Norvegia majoritatea exploatațiilor montane sunt de mărime mică, care se 

bazează foarte mult pe resursele pastorale ale pășunilor montane.  

Agricultura norvegiană a cunoscut o evoluție importantă în ultimii ani. Între 

1939 și 2009, partea de resurse furajere din zona montană utilizate în hrana 

animalelor a scăzut de la 58% la 30%. La începutul  secolului al XIX în Norvegia 

existau aproximativ 100.000 de ferme alpine care practicau transhumanța și un regim 

de păscut sezonier. În prezent numărul acestor exploatații se ridică la doar 1.200 din 

care161 de ferme alpine sunt gestionate colectiv.  

Regiunea este pronunțat montană, terenurile agricole fiind foarte reduse, 

exploatațiile împrăștiate, adunate de obicei în jurul lacurilor. Animalele urcă pe 

aceste pajiști alpine din primăvară la începutul sezonului de vegetație, apoi se alătură 

fermelor alpine la mijlocul lunii iulie rămânând acolo până la coborârea din munte, 

înainte de căderea zăpezii.  

Se pot observa în munți urme ale activității agricole care datează de la 

începuturile agriculturii, de 2.200 de ani.  
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Majoritatea fermelor alpine se situează în zona de tranziție, între zona 

subalpină și cea pre-alpină, mai degrabă mai jos de limita pădurilor, între 900 și 

1.100 m altitudine. Clădirile sunt mici, rustice și grupate.  

Tradițional, în fermele alpine se află efective de caprine și bovine, uneori unul 

sau doi porci completează șeptelul, aceștia, consumând produsele secundare (zer, 

zară, etc.) rămase în urma procesării laptelui.  

În prezent exploatațiile moderne au tendința de a se specializa pe un singur tip 

de producție. 

Pășunile alpine sunt utilizate și de efective de ovine care pasc liber, fiind 

adunate toamna, înainte de coborârea de pe munte. 

În ceea ce privește creșterea renilor, ea se concentrează în jurul Capului Nord 

în Scandinavia (Nordul Norvegiei, Suedia, Finlanda și Rusia).  

Aceasta este o activitate importantă pentru poporul Sami dar și pentru 

norvegienii non-Sami, care practică această îndeletnicire în zonele montane mai 

sudice. Renii sunt păziți și conduși pe diferite pășuni în funcție de sezon, iarna și 

vara. Există și turme sălbatice în apropiere și o mare parte din timp este ocupat cu 

paza turmelor domestice pentru a evita amestecarea lor cu cele sălbatice. 

În tabel sunt prezentate date privind efectivele animale domestice rumegătoare 

și numărul de exploatații existente în prezent. 

 

Rumegătoarele din Norvegia (exprimat în numărul femelelor reproducătoare) 

SPECIA 
Nr. capete Nr. exploatații 

Nr. mediu de capete 

pe exploatație 

Producția de lapte 

Vaci 233.404 10.542 22,1 

Capre  35.365 379 93,3 

Oi  187 8 23,4 

Producția de carne 

Vaci 71.563 5.114 14,0 

Capre 7.013 379 18,5 

Oi 833.537 14.132 59,0 

 

STAREA GENERALĂ 

Există ferme abandonate care sunt utilizate ca locuințe secundare sau cabane.  

Alte ferme alpine, active, au mare nevoie de modernizare, de a fi adaptate 

noilor reglementări, identificarea unor noi oportunități și noi activități.  

Unele ferme modernizate, produc lapte, majoritatea acestuia fiind furnizat 

cooperativei de prelucrare națională. 

 Regiunea montană situată în centrul Norvegiei cuprinde un mare număr de 

astfel de ferme alpine modernizate. În zona Valdres sunt  300 de unități active care 

practică transhumanța. Drept urmare în 2007 în zona Valdres s-a  a înființat primul 

Parc Natural și Cultural Regional din Norvegia. 

 În unele locuri laptele este prelucrat ”in situ” adică la fermă iar brânzeturile 

sunt comercializate local. Într-un caz această practica tradițională nu a fost aprobată 
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de autoritățile sanitar-veterinare deoarece proprietarul a  refuzat să schimbe etajera de 

lemn veche de 150 de ani cu una din plastic! 

 Noroc că fermierul avea alte produse pentru comercializare din care să 

supraviețuiască. 

 În ceea ce privește finanțările, aceste sunt variate. 

În prezent fermierii montani dispun de fonduri regionale de dezvoltare, o 

legislație locală pentru comunități, măsuri de protecție a mediului specifice pentru 

agricultură, care le oferă mijloace pentru ameliorarea pajiștilor alpine în valoare de: 

16 euro/capră,  7 euro/oaie, 45 euro/cal și 50 de euro/vacă.  

Există și programe regionale de protecție a mediului, care în final pot aduce un 

aport de până la 6.000 de euro / fermă pentru transhumanță.   

Pentru pajiștile alpine, dacă sunt împrejmuite cu garduri, ajutorul este de 4 

euro/ha de pajiște îngrădită. De asemenea, beneficiază de fonduri și pentru 

patrimoniul cultural, mai ales în regiunea Valdres unde se  practică pe scară largă 

transhumanța.  

 

AȘTEPTĂRI  PENTRU  VIITOR 

O nouă politică agricolă și alimentară norvegiană a fost propusă în noiembrie 

2011 (raportul Camerei Parlamentului nr. 9, 2011-2012), și Ministerul Agriculturii și 

Alimentației care are ca obiectiv principal sprijinirea activităților agricole din 

Norvegia. Ajutoarele publice promise vor fi diferențiate pentru garantarea 

activităților agricole în zonele defavorizate, ca în cazul munților și zonei nordice a 

Norvegiei. Resursele actuale pentru pășunat vor fi încurajate în vederea producerii 

alimentelor tradiționale și protecția pășunilor semi-naturale cu valoare furajeră 

ridicată  împotriva reîmpăduririi naturale și a degradărilor. 

S-a scris mult despre importanța pastoralismului pentru producția de alimente, 

cât și pentru alte activități (turismul spre exemplu), conservarea biodiversității, a 

identității rurale și nu în ultimul rând pentru produsele ecosanogene de înaltă valoare.  

Noua politică norvegiană aduce puține măsuri concrete în direcția 

pastoralismului și transhumanței iar promisiunile de ajutor financiar nu sunt prea bine 

puse în aplicare.  

Cu toate acestea, urmașii vikingilor sunt optimiști pentru viitor. 

  

Vizitând această țară în anul 2010, am apreciat efortul autorităților și 

locuitorilor pentru a păstra pe mai departe identitatea culturală a spațiului rural cum 

ar fi casele din lemn acoperite cu glii de țelină și valorificarea integrală a pajiștilor în 

funcție de productivitate cu diferite specii de animale domestice, inclusiv cu reni. 

 O atenție aparte este acordată menținerii și promovării tradițiilor crescătorilor 

de reni din nordul țării, respectiv a populației Sami care datorită emancipării și 

modernizării riscă să se piardă pentru totdeauna. 

 La fel va trebui să ne propunem și noi din vreme diverse măsuri și acțiuni de 

păstrare a tradițiilor pastorale autentice, până nu va fi prea târziu. 
 

Revista Profitul Agricol, 2012, nr .34  din 12 septembrie, București 
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PROBLEMELE  PASTORALISMULUI  ÎN SUEDIA 

 

 Despre pastoralismul din Suedia la Reuniunea pariziană din acest an ne-au 

vorbit două doamne, respectiv Camilla ERIKSSON, doctorandă la Universitatea de 

Științe Agricole din Uppsala și Pauline PALMCRANTZ, președinta Asociației 

suedeze de transhumanță și pastoralism. La fel ca și în țara vecină, Norvegia,  

suedezele au luat inițiativa de a înființa această asociație pentru a păstra și duce mai 

departe tradițiile pastorale pe cale de a fi pierdute. Din totdeauna femeile din țările 

scandinave prin tradiție se ocupau cu păstoritul, întrucât bărbații – războinici vikingi 

– erau plecați în acțiuni de cucerire a noi teritorii și bogății pentru cei de acasă. 

 

STAREA ACTUALĂ 

În prezent există două forme de pastoralism în Suedia: creșterea renilor și 

fermele alpine (stânele de vară permanente). 

Creșterea renilor întrebuințează 1/3 din teritoriul țării. Aceasta este practicată 

doar de poporul Sami în nordul țării și corespunde parțial cu zona alpină. Creșterea 

animalelor din zona alpină, sau vărarea este definită ca utilizarea de către crescător și 

cirezile de vaci sau turmele de oi într-o fermă alpină simplă, în lunile de vară prin 

pășunatul colectiv în pădure. Văratul este în prezent restrâns și implică circa 300 de 

crescători. Larg răspândiți, ei nu se pot organiza în special pentru a-și promova 

producția de carne și brânzeturi. Totuși anumite produse ale acestora merită un nume.  

Fiecare dintre aceste două forme de creștere se bazează pe utilizarea pășunilor 

colective. Drepturile de folosință sunt de multe ori conflictuale și mai puțin clare spre 

deosebire de legea pastorală franceză.  

Se estimează că în secolul XIX existau circa 20.000 de ferme alpine. În secolul 

XX politica agricolă suedeză, favorizând la scară mare mecanizarea și raționalizarea 

agriculturii, a condus la o scădere a practicilor și utilizării transhumanței la fermele 

de vară. 

Creșterea animalelor din zona alpină a fost considerată la intrarea Suediei în 

UE în anul 1995 ca o întoarcere în istorie, care rămâne o activitate insuficientă pentru 

a asigura un aport de supraviețuire decent și durabil crescătorilor care utilizează 

fermele alpine. 

 

PROVOCĂRI 

 Anumite provocări cu care se confruntă crescătorii din zona alpină suedeză au 

un tipic național și trebuie rezolvate prin schimbări în politica și reglementările 

naționale. Neclaritățile privind drepturile de folosință sunt un bun exemplu. Alt 

exemplu, legislația actuală despre igiena alimentară împiedică accesul la piață a 

agricultorilor și împiedică vânzarea brânzeturilor și a cărnii acestora, în pofida 

creșterii unei cereri a produselor tradiționale de înaltă valoare. 

După aderarea Suediei la UE în 1995, problemele pastoralismului suedez au 

căpătat o dimensiune europeană. Spre exemplu nici un produs de la fermele alpine nu 

beneficiază astăzi de denumirea ”IGP”, o oportunitate pentru disponibilitate a UE 

care ar putea să îi ajute pe crescătorii suedezi din zona alpină să ajungă la 
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consumatorii susceptibili de a achiziționa produse de înaltă calitate și origine 

controlată. 

Numeroasele provocări cu care se confruntă crescătorii din zona alpină provin 

din structurarea guvernamentală sectorială, care cauzează antagonisme între 

obiectivele politice, cu ar fi spre exemplu măsurile în sprijinul fermelor alpine și 

politica de protecție a marilor prădători sălbatici (urși, lupi, râși).  

 Nici o instanță guvernamentală nu poate avea o vedere de ansamblu a unei 

probleme, cum ar fi faptul cu ce se confruntă crescătorii din zona montană sau orice 

activitate agricolă. Este bine că în prezent, crescătorii din zona alpină au început să se 

organizeze pentru a-și apăra propriile interese.  

Începând cu 1990 patru asociații activează în acest sens pentru a promova în 

maniere diferite fermele alpine (stânele de vară). 

 

FERMELE ALPINE ȘI TRADIȚIILE 

 Asociația suedeză de transhumanță și pastoralism este o organizație non-

guvernamentală non profit, cu toate că originile sale datează de mai mult timp a fost 

creată în doar în anul 2005, este o organizație națională care cuprinde trei asociații 

regionale din comitatele Gavleborg, Dalarna și Varmland. Împreună aceste asociații 

încearcă să protejeze și să sprijine sistemele pastorale care se desfășoară în aceste 

regiuni de câteva sute de ani, sau chiar milenii. Secolul XIX a marcat apogeul acestui 

sistem, atunci când fiecare familie era constrânsă să aibă cel puțin o fermă de vară, cu 

clădiri și pășuni, în munte, la câteva ore depărtare de satul lor.  

Astăzi regăsim aceste probleme, în sensul că femeile sunt cele care încearcă 

protejarea acestor exploatații. Fermierii suedezi încearcă să protejeze turmele lor de 

prădători și luptă împotriva celor care vor să introducă sau să mărească efectivele de 

lupi. Statistici recente ale Agenției Suedeze de Protecție a Mediului arată că sunt 

aproximativ 3.000 de urși și 400-500 de lupi, deci nu au nici o șansă de reușită după 

cum afirmă ei !  

Totuși în cazul atacurilor prădătorilor, guvernul propune o indemnizație fixă 

pentru toate animalele omorâte, întrucât sunt din rase autohtone amenințate cu 

dispariția.  

Principalul motiv care explică declinul pastoralismului este lipsa de 

recunoaștere la nivel național a importanței transhumanței ca o cultură vie. Poporul 

Sami are un anumit grad de recunoaștere, au legile și parlamentul lor care îi 

protejează dar acesta nu este și cazul adunării pastoraliștilor cu ferme de vară. 

 

PĂȘUNILE FORESTIERE 

 Aceste pășuni se consideră că trebuiesc protejate fiind un  sistem unic de 

creștere a animalelor, eficient și vital pentru supraviețuirea raselor locale de bovine, 

ovine și caprine înscriindu-se în protejarea moștenirii culturale și a identității 

regionale. Pășunile forestiere sunt fundamentale pentru o folosire pertinentă și o 

conservare durabilă a biodiversității legată de cultura suedeză. Numeroase specii 

vegetale, insecte și păsări depind de utilizarea în continuare a pășunilor forestiere. 
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 Moștenirea culturală suedeză conține diferite cântece și melodii care sunt 

inspirate din munca celor care îngrijeau animalele în timpul sezonului de păscut din 

aceste păduri. Acest sistem pastoral protejează pășunile cu înaltă valoare naturală, cu 

peisajele sale agricole tradiționale, rasele de bovine locale, realizând produse 

biologice (ecologice, organice) cu înaltă valoare cum sunt laptele, brânzeturile, 

carnea de bovine și de ovine.  

Suedezii nu recunosc cu adevărat înalta valoare naturală în manieră generală, 

cu atât mai mult înalta valoare naturală a fermelor pe teritoriul acestora. În statisticile 

naționale, zonele de păscut tradițional din regiunile forestiere și montane nu sunt 

descrise și nici enumerate. Fermierii suedezi care păstrează tradițiile își pun 

întrebarea cum pot discuta despre viitorul unui lucru care nu este recunoscut oficial?  

Pentru acest mic grup minoritar este o imensă provocare în a ridica această 

problemă la nivel național. Se consideră că ar trebui să fie protejați în conformitate cu 

Convenția despre Biodiversitate de la Berna, articolele 8j și 10c care apără practicile 

tradiționale în aceeași manieră ca Directiva Speciilor și a Habitatelor prin care se 

protejează mediul în care noi trăim. Dar pentru a accede la această protecție, 

pășunatul în regiunile forestiere trebuie să fie recunoscut de către autoritățile 

naționale și internaționale ca un mod de viață tradițional al unei comunități locale.  

Fără această recunoaștere, minoritățile culturale din nord și din munții înalți 

din Suedia și din regiunile muntoase din Scandinavia, care încă mai practică 

transhumanța tradițională vor continua să descrească până la dispariția lor. 

      

 În anul  2008 am participat în Suedia la cel de al XXII-lea Congres al 

Federației Europene a Pajiștilor la Universitatea de Științe Agricole din Uppsala,  

unde am luat cunoștință de stadiul culturii pajiștilor și al creșterii animalelor. 

 Spun drept că am rămas plăcut surprins de nivelul foarte înalt  cu care fermierii 

suedezi tratează creșterea animalelor și cum valorifică integral potențialul pajiștilor. 

 În excursia de studiu până dincolo de Cercul Polar am văzut pe viu modul 

absolut aparte cum își gospodăresc pajiștile și pădurile, principalele bogății ale 

acestei țări. Nu întâmplător de aici a plecat în lume ”gardul suedez” de uscarea 

fânului și culturile de biomasă cu ”salcia suedeză”. 

 Cu toate acestea specialiștii suedezi din domeniul agricol ne spun că mai au 

multe de făcut pentru ca vechile tradiții cum ar fi transhumanța și pastoralismul să fie 

reînviate în vederea valorificării superioare și mai eficiente a patrimoniului 

pastoral !?  

Pe când și la noi o astfel de preocupare din partea autorităților și a crescătorilor 

de animale, de valorificare integrală a ”aurului verde” al țării, care sunt pajiștile ?  

Ce ar fi ca și la noi băcițele – soțiile ciobanilor  să se implice mai mult în 

păstrarea obiceiurilor păstorești după modelul femeilor scandinave, am avea toți 

numai de câștigat. 

Vrem nu vrem, până la urmă va trebui să ne integrăm și noi în Civilizația 

europeană a pajiștilor, păstrându-ne tradițiile pe care din fericire nu le-am pierdut 

cu totul. 
 

Revista Profitul Agricol, 2012, nr .35  din 19 septembrie, București 
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CROFTINGUL ÎN SCOȚIA 

 
„Crofterele” sunt micro-exploatații tradiționale din nord-estul Ținuturilor Înalte 

(Highlands) și din insulele scoțiene.  

„Croftul„ reprezintă o exploatație mică care funcționează în general doar o 

anumită perioadă din an, care este compusă de o mică parcelă individuală sau terenuri 

comune utilizate ca pășuni colective.  

Există circa 18.000 de crofturi care implică 10.000-12.000 de gospodării și 

aproximativ 33.000 de persoane în total, repartizați pe o vastă suprafață și care 

exploatează zone defavorizate din punct de vedere climatic și agricol. 

Activitatea lor principală este creșterea extensivă a bovinelor și ovinelor. 

Pășunile colective sunt exploatate individual și în anumite cazuri de turme colective 

care constituie un fel de proprietate comună.  

Aceste terenuri colective sunt gestionate de un comitet ales pentru a se ocupa 

de aplicarea unui ansamblu de reguli locale, înscrise în  ”Carta de pășunat”.  

Noi suntem cu adevărat „la margine”, la marginea Europei, nord-estul Scoției. 

Ne aflăm la mare depărtare de Londra și de Edinburgh. Dar noul Parlament scoțian 

și-a arătat interesul pentru crofting votând (adoptând) două reforme importante, în 

2007 și 2010, care ne sunt favorabile. În ciuda acestui fapt un studiu recent arată că 

croftingul și pășunile comune nu sunt bine înțelese: drepturile crofterilor au fost de 

multe ori înregistrate sau interpretate greșit și terenurile nu au fost destul de bine 

descrise cadastral.  

Astfel noi am făcut studiul cadastral și asociația noastră încurajează 

comunitățile să își realizeze propriile studii cadastrale, care vor permite identificarea 

drepturilor vechi și a activelor acestor comunități pentru viitor, și mai ales pe cei care 

reprezintă terenurile comune pentru pastoralism.   

În conformitate cu această tendință generală a valorificării terenurilor 

marginale, șeptelul este totuși în scădere și reîntinerirea populației care se ocupă de 

această îndeletnicire nu este asigurată în mod corspunzător. 

Legislația cu privire la crofting datează din 1891 și reglementează gestionarea 

locală a pășunilor comune.  

Fără protecția oferită de lege a acestor micro-exploatații individuale a 

proprietarilor acestora și a gestiunii terenurilor colective, aceste zone izolate din 

Scoția și din Ținuturile Înalte ar fi părăsite definitiv.  

În prezent comunitățile de crofteri sunt bine stabilite și au dezvoltat o veritabilă 

serie de obiceiuri de muncă în comun, ei împărțind terenurile pentru creșterea 

animalelor și pentru alte activități colective. 

Menținerea populațiilor și activitatea lor pastorală din aceste zone părăsite prin 

acest sistem de crofting, a permis întreținerea durabilă a unui peisaj unic și plin de 

viață.  

Din păcate crofterii au devenit dependenți financiar de finanțările externe, care 

sunt din ce în ce mai greu de obținut datorită complexității extreme a protocoalelor 

europene de cerere de ajutor.  
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Crofterii nu au, în multe cazuri asociații de gestionare, cu toate că acestea sunt 

necesare pentru a putea accesa finanțările.  

Acolo unde proiectele de colaborare au inclus comunitățile de crofteri, 

beneficiile au fost importante, dar costurile de coordonare, în timp și energie, nu au 

fost compensate. 

Crofterii sunt activi în promovarea produselor lor, nu numai în sectorul 

creșterii animalelor, dar și în turism și industria serviciilor. 

Fundația scoțiană de crofting în vârstă de 26 de ani, este singura asociație care 

reprezintă crofterii, fiind creată și gestionată de cei circa 2000 de membrii ai săi. 

Aceasta este cea mai mare organizație a micro-producătorilor din Marea Britanie. 

Fundația încurajează comunitățile de crofteri să își cartografieze terenurile. 

Aceasta va ajuta în viitor la identificarea activelor acestor comunități, în particular a 

activelor naționale care sunt constituite din terenurile și pășunile comune.  

Obiectivul nostru pentru ”întâlnirea cu modernitatea” va fi constituit de studiile 

cadastrale pe tot cuprinsul terenurilor crofterilor, au precizat Derek FLYN, 

președintele Fundației scoțiene ale crofterilor și Angus Mc HATTIE un crofter din 

insula Skye, autorii expunerii la întrunirea pastoraliștilor europeni de la Paris din data 

de 01. Martie 2012. 
 

 

 
 

 



304 

 

IMPRESII DIN AGRICULTURA INSULEI MALLORCA 

 

 În luna aprilie al acestui an am efectuat o vizită în Mallorca din Arhipelagul 

Balearelor ce aparține de Regatul Spaniei. Mallorca este renumită pentru turismul de 

vară cu peisajul și plajele ei minunate, dublate de ospitalitatea locuitorilor, fiind una 

din cele mai vizitate locații din Marea Mediterană, în special de nemți. 

Insula a fost locuită din epoca bronzului și cucerită pe rând de greci, romani, 

vandali, bizantini,  arabi și spanioli care și-au pus amprenta arhitecturală și 

civilizatoare până în zilele noastre. Cu o  suprafață de 3.640 kmp și o populație care 

ajunge la 750.000 locuitori, pe lângă turism se practică o agricultură specific 

mediteraneană cu câteva particularități.  

Zona montană din nordul insulei care depășește 1.400 m altitudine (Vf. Puig 

Major 1.445 m) cu soluri scheletice slab productive, a fost terasată cu ziduri din 

piatră de arabi,  pe care au plantat măslini. În zonele colinare mai joase, la fel terasate 

și chiar pe terenuri plane sunt plantați migdali iar în sud-est predomină smochinul.  

Pe suprafețe mai reduse se întâlnesc și plantații de viță de vie, pe terenuri plane 

cu roci de calcar la suprafață.  

Peste tot întâlnești roci de diferite proveniențe în special calcare din care s-au 

confecționat zidurile de sprijin ale teraselor și împrejmuirea proprietăților sau pentru 

diferite construcții gospodărești. Combinația plantații mai rare de pomi fructiferi cu 

sol înțelenit și pajiște utilizată prin pășunat cu oile în special sau teren arabil cultivat 

între pomi cu cereale de toamnă sau primăvară, este sistemul preponderent de cultură. 

 Marea majoritate a producției de cereale se realizează cum s-ar zice sub pomii 

fructiferi unde sunt și cele mai valoroase pajiști, ocrotite de soarele arzător! 

 La fel, pajiști întâlnim și sub arbori, cum sunt bine cunoscutele ”dehesa”, 

constituite din specii de stejari mai rari unii dintre ei fiind seculari. 

La aceste sisteme de agricultură s-a ajuns datorită condițiilor climatice cu ierni 

răcoroase și ploioase urmate de veri călduroase și uscate, tipic mediteraneene. Zonele 

mai propice pentru agricultură cu soluri mai profunde unde se cultivă legume și alte 

culturi mai pretențioase, sunt în condiții de irigare cu o sumedenie de instalații 

eoliene cu care se scoate mai economic apa din adâncime.  

Fără irigații pe timpul verii nu ar fi posibilă obținerea recoltelor în arabil și nici 

iarba atât de necesară animalelor nu ar crește deloc.  

Pomii fructiferi mediteraneeni în ordinea răspândirii: migdali, smochini și 

măslini, cât și arborii din care predomină stejarii, au un rol esențial în îndulcirea 

insolației puternice și al climatului mai arid pentru culturile de sub coronamentul lor.  

Acest sistem intercalat de agricultură, verificat de secole sau chiar milenii,  

alcătuit din pomi fructiferi – culturi agricole în arabil sau pajiști și arbori – pajiști sau 

culturi, denumit agrosilvopastoral, ar merita mai atent luat în cercetare și în 

continuare implementat și extins la noi în țară ca pavăză pentru schimbările climatice 

care se pare că nu ne vor ocoli pe viitor. 

 
Revista Profitul Agricol, 2012, nr. 22 din 6 iunie, București 
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IMPRESII FUGARE DIN AGRICULTURA ISRAELULUI ȘI IORDANIEI 

 

 În luna septembrie a acestui an am efectuat o călătorie în Orientul Mijlociu 

vizitând obiective turistice din Israel și Iordania. Pe traseu, în fuga autocarului am 

fost impresionat de aridizarea și deșertificarea acestor teritorii cu relief în mare parte 

accidentat și porțiuni mai restrânse de terenuri plane în Valea Iordanului. 

 Substratul geologic este în bună parte vulcanic cu soluri mai fertile în partea de 

nord a Israelului în ținutul Galileei și a mării cu același nume și roci sedimentare 

majoritar calcaroase în partea centrală și de sud spre Marea Moartă și Pustiul Negev, 

cât și în estul Israelului pe teritoriul Iordaniei. Climatul mediteranean cu veri 

secetoase și calde urmate de ierni blânde și ceva mai umede a permis practicarea 

agriculturii și creșterea animalelor din vremuri biblice. 

 

 CULTURA PLANTELOR 

 În jurul mării cu apă dulce Galileea și în lunca văii Iordanului sunt culturi 

irigate pe mari suprafețe. Fără apă multe din culturi și plantații de pomi fructiferi nu 

ar putea exista. Sistemele de irigații sunt dintre cele mai moderne din care se distinge 

invenția israeliană a ”udării cu picătura”, specifică plantațiilor de pomi fructiferi, 

perdelelor forestiere din deșert, culturilor legumicole prășitoare și altor culturi 

agricole, căi de acces, spații de agrement, etc. 

 Este impresionant să vezi  în plin deșert lângă Marea Moartă plantații de 

curmali în condiții de irigare cu picătura pe nisipuri sau plantații de bananieri pitici în 

Galileea după adunarea pietrelor, cu același sistem performant de irigare. 

 La fel în Iordania pe terenuri plane sunt culturi de legume protejate și irigate și 

pe terenuri în pantă terasate cu ziduri de piatră, nesfârșite plantații de măslini, 

migdali, citrice, piersici și alți pomi fructiferi specifici zonei mediteraneene.  

Peste tot în cele două țări vizitate, unde este posibil, se valorifică la maximul 

pentru irigații apa rezultată în principal din Marea Galileei, râul Iordan și alte cursuri 

mai mici. În condiții de neirigare pe versanții terasați din zona de deal și montană se 

cultivă cereale de toamnă (grâu, orz, etc.) care beneficiază de ploile din timpul iernii. 

Peste tot  construcțiile de case sunt amplasate sus pe stâncării și culturile în zone mai 

joase cu sol mai fertil, de aici și prețuirea locuitorilor acestor țări pentru rodnicia 

pământului. Când te gândești ce risipă de teren arabil fertil se face la noi, te apucă 

frisoanele !  

 În fermele din Iordania am remarcat existența unor tractoare românești 

fabricate la Brașov, la fel ca și în Valea Nilului, regretând că acești ambasadori ai 

tehnicii noastre, au încetat să ne mai reprezinte. 

 

CREȘTEREA ANIMALELOR 

Pe terenurile unde nu se poate cultiva sau planta ceva folositor datorită 

substratului pietros, nisipos și al uscăciunii extreme în condiții de neirigare, cresc 

smocuri de iarbă, arareori în covor încheiat și arbuști ce formează fondul pastoral 

pentru creșterea oilor și al caprelor. 
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 Te minunezi cum de este posibil ca aceste animale să se hrănească pe aceste 

terenuri aride aparent lipsite complet de resurse furajere. Și totuși în Pustiul Iudeii și 

în munții de lângă celebra Petra am întâlnit turme mari de oi și capre. 

În zonele  unde se cultivă cereale sunt amplasate complexe zootehnice 

moderne de creștere a  păsărilor în Iordania și în plus al porcilor în Israel.  

 Creșterea taurinelor respectiv a vacilor de lapte le-am  observat în Israel fiind 

numai în sistem intensiv în adăposturi mari cu hrănire la iesle, care sunt amplasate 

exclusiv în zone irigate unde se cultivă trifoliene și alte plante furajere. 

Taurinele de carne le-am întâlnit într-un singur loc pe o miriște de cereale 

păioase. La Marea Galileei am vizitat la exterior un kibbutz care pe lângă cultura 

plantelor de câmp, plantații diverse și creșterea vacilor de lapte și-a dezvoltat o 

afacere în agroturism, posedând un restaurant cu multe  bunătăți locale. 

Din cele prezentate rezultă grija deosebită pe care o au agricultorii din cele 

două țări pentru producerea hranei în condiții extreme de climă și sol, valorificând 

după caz, intensiv sau extensiv, toate resursele naturale posibile, prin realizarea unor 

investiții impresionante și aplicarea tehnicilor agricole de vârf, unele în premieră 

mondială. 

La întoarcerea acasă, pe drumul de la București la Brașov observând câmpuri  

necultivate și animale păscând haotic pe lângă șosea, m-am întristat și mai mult de 

lipsa totală de atenție pentru cea mai de preț bogăție a țării care ar trebui să fie 

pământul nostru rodnic, unde cultura plantelor și creșterea animalelor se poate 

practica în condiții mult mai favorabile decât în țările pe care recent le-am vizitat. 
 

Revista Profitul Agricol, 2012, nr.47 din  12 decembrie, București 

 

 



307 

 

PELERIN PE MUNTELE SINAI 

 

Punte de legătură între două continente, Asia și Africa, Peninsula Sinai este și 

un arc peste timp între diferite civilizații și confesiuni religioase  din cele mai vechi 

timpuri. Prin Sinai a trecut Moise cu cele douăsprezece seminții ale lui Israel după 

exodul lor din Egipt în drum spre Țara Făgăduinței. 

 Pe Muntele Sinai, Moise a primit de la Dumnezeu pe două table de piatră cele 

10 porunci sau decalogul, primele legi cunoscute ale omenirii cu următorul conținut:  

1. Eu sunt Domnul Dumnezeul Tău; să nu ai alți dumnezei afară de Mine. 

2.  Să nu-ți faci chip cioplit, nici altă asemănare, nici să te închini lor. 

3.  Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert. 

4.  Adu-ți aminte de ziua Domnului și o cinstește. 

5.  Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca bine să-ți fie și mulți ani să 

trăiești pe pământ.  

6.  Să nu ucizi. 

7.  Să nu fii desfrânat. 

8.  Să nu furi. 

9.  Să nu ridici mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău. 

10. Să nu poftești nimic din ce este al aproapelui tău. 

De atunci și până azi, indiferent de vicisitudinile istoriei și a doctrinelor 

religioase, Muntele Sinai, a fost și va fi pe vecie un loc sacru, unde pelerini de pe 

toate meridianele globului parcurg acest traseu noaptea și asistă la răsăritul soarelui. 

Se spune că cei care urcă muntele în pelerinaj, primesc de la Dumnezeu iertarea de 

păcate ! 

Între acești pelerini m-am numărat și eu cu un grup de români, care am vizitat 

aceste meleaguri la sfârșitul lunii septembrie a acestui an. 

După o deplasare cu autocarul din Iordania prin portul Israelului Eilat la Marea 

Roșie și Taba, prima localitate din Egipt, am traversat  Pustiul Sinai pe lângă Golful 

Acaba până la Nuweiba, de unde am pătruns într-o zonă muntoasă până în apropierea 

Mănăstirii Sf. Ecaterina din sudul peninsulei Sinai. Aici după un ”somn”  forțat de 3 

ore, la ora 1 din noapte ne-am trezit și am început urcușul spre Muntele Sinai de la 

cca. 1.260 m de lângă mănăstire  până la 2.285 m cât are vârful muntelui Sinai. 

Marea majoritate a turiștilor mai tineri au parcurs pe jos la lumina lanternelor 

cei 6 km pe un ecart altitudinal de cca. 600 m.  

Alții au închiriat cămile cu 21 USD până la baza urcușului mai abrupt al 

muntelui. Din loc în loc există stații de odihnă cu închirierea cămilelor și servirea 

unor băuturi calde și răcoritoare. 

Deplasarea pe cămile, pe care am ales-o și eu, a fost foarte palpitantă, cu multă 

adrenalină, aceste animale docile cunoșteau foarte bine traseul, vedeau în plină 

noapte și treceau cu siguranță peste praguri înalte unele la marginea prăpastiei. 

Pe ultimul km am urcat pieptiș cu toții peste 1.400 trepte înalte până în vârf. 

Efortul nu a fost deloc ușor, dar a meritat pe deplin fiind răsplătit de un splendid și 

sfânt răsărit de soare, unic în viața unui muritor. 
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Întoarcerea a fost la fel de anevoioasă, de această dată în plin soare am coborât 

pe jos întreaga distanță până la mănăstire. 

Mănăstirea Sf. Ecaterina a fost construită în anii de domnie ai împăratului 

bizantin Iustinian în anii 550 și activează neîntrerupt de peste 1450 ani fără nici o 

schimbare, fiind considerată cea mai veche din lume. 

La muzeul acestei mănăstiri, turiștii români au fost deosebit de impresionați să 

descopere danii ale domnitorilor noștri. Din cele cinci cărți bisericești  expuse, două 

au fost donate de domnitorii din Valahia, Mihnea al II-lea (1577) și Matei Basarab 

(1636)  și una de domnitorul Moldovei Ieremia Movilă (1598) fapt mai puțin 

cunoscut, la fel și câteva obiecte de cult din aur și argint. 

Cu ziduri înalte de 12 – 15 m și cu o grosime de peste 2 m, mănăstirea se 

prezintă ca o construcție impunătoare la poalele muntelui ”Jebel Musa” 

adică  ”Muntele lui Moise” sau Muntele Sinai, unde trăiesc triburile nomade de 

beduini Jebelya, însoțitorii noștri cu cămilele. 

Vizita acestor locuri biblice îți dă o senzație cu totul aparte și în pofida 

efortului fizic datorită  și vârstei mai înaintate a majorității pelerinilor, merită cu 

prisosință făcut și  împlinit măcar o dată în viață. 
 

Revista Lumea Satului, 2013, Anul IX, nr. 1 (174), 1-15 ianuarie, București 
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AGRICULTURA ”VULCANICĂ” DIN INSULELE CANARE 

 

La cumpăna dintre ani am efectuat o croazieră în Insulele Madeira și 

Arhipeleagul Canarelor, situate în vestul Africii la paralela 30 grade nord, care trece 

prin Cairo și Florida.  

Erupțiile vulcanice violente din perioada 1730 – 1736, apele Oceanului 

Atlantic și apropierea de Pustiul Sahara și-au pus amprenta asupra substratului 

geologic, reliefului și climei acestor insule. 

Descoperite și ocupate de portughezi (Madeira) și spanioli (Canare) la 

începutul anilor 1400, pe aceste insule s-au introdus practici agricole și tradiții 

culturale specifice de pe continent, adaptate treptat la noile condiții pedoclimatice și 

de vegetație. 

Este impresionant să vezi cum au reușit locuitorii acestor insule greu încercate 

de erupțiile vulcanice catastrofale de la începutul secolului al XVIII-lea care au 

modelat actualul peisaj agrar și turistic. 

 
 

În Madeira, numită și ”insula primăverii veșnice”, vizitată intens de 

personalități din lumea politică, economică, literaturii, artei și altor domenii ale 

activității umane, versanții abrupți ai vulcanilor au fost terasați și cultivați de-a lungul 

timpului cu cele necesare traiului. 
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Cel mai renumit produs al insulei este deja celebrul vin de Madeira, un produs 

dulce, aromat și cu alte proprietăți inconfundabile. 

În capitala acestei insule, Funchal, există un muzeu al vinului de Madeira cu o 

expoziție permanentă pentru degustări și vânzare a acestei licori mirifice. 

Activitățile viti – vinicole sunt redate și pe pereții clădirilor din oraș, pe 

ceramică pictată în albastru și pe pavajul străzilor cu pietre din roci vulcanice în alb și 

negru. 

În parcuri pline de flori sunt prezentate practici și obiecte artizanale autentice, 

cu prelucrarea lânii, costume multicolore și tot ceea ce definește spiritul și tradițiile 

acestor locuri. 

După o urcare cu telegondola pe înălțimi panoramice, coborârea am făcut-o cu 

un fel de sănii cu tălpi de lemn pe asfaltul unor străzi înguste, conduse de doi oameni 

cu pălării tipice de paie, un brand al locului. 

În insula Tenerife am remarcat aceeași îndârjire a locuitorilor în a modela 

substratul vulcanic ostil și al cultiva cu viță de vie, bananieri pitici, legume și alte 

culturi de primă necesitate. Tot aici, în satul Orotava, se păstrează case cu balcoane 

frumos sculptate din secolul al XVI-lea, model care se păstrează până în zilele 

noastre și la noile clădiri, ducând mai departe patrimoniul cultural și faima acestor 

locuri. Dar cea mai profundă impresie agropeisagistică mi-a produs-o Insula 

Lanzarote, unde am întâlnit întinse podgorii de viță de vie cultivate direct pe cenușa 

vulcanică așezată în urmă cu peste două secole și jumătate. Butucii de viță de vie sunt 

protejați de vânturile dominante sahariene cu ziduri de piatră semicirculare, 

dreptunghiulare, lineare sau alte forme, altfel nu ar supraviețui. 

La fel, orice copac sau tufiș în câmp liber este protejat cu ziduri, altfel nu ar 

crește deoarece nici pădurile nu se instalează datorită climei în special al vântului 

dinspre Sahara. 

În aceste condiții, cele mai ostile pe care le-am văzut vreodată, se cultivă viță 

de vie, pe substrat negru de cenușă vulcanică. 

 La Podgoria  Geria sunt 525 hectare într-un singur loc, cu mijloace de 

prelucrare, cramă și magazin propriu cu vinuri roșii îndeosebi, foarte apreciate de 

turiști. 

 În unele zone unde nu există substrat de cenușă vulcanică fertilă, aceasta este 

adusă de departe, depozitată și împrăștiată pe alte terenuri terasate cu substrat mai 

puțin fertil, unde se cultivă apoi legume, mazăre furajeră sau chiar porumb în 

apropierea localităților, mai ferite de vânturi. 

Peste tot, în aceste insule vulcanice se observă munca supraomenească de a 

obține hrană în condiții foarte grele, demonstrând că se poate dacă există voință și 

dăruire până la sacrificiu pentru a o produce. 

Ce facem noi pe terenurile noastre, mult mai propice pentru practicarea 

agriculturii este o altă problemă care merită a fi amintită, dezbătută și susținută cât 

mai există țărani autentici dornici să o facă, înainte de a fi prea târziu. 
 

Revista Lumea Satului, 2013, Anul IX, nr. 7 (180), 1-15 aprilie, București 
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LIVEZILE ANDALUZIEI 

 

În prima decadă de la începutul acestui  an am avut fericitul prilej să fac o 

deplasare de la Malaga la Granada în mirifica și misterioasa Andaluzie spaniolă.  

Din fuga autocarului am remarcat peisajul agricol dominat de nesfârșite livezi 

de măslini, migdali, pruni, piersici, citrice, etc. situate pe terenuri în pantă expuse 

eroziunii solului. În marea lor majoritate aceste livezi sunt mai recent plantate cu 

fonduri de la Uniunea Europeană. 

Livezile sunt uniforme cu aceeași specie de pomi fructiferi pe suprafețe foarte 

mari, delimitate doar de formule majore de relief cum ar fi ape, văi, culmi sau de 

păduri, terenuri arabile și căi de comunicație, ceea ce exprimă gradul lor înalt de 

comasare a proprietăților în forme asociative – cooperatiste sau a unor latifundiari 

privați.   

Întreținerea acestor livezi este ireproșabilă, stare din care se poate ușor deduce 

înalta lor productivitate și eficiența economică. 

Pe o distanță de 135 km de peisaj pomicol am căutat dinadins să întâlnesc 

măcar un petic de livadă din masiv abandonată, lăsat în voia sorții, cum sunt în 

majoritatea cazurilor la noi. 

 Nu mi-a fost dat să observ plantații abandonate sau neîngrijite pe acest traseu, 

totul este într-o ordine ”deranjant” de perfectă chiar și pentru un necunoscător. 

Toate aceste livezi durabile pentru zeci de ani s-au făcut în timp de către 

fermieri motivați și înalt specializați, pe bazine mari, după planuri bine întocmite și 

cu fonduri de investiții substanțiale rambursabile după intrarea lor pe rod,  ceea ce 

denotă o viziune și stabilitate a politicii agricole naționale spaniole în armonie cu cea 

europeană demne de urmat. 

Unde suntem noi cu livezile noastre în comparație cu cele spaniole, ambele țări 

fiind membre UE, noi mai recent și Spania mai demult ? 

Nu este greu de răspuns, fotografiile alăturate cu livezile andaluze și cu 

impresia lăsată de livezile noastre abandonate în marea lor majoritate, rușinos de 

reprodus, ne spun totul. 

Nu este tras nimeni la răspundere pentru cele întâmplate !? 

De ce ne-am distrus livezile noastre și formele asociative din pomicultură, 

altădată destul de performante, care au asigurat românilor fructele proaspete sau 

pentru industrializare cu mari disponibilități pentru export. 

În trecut importam doar fructe exotice din țări mai calde care nu se produceau 

la noi. Acum importăm aproape totul, inclusiv mere din Polonia, prune din Slovenia, 

piersici din Turcia, caise din Ungaria până și pere din Argentina !? 

Oare cum este posibil ca având una din cele mai bune condiții pentru 

pomicultură din Europa să ajungem cei mai mari importatori de fructe de pe 

continent !? 

Este  un moment de reflecție care ar trebui să fie urmat de acțiune concretă 

pentru a îndrepta lucrurile ajunse în cel mai scăzut nivel pentru pomicultură, de când 

ne știm pe aceste meleaguri. 
 

Revista Lumea Satului, 2013, Anul IX, nr. 11 (184), 1-15 iunie, București 
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PAJIȘTILE ÎMPREJMUITE DE LA CERCUL POLAR ARCTIC 

 

 

Într-o recentă vizită în Islanda cu prilejul participării la Al   XVII - lea 

Simpozion al Federației Europene a Pajiștilor, atenția ne-a fost îndreptată cu 

deosebire asupra pajiștilor permanente ale acestei țări. Islanda situată în apropierea 

Cercului polar de nord este o insulă de 104.000 kmp cu 320.000 locuitori din care 

peste jumătate locuiesc în capitală. Cu 3 locuitori pe 1 kmp, această țară are cea mai 

scăzută densitate din Europa. 

Din sud – vest de la Reykjavik capitala țării până spre nord în orășelul 

Akureyri  locul reuniunii și retur prin centrul insulei, peisajul vulcanic este dominat 

de munți și platouri înalte cu ghețari, ape repezi și cascade, puține locuri plane mai 

mult deșertice, cu zone înverzite mai restrânse, din loc în loc cu izvoare termale și 

gheizere. 

Deși eram în ultima decadă a lunii iunie pe văile munților joși era multă zăpadă 

iar pe vârfuri se observau ghețarii care alimentează permanent rețeaua foarte densă și 

bogată de ape ce brăzdează teritoriul insulei. 

Ce ne-a impresionat cel mai mult a fost îndârjirea cu care urmașii vikingilor își 

valorifică integral și superior resursele naturale: produsele oceanului, apele termale și 

vegetația ierboasă. Dacă pescuitul maritim este ocupația de bază a islandezilor și 

apele termale se utilizează în principal pentru încălzirea locuințelor și balneoterapie, 

pajiștile permanente oricât ar fi ele de sărăcăcioase, sunt împrejmuite  pentru a fi 

folosite rațional prin pășunat cu animalele. 

 Rămâi uimit să vezi în apropierea Cercului polar spații imense cu vegetație 

ierboasă împrejmuite cu garduri fixe din stâlpi de lemn sau alte materiale cu sârmă 

sau plase, unele electrice cu izolatori. 

Am fost surprinși să vedem în aceste locuri inospitaliere o mulțime de animale 

pe pășune, în special oi pentru carne, cai și vaci numai din rase autohtone bine 

adaptate la condițiile aspre de mediu, asemănătoare etajului alpin  - subalpin din 

Carpații noștri, de la 1.800 – 2.500 m altitudine. 

Oile cu miei lor, de regulă o oaie cu doi miei, după topirea zăpezii sunt lăsate 

libere pe aceste pajiști împrejmuite și sunt adunate și puse la adăpost după venirea 

zăpezii. În cele 3 – 4 luni de pășunat nimeni nu le are grija acestor animale, care au la 

dispoziție iarbă, apă și sare din belșug.  

La fel pasc caii și vacile pentru carne pe pajiști cu vegetație ceva mai valoroasă 

decât a oilor. Pentru vacile de lapte sunt rezervate de regulă pajiștile semănate 

intensive din apropierea grajdurilor, după ce în prealabil s-au efectuat lucrări de 

desecare a terenurilor cu exces de umiditate. 

Peste tot unde a fost posibil s-au înființat pajiști semănate mai performante în 

locul celor permanente cu randament mai scăzut. 

 Este important să precizăm că în Islanda nu sunt animale sălbatice de pradă 

care să le deranjeze pe cele domestice în perioada de pășunat, nefiind necesară paza 

acestora, în special peste noapte. 
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În vegetația pajiștilor am întâlnit o sumedenie de specii ierboase comune sau 

asemănătoare cu cele de pe cele mai înalte creste ale Carpaților cât și lemnoase sub 

formă de tufărișuri, mai puțin arbori din grupa coniferelor și aceștia piperniciți. 

În strategia islandezilor de renaturare a suprafețelor lipsite de vegetație după 

erupțiile vulcanice, în urmă cu trei decenii au adus specii de plante din afară printre 

care și lupinul de Alaska (Lupinus nootkatensis), care a invadat insula, devenind o 

adevărată plagă și dispută până și în parlamentul țării, să-l nimicească sau să-l lase în 

voia lui. 

Pe pajiștile intensive perfect mecanizabile se recoltează și se conservă furajele 

pentru sezonul rece, constituite aproape integral din iarbă însilozată în baloți înfoliați, 

care asigură hrana animalelor în lunga perioadă de stabulație de 8 – 9 luni. 

În aceste condiții la limita supraviețuirii, islandezii spre cinstea lor, își asigură 

integral necesarul intern de lapte și carne fără a fi dependenți de alții, exemplu pe 

care ar trebui să-l urmăm și noi, având posibilități incomparabil mai bune de creștere 

a animalelor. 
 

Revista Lumea Satului, 2013, Anul IX, nr. 16 (189), 16-31 august, București 
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BOVINELE DIN INDIA ȘI VALORIFICAREA RESURSELOR VEGETALE 

 

 În luna noiembrie  a anului trecut am efectuat o călătorie în partea nordică a 

Indiei, în vasta câmpie a fluviului Gange din statele federale Rajasthan și Uttar 

Pradesh,  mărginită la nord de  Himalaya, vest de  Deșertul Thar, sud de munceii 

Aravali cu Vindhya și Platoul Chota Nagpur. De la bun început am fost impresionat 

de numărul foarte mare al bovinelor alături de ovine și caprine din spațiul agricol 

rural și chiar urban. Bovinele sunt constituite în principal din bivoli(Bubalus 

bubalus), zebu (Bos indicus) și taurine(Bos taurus). Religia hindusă  majoritară în 

India, consideră vacile zebu ca animale sacre, lăsându-le să circule în voia lor în 

orașe și sate, să se înmulțească, să se hrănească cu resturi vegetale sau menajere și 

chiar hârtii din gunoaie. În orașe, localnicii le aduc suplimentar de pe câmpuri 

lucernă și alte ierburi verzi sau uscate, astfel ca vacile adorate să nu rabde de foame. 

 Din loc în loc animalele rătăcitoare străzii au adăpători speciale cu apă din 

belșug pentru a nu suferi de sete. De la aceste vaci sacre nu se valorifică nimic, în 

afară de balegă, care se amestecă cu paie, pleavă și alte resturi vegetale după care se 

modelează sub forma unor turte numite la noi tizic (tezek în limba turcă), folosite ca 

biocombustibil pentru prepararea hranei și încălzire. 

 La fel din balega altor bovine, bivoli și taurine în sezonul secetos se 

formulează tizicul,pe care l-am văzut pretutindeni întins la soare la uscat, pe lângă 

locuințe, pe trotuare și chiar pe peronul căilor ferate. 

 Astfel, bivolii în zone mai sărace și taurinele în cele mai bogate în resurse 

furajere, valorifică integral atât iarba verde sau uscată din pajiștile permanente cât și 

resturile vegetale (paie, coceni, vreji, capitule, etc.) ale culturilor de câmp din arabil 

irigate, asigurând în plus cantități mari de biocombustibil (tizic)  în sezonul uscat și 

fertilizanți organici în sezonul umed (musonic) pe lângă produsele animaliere 

principale (carne,  lapte, piei, tracțiune, etc.). Existența bovinelor într-un număr 

neverosimil de mare pentru un european din climatul temperat, asigură cu certitudine 

supraviețuirea decentă sau chiar îndestulată a unei populații cu o densitate de trei ori 

mai mare decât a noastră, valorificând eficient și integral toate resursele vegetale, 

ocrotind lemnul arborilor și mediul înconjurător.  

 Datorită climei mai blânde se pot obține două recolte de cereale pe an, una fără 

irigații în perioada ploilor musonice și una în irigat în sezonul uscat. Peste tot se 

remarcă valorificarea integrală a resurselor de sol, irigații prin brazde și inundare 

concomitent cu valorificarea prin animale a întregului sortiment de producții 

secundare de la culturile în arabil. Întreaga suprafața agricolă este îngrădită cu 

diferite tipuri de garduri în funcție de resursele locale (piatră zidită sau plăci, stâlpi de 

beton cu sârmă, etc.) pentru a limita circulația animalelor. 

Bovinele sunt ținute pe lângă casele de locuit fără adăposturi speciale, doar 

umbra arborilor le păzesc de soarele dogoritor. 

 În India locul de origine al bivolilor și zebu domestice de milenii s-a stabilit o 

relație strânsă și benefică între om și bovine, relație care ar trebui să se intensifice 

mai mult și pe meleagurile noastre. 
 

Revista Lumea Satului, 2014, Anul X, nr. 1 (198), 1-15 ianuarie, București 
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HIMALAYA, IMPRESII DUPĂ UN ZBOR PESTE ACOPERIȘUL LUMII 

 

 După cum ne este cunoscut, cei mai impresionanți munți de pe glob, ca 

întindere și înălțime sunt Himalaya, situați în majoritate pe teritoriul statului Nepal, la 

granița dintre India și China. 

 Din Katmandu, capitala Nepalului, zilnic pe vreme favorabilă sunt zboruri cu 

avionul deasupra Himalayei. La unul din aceste zboruri de anul trecut am avut 

fericitul prilej să particip și eu. 

 Pentru egalitate de șanse vizuale, fiecare pasager avea acces la geamul lui, 

fiind ocupate doar două rânduri laterale de scaune din cele patru ale avionului. 

 Zborul  pe durata unei ore s-a efectuat la 5 – 6.000 m altitudine pentru a 

observa din lateral lanțul montan, cu vârfuri de peste 8.000 de metri altitudine și în 

jos pentru a vedea mai bine zona premontană cu localități și culturi agricole la peste 3 

– 4.000 m. 

 Pe un traseu dus – întors fiecare dintre noi a avut ocazia să admire acest 

spectacol unic și fascinant, irepetabil într-o viață de om. 

 În soarele dimineții vârfurile munților străluceau ireal și văile de mai jos erau 

ascunse într-o mare lăptoasă de ceață, mărginită de păduri înverzite. 

Gospodăriile șerpașilor, locuitorii acestor munți, din care a provenit și 

nepalezul Tenzing NORGAY, cel care a cucerit în 29 mai 1953 cel mai înalt vârf al 

planetei noastre, împreună cu apicultorul – alpinist neozeelandezul Edmund 

HILLARY, sunt răsfirate pe pantele însorite, aproape inaccesibile. 

 Pe lângă crestele înzăpezite cu nume sonore ca Everest (8.848 m), Lhotse 

(8.516 m), Makalu (8.463 m), Cho-oyu (8.201 m), Shisha Pangma (8.013 m) și altele, 

cel mai mult m-a impresionat lupta omului cu natura pentru supraviețuire prin 

construcția teraselor necesare culturilor de grăunțe și boabe pentru consum uman sau 

împreună cu resturile vegetale pentru hrana animalelor. La acestea se adaugă 

suprafețe imense de pajiști permanente cu vegetație primară sau secundară, folosite 

prin pășunat cu animalele la mare altitudine. Interesant este și faptul că surplusul de 

cereale de la mare altitudine este valorificat superior în complexe industriale de 

creștere a animalelor granivore de la baza muntelui. 

 La fel, producția secundară din culturile pentru grăunțe și boabe se valorifică 

de către animalele ierbivore în perioada de stabulație, datorită sezonului uscat sau cel 

friguros.  

Dintre bovine, cel mai bine adaptat la aceste condiții montane de mare 

altitudine este yakul (Bos grunniens).  

De la înălțime se observă grija deosebită a locuitorilor acestor munți pentru 

valorificarea resurselor naturale cu diferite grade de intervenție antropică, totul într-o 

bună armonie cu mediul înconjurător din acest mirific peisaj inconfundabil. 

Pe când și la noi o valorificare echilibrată a resurselor montane, fără distorsiuni 

forestiere, abandon pastoral, exod uman și alte neajunsuri produse până acum, 

tendințe care și mai păgubos ne va afecta pe viitor, dacă nu luăm din timp măsurile 

cuvenite de redresare până nu e prea târziu.            
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IMPRESII FUGARE DESPRE AGRICULTURA TURCIEI 

 

În luna mai a acestui an am efectuat un circuit cu autocarul prin Turcia, pe 

traseul București – Ruse (BG) – Edirne – Istambul – Ankara – Cappadocia – Konya – 

Antalya – Rhodos (GR) – Kusadasi – Izmir – Canakkale – Ruse – București. 

 Pe tot parcursul de peste 3.500  de kilometri prin fața ochilor s-a derulat ca 

într-un film panoramic un fascinant peisaj agricol, din care vă relatez câteva impresii. 

 O primă constatare este aceea că în Turcia se cultivă întreaga suprafață 

agricolă oriunde este posibil într-un mod cât se poate de logic cu diferite grade de 

intensivizare și se valorifică cu animalele toată vegetația ierboasă sau lemnoasă de pe 

pajiștile permanente, producția principală și secundară a culturilor de cereale și alte 

resurse furajere. Acolo unde se poate ara terenul se cultivă cu prioritate cereale pentru 

boabe în condiții de neirigare pe vaste întinderi din Podișul Anatoliei. Cerealele 

păioase alături de  porumbul pentru boabe sunt cultivate și în condiții de irigare, 

prioritate având în irigat culturile legumicole de câmp și mai ales în spații protejate 

(solarii, sere, etc).  

În spațiile protejate ale serelor modernizate dintre Munții Taurus și Marea 

Mediterană într-un climat mai blând din Antalya se obțin până la patru recolte de 

legume pe an, la prețuri foarte scăzute cu care se inundă în prezent piața europeană și 

mai ales cea de la noi.  

Urmează apoi terenurile cu soluri scheletice sau în pantă accentuată, unde nu 

merg cerealele sau alte culturi,  cu vaste plantații de pomi fructiferi din care se 

remarcă piersicul, rodia, smochinul, portocalul, lămâiul, migdalul, măslinul și altele, 

cel mai adesea în sistem irigat cu picătura. La fel ca legumele, vor fi disponibile 

pentru export și fructele din această țară, întrucât suprafețe imense de plantații tinere 

vor intra pe rod în viitorul nu prea îndepărtat.  

Nu o să întâlniți nici unde plantații de pomi fructiferi, vii sau arbori pentru 

combustibil pe terenurile unde se poate cultiva cereale sau face legumicultură. 

 Pe terenurile unde nu se poate ara sau planta specii lemnoase datorită 

substratului pietros, vegetația ierboasă și arbustivă se pășunează cu diferite specii de 

animale îndeosebi oi și capre cu încărcătură neverosimil de mare.  

Te întrebi cu ce se hrănesc aceste animale în locuri aproape lipsite de vegetație. 

La fel este valorificată integral iarba din miriști după recoltarea cerealelor și tot ce 

este verde și consumabil ca furaj pentru animale, nimic nu se pierde. 

Am întâlnit suprafețe mari de culturi furajere irigate, îndeosebi lucernă, în 

zonele unde se creșteau vaci de lapte. Se pare că fânul de lucernă sub formă de baloți 

pentru vânzare este o afacere prosperă de mare perspectivă în unele zone favorabile 

acestei culturi.  Pe terenurile cu exces de umiditate din luncile unor râuri, sunt 

amenajări pentru cultura orezului pe mari suprafețe. 

Producția de cereale este depozitată în silozuri mari, moderne de unde în bună 

parte este utilizată ca furaj în special pentru fermele zootehnice de creștere a păsărilor 

și îngrășare a tineretului ovin și caprin, știut fiind că populația majoritar musulmană 

nu consumă carne de porc.  
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Rămâi uimit să vezi silozuri metalice strălucind în razele soarelui, pe terenuri 

agricole slab productive și nu departe de acestea adăposturi de dimensiuni 

considerabile, unde mii de păsări și animale convertesc furajele în carne, ouă și alte 

produse de primă necesitate. 

Acumulări mari de apă dulce și sistemele moderne de irigații cu ”picătura” 

sunt prezente la tot pasul  în acest climat mai arid cu influențe mediteraneene. 

Grija pentru rodnicia pământului este observată pretutindeni și de faptul că 

majoritatea construcțiilor de locuințe sau alte destinații, se fac pe terenuri 

neproductive, în special stâncării. 

Acestea au fost câteva impresii fugare din agricultura acestei țări a cărui 

exemplu este demn de urmat și pentru noi cei care de două decenii am bulversat 

agricultura mai performantă a trecutului, sub umbrela tranziției rău înțelese și 

aplicate, de la socialism la capitalism, cu fărâmițarea terenurilor agricole, distrugerea 

infrastructurii pentru irigații, desecări, etc., demolarea marilor combinate de creștere 

a animalelor, încetarea fabricării tractoarelor și mașinilor agricole și mulți alți pași 

înapoi, în loc de progres și prosperitate în domeniul agricol, cum se înregistrează în 

toate țările din jurul nostru. 
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COASTA AMALFITANĂ DIN ITALIA, REGATUL LAMÂILOR 

 

De sărbătorile de iarnă a acestui an am revăzut zona din sudul orașului Napoli, 

cu ghirlanda de mici așezări la Golful Salerno din Marea Tireniană din care face parte 

Coasta Amalfitană,  supranumită a fi Coasta de Azur a Italiei. 

  Am vizitat în urmă cu 45 de ani aceste meleaguri pe vremea când din această 

în zonă favorabilă culturii lămâiului se comercializau fructele ca atare, sucuri 

obișnuite sau sifonate din lămâi și tradiționala băutură alcoolică ”limoncello”, cu gust 

inconfundabil. Am rămas surprins și uimit să văd acum după aproape o jumătate de 

secol, amploarea și diversitatea deosebită pe care au luat-o produsele derivate din 

acest fruct aparent banal, care este lămâia. 

 Străduțe întregi din orășele ca Amalfi, Sorrento, Pompei, insula Capri și altele, 

sunt ticsite cu magazine micuțe, unde se comercializează o gamă inimaginabilă de 

dulcețuri, gemuri, sucuri, băuturi spirtoase, săpunuri, parfumuri, produse cosmetice și 

altele, care au la bază valorificarea superioară a culturilor de lămâi. 

 În plus, pomii și fructele de lămâi sunt amplu reprezentate în culori vii pe 

tablouri, ceramică pictată, țesături, tricouri și alte exprimări artistice. 

 Locuitorii acestor meleaguri au reușit să facă din lămâie o marcă a lor, 

aducătoare de venituri suplimentare substanțiale de la turiștii care vizitează aceste 

locuri încărcate de istorie și peisaje încântătoare. 

 Dacă ați vedea pe ce coaste de calcare abrupte oamenii locului de secole au 

amenajat drumuri de acces și terase pe care au plantat lămâi, vă ia amețeala. 

 Aici se poate spune că omul în aceste condiții inospitaliere a reușit să se 

adapteze, să găsească soluții de supraviețuire și mai mult de bunăstare, valorificând 

clima mediteraneană și substratul pietros de lângă mare. 

 Văzând toate acestea gândul m-a dus la condițiile pedoclimatice de excepție 

pentru pomicultură pe care le au multe zone din țara noastră și la produsele 

tradiționale care s-ar putea promova și dezvolta la nivel local, regional, european și 

chiar mai larg. Din câte cunoaștem pentru țara noastră, până acum la nivel 

internațional este recunoscut și comercializat doar magiunul de prune din Topoloveni 

– Argeș, mult prea puțin pentru posibilitățile concrete oferite de condițiile naturale cu 

care suntem dăruiți. 

 Ce-ar fi ca pe lângă acest fruct, numit prună, obținut într-o zonă deosebit de 

favorabilă să fie recunoscute și alte derivate ca  gemurile, jeleurile, compotul, fructele 

uscate și afumate ca să nu mai vorbim de produsele alcoolice naturale (țuică, palincă,  

horincă, etc.) realizate după rețete tradiționale. La fel, lemnul de prun utilizat  după 

câte cunosc la fabricarea creioanelor, bureții de sub pruni pentru consum, uleiul din 

sâmburi la diverse cosmetice și multe altele legate de acest minunat pom fructifer, 

iubit de toți românii. 

 În mod asemănător se pot promova întreaga gamă de fructe și lemn ce se pot 

obține din cultura nucului, a mărului, cireșului, vișinului și alți pomi fructiferi, luând 

ca model pe cea a lămâiului din mezzogiorno italian. 
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