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Cuvânt înainte 

 
În prezenta lucrare autorii au încercat să furnizeze informații de elemente 

tehnologice privind înființarea, recoltarea și condiționarea semințelor, astfel încât 

materialul semincer din domeniul pajiștilor să corespundă cerințelor actelor 

normative europene și internaționale. 

Deși producția de sămânță poate fi privită fără îndoială ca o cultură în 

terenul arabil, ea este de o importanță majoră în asigurarea materialului semincer 

pentru reînsămânțarea pajiștilor, atât pentru scopuri agricole cât și pentru 

restaurarea terenurilor degradate și frumusețea peisajelor. 

Tehnologia loturilor semincere de specii furajere nu este aceeași ca în cazul 

producției de furaje, în acest caz existând o cerință de maximizare a cantității de 

inflorescențe și a altor componente ale producerii semințelor. 

Producțiile de semințe ce se obțin prin recoltarea loturilor semincere de 

graminee și leguminoase perene de pajiști sunt adesea scăzute și nepredictibile, ca 

un rezultat al  condițiilor climatice și al soiurilor ameliorate pentru producția de 

furaje și calitatea acestora în defavoarea producției de semințe. 

În ultimul timp s-au dezvoltat sisteme tehnologice specifice cu scopul 

maximizării producției de semințe pentru diferite specii furajere de pajiști. 

Managementul sistemelor de producerea semințelor de gramineee și 

leguminoase perene de pajiști impune o atenție deosebită către detalii la înființarea 

loturilor, pornirea în vegetație a plantelor, controlul buruienilor, regimul de 

fertilizare, recoltarea, condiționarea, depozitarea materialului semincer și locul 

loturilor semincere în cadrul rotației culturilor din fermele specializate 

producătoare de semințe. 

În același scop trebuie să se asigure mecanizarea tuturor lucrărilor și mai 

ales a recoltării și condiționării, urmărindu-se permanent reglajele efectuate cu 

scopul diminuării pierderilor.  

În lucrare sunt redate aspecte bazate pe acumulare de informații pe parcursul 

a peste 6 decenii de experiență în înființarea de loturi semincere, întreținerea 

acestora, recoltarea și condiționarea semințelor de graminee și leguminoase perene 

de pajiști. 

Cartea reprezintă o bună sursă de informații tehnologice și tehnice, utile 

producătorilor de semințe de plante furajere de pajiști. 

 

Prof.univ.dr.ing. Simion POPESCU 

Universitatea TRANSILVANIA Brașov 

Membru titilar al Academiei de Științe Agricole și Silvice 
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1. INTRODUCERE 
 

 

Explozia demografică a determinat o expansiune a pajiştilor printr-o luptă 

continuă a omului cu vegetaţia forestieră, pentru a produce hrană animalelor, 

care îi asigurau mijloace de trai precum alimente (lapte, carne) şi materii prime 

(lână, piei), forţă motrice pentru transport şi lucrările câmpului şi alte necesităţi. 

În zilele noastre, sistemele de creştere a animalelor bazate pe valorificarea 

pajiştilor, trebuie să facă faţă necesităţilor de hrană tot mai mari, în condiţiile ca 

producţia de furaje obţinute pe aceste suprafeţe să ţină pasul cu cerinţele tot mai 

mari de carne şi lapte şi cu schimbările climatice. În acelaşi timp, producerea 

furajelor pe pajişti trebuie să minimizeze competiţia din cadrul terenului arabil 

pentru producerea hranei oamenilor, a animalelor şi a biocombustibililor. 

Dezvoltarea durabilă a agriculturii constituie o parte a unui proces 

complex, ce se desfăşoară prin şi sub intervenţia umană, care vizează 

dezvoltarea  societăţii,   agricultura  fiind  o  componenţă  indispensabilă  a 

acestuia [1], [4], [27]. 

Pajiştile sunt un element esenţial al sistemelor de agricultură sustenabilă.  

Pe lângă rolul principal de asigurare a necesarului de furaje pentru cel puţin 

60% din efectivul de bovine şi 80% din efectivul de ovine, pajiştile au o serie 

de funcţii importante în dezvoltarea rurală şi a mediului înconjurător reflectate 

prin: sechestrarea carbonului în soluri, fixarea simbiotică a azotului, calitatea 

peisajului, conservarea biodiversităţii, îmbunătăţirea fertilităţii solurilor, 

prevenirea inundaţiilor şi alunecărilor de teren, gestionarea rezervelor de apă şi 

important patrimoniu cultural [1], [2], [4], [5], [6]. Prin înierbare se 

consolidează biologic taluzurile drumurilor, halde miniere, industriale şi 

menajere, pârtii de schi şi alte terenuri lipsite de vegetaţie pentru a fi protejate 

de factorii distructivi, se stimulează pedogeneza şi se înfrumuseţează peisajul. 

Acestea funcţii reflectă şi definesc multifuncţionalitatea pajiştilor. 

Valorificarea durabilă a terenurilor agricole prin promovarea 

multifuncţionalităţii pajiştilor se poate realiza prin adaptarea tehnologiilor 

pajiştilor permanente și semănate şi de creştere a animalelor pentru realizarea 

unor sisteme agricole sustenabile, cu efecte minime cauzate de schimbările 

climatice. 

Punerea în valoare a patrimoniului pastoral al României prin sporirea 

producţiei totale de furaje şi a calităţii acestora, cu o conversie optimă în 

produse animaliere, în concordanţă cu o bună practică agricolă caracterizată prin 

armonizarea dintre dezvoltarea economico-socială, conservarea biodiversităţii şi 

protectia mediului, este posibilă numai prin aplicarea unui complex de măsuri 

tehnologice de îmbunătățire a pajiștilor degradate. 
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Aceste suprafețe, supuse lucrărilor de îmbunătăţire prin metoda 

reînsămânţării, ca şi cele care se supraînsamânţează, sunt amplasate în condiţii 

staţionale foarte diferite, începând din zona câmpie până în zona montană. 

Adaugând la această diversitate de condiţii pedoclimatice, modul de exploatare 

şi gradul de intensitate a culturii, care pot fi şi ele foarte diferite, rezultă 

importanţa deosebită ce trebuie acordată stabilirii speciilor şi soiurilor care intră 

în structura amestecurilor de ierburi de pajişte. 

De asemenea, menţinerea pe o perioadă lungă de timp a producţiei 

agricole în cadrul sistemelor de producţie din agricultura durabilă, poate fi 

asigurată prin introducerea, ca variantă tehnologică în cadrul asolamentelor, a 

pajiştii temporare, excelentă premergătoare pentru alte culturi, contribuind la 

refacerea proprietăţilor fizico-chimice ale solurilor, protecţia antierozională a 

terenurilor în pantă condiţii minimale pentru iniţierea stării de agroclimax 

necesară. 

Pentru înființarea pajiștilor temporare, supraînsămânţarea şi 

reînsămânţarea pajiştilor degradate se utilizează amestecuri de semințe de 

graminee şi leguminoase perene de pajişti. 

În componenţa amestecurilor se aleg acele specii care corespund 

condiţiilor staţionale, modului de cultură şi exploatare a pajiştei, au capacitate 

de competiţie şi valoare furajeră ridicată. Aceste condiţii pot fi îndeplinite 

numai pe baza cunoaşterii cerinţelor faţă de climă şi sol, a pretabilităţii la 

diferite moduri de folosire şi a valorii nutritive ale principalelor specii de 

graminee şi leguminoase perene de pajişti, prezentate în tabelul 1.1. 

Cultivarea soiurilor performante, adaptate condiţiilor ecopedologice în 

care se situează pajiştile şi modului lor de exploatare, reprezintă una din căile 

cele mai eficiente de creştere a productivităţii, calităţii şi stabilităţii producţiei. 

Crearea de noi soiuri  cu grade diferite de precocitate, ploidie, calitate și 

capacitate de producție de sămânță, care au un comportament diferit față de 

verigile tehnologice specifice, determină caracterul continuu al tehnologiilor 

producerii de sămânță. 

Producerea de semințe la gramineele și leguminoasele perene este 

puternic influențată de cunoașterea particularităților biologice privind creșterea 

și dezvoltarea fiecărei specii, precum și aspectele legate de fructificarea și 

atingerea maturității semințelor. 
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Menţinerea valorii biologice a soiurilor se face după criterii strict 

ştiinţifice, aceasta realizându-se în unităţile agricole de cercetare; în aceste 

unităţi SĂMÂNŢA AMELIORATORULUI (SA) este înmulţită două generaţii, 

producându-se categoriile biologice PREBAZĂ (PB) şi BAZĂ (B). În 

continuare, tot în unităţile de cercetare, dar şi în unităţile de producţie 

specializate în producere a seminţelor, se obţine sămânţa CERTIFICATĂ (Fig. 

1.1), una sau două generaţii în funcţie de specie (certificată: C1 şi C2) care este 

folosită pentru producerea furajului. 

 

 
Fig. 1.1 Succesiunea în multiplicarea semințelor de ierburi furajere 

 

În țara noastră, producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, 

comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și testarea și 
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înregistrarea soiurilor de plante, sunt legiferate prin Legea nr. 266/2002 

republicată  și Ordinul MADR  nr. 155/2010 privind producerea în vederea 

comercializării şi comercializarea seminţelor de plante furajere.  

Dintre articolele din lege, referitoare la obiectivele prezentulei lucrări ies 

în evidență următoarele [54]: 

 

Capitolul II - Producerea, prelucrarea și/sau comercializarea semințelor 

Art. 4 

(1) Producerea în vederea comercializării, prelucrarea și/sau comercializarea 

semințelor se realizează de către: 

a) operatorii economici cu sediul social pe teritoriul României, persoane fizice 

sau juridice, înregistrați în acest scop și care au primit autorizație eliberată de 

autoritatea oficială desemnată; 

b) alți operatori economici cu sediul social pe teritoriul altor state membre ale 

Uniunii Europene, înregistrați în acest scop pe teritoriul unui stat membru, dar 

care prestează servicii pe teritoriul României, după caz. 

(2) Operatorii economici - persoanele fizice sau juridice prevăzute la alin. (1) 

lit. a) - pot fi înregistrați, la cerere, dacă fac dovada că dispun de dotările 

tehnico-materiale necesare și de personal care are cunoștințe corespunzătoare 

pentru activitatea solicitată, conform reglementărilor în vigoare, inclusiv cele 

privind starea fitosanitară, după caz. 

(3) Metodologia de înregistrare și eliberare a autorizației prevăzute la alin. (1) 

lit. a) se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale**), în 

conformitate cu prevederile comunitare. 

Art. 8 

Amelioratorii sau menținătorii de soiuri pun la dispoziția operatorilor 

economici înregistrați, care multiplică aceste soiuri, tehnologiile specifice de 

producere a semințelor pe bază de contract, acordul de multiplicare pentru 

soiurile protejate prin brevet și descrierea caracterelor morfologice, în 

conformitate cu Uniunea Internatională pentru Protecția Noilor Soiuri de 

Plante, denumită în continuare U.P.O.V., în condițile legii. 

Art. 9 

Producerea semințelor din categoriile prebază și bază se face de către sau sub 

responsabilitatea persoanelor fizice ori juridice, specificate ca menținător, sau 

de către reprezentanți legali ai acestora, specificați în Registrul soiurilor, și 

publicate în Catalogul oficial pentru anul respectiv sau în Catalogul comun al 

Uniunii Europene, în cataloagele statelor membre ori în lista soiurilor 

Organizatiei de Cooperare și Dezvoltare Economică, denumită în continuare 

O.C.D.E., sau de alți operatori economici multiplicatori pe bază de contract cu 

menținătorul soiului, după caz. 
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2. PRINCIPALELE ÎNSUȘIRI FIZICE,  FIZICO-MECANICE 

ȘI FIZIOLOGICE ALE SEMINȚELOR 

 

 

2.1. Principalele însușiri fizice și fizico-mecanice ale semințelor 

 

o Mărimea semințelor, caracterizată prin cele trei dimensiuni ale 

semințelor, lungime, lățime și grosime, care variază în funcție de specie, 

soi sau hibrid și condițiile pedoclimatice în care au fost produse; 

o Masa a 1000 boabe, MMB, care dă indicaţii asupra mărimii seminţelor şi 

densităţii acestora. Masa seminţelor este strâns legată de rezerva de 

substanţe nutritive din bob, iar dezvoltarea culturii după răsărire depinde 

de mărimea seminţelor, fiind mult mai bună în situaţia folosirii seminţelor 

mari. Este dependentă de specie, soi (hibrid), condiţiile climatice, 

agrotehnica aplicată, atacul de boli sau dăunători  şi alti factori. Serveşte 

la calculul cantităţii de sămânţă la hectar, stabilită prin procentul de 

participare a speciilor în cadrul amesecurilor de ierburi; 

o Masa specifică (densitatea reală, ), în g/cm3 sau kg/m3, dată de raportul 

dintre masa şi volumul seminţelor; caracteristică mai puțin utilizată, 

serveşte drept criteriu de condiţionare şi mai ales în procesul de sortare  

cu gravitatoarele; 

o Masa specifică aparentă (densitatea aparentă, a),  în g/cm3  sau kg/m3, 

este dată de raportul dintre masa seminţelor şi volumul total ocupat de 

masa respectivă; 

o Masa hectolitrică (MH), în kg, este masa unui hectolitru de seminţe. Se 

poate calcula şi funcţie de densitatea aparentă (a,  în g/cm3) a seminţelor, 

astfel [15]:  

01,0

aMH


 , în  kg      (2.1) 

 

 Cunoaşterea masei hectolitrice are o serie de implicaţii, printre care, 

calculul volumului lăzilor semănătorilor și a buncărelor combinelor de recoltat, 

calculul şi normarea volumului de transporturi pentru seminţe, organizarea 

procesului de lucru la semănat etc.  

 

o Unghiul de taluz natural (), în grade sexagesimale (o), este unghiul 

format de orizontală cu generatoarea conului (Fig. 2.1) rezultat prin  

curgerea semințelor dintr-un cilindru (Fig. 2.1 a) sau dintr-o pâlnie (Fig. 

2.1 b) pe o suprafață plană. Aspecte cu determinarea unghiului de taluz 

natural sunt prezentate în figura 2.2. 
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                                   a                                                         b 

Fig. 2.1 Determinarea unghiului de taluz natural 

 

 

   
 

  
Fig. 2.2 Aspecte ale determinării unghiului de taluz natural 
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o Unghiul de curgere (), în grade sexagesimale (o), reprezintă unghiul 

până la care o suprafață plană, realizată din diferite materiale (tablă, lemn 

etc.), acoperită cu un strat de semințe, trebuie să fie înclinată față de 

planul orizontal (Fig. 2.3), pentru ca stratul de semințe să alunece în jos. 

Aspect al determinării unghiului de curgere este prezentat în figura 2.4. 

 
 

 

Fig. 2.3 Determinarea unghiului  de curgere 

      

 

 
Fig. 2.4 Aspect al determinării unghiului de curgere 

 

Unghiul  de  taluz  natural  și  unghiul  de  curgere  sunt  însușiri      

fizico-mecanice ce caracterizează capacitatea de curgere și de separare a 

semințelor, mărime de care se ține seama la proiectarea spațiilor de depozitare, a 

instalațiilor de transport în magazii, silozuri și în instalațiile de sortare a 

semințelor.  

o Viteza de plutire, (v), în m/s, este viteza curentului de aer care circulă  

printr-o conductă de jos în sus (Fig. 2.5 a, d și e), la care boabele, lăsate să 

cadă în acest curent, plutesc, mentinându-se în echilibru dinamic. Este direct 

proportională cu mărimea și densitatea seminţelor, depinzând de asemenea de 
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forma seminţelor (mai mare la seminţele sferice decât la cele alungite) şi de 

felul suprafeţei acestora (mai mică la suprafeţele netede şi lucioase). 

 

 

 

b. c. 

a.   

  
d. e. 

  

Fig. 2.5 Determinarea vitezei de plutire a semințelor  

a -  instalația propriu-zisă; b - anemometru KIMO VT 200; 

 c - anemometru VOLTCRAFT VPT 100; 

d, e - aspecte din timpul determinărilor. 
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Viteza de plutire a semințelor este un parametru important care 

influențează proiectarea și reglajele echipamentelor și instalațiilor de aer 

utilizate atât în timpul recoltării loturilor semincere, cât și în cel al condiționării 

semințelor. 

 Determinarea vitezei de plutire s-a realizat cu cele două anemometre, 

prezentate în figurra 2.5 b și c, respectiv anemometru KIMO VT 200 și 

anemometru VOLTCRAFT VPT 100. 

 

 

2.2. Principalele însușiri fiziologice ale semințelor 

 

o  Puritatea fizică, P, în % din masa semințelor, reprezintă însuşirea 

seminţelor de a fi curate, lipsite de impurităţi (semințele altor plante de 

cultură, semințe de buruieni, pleavă, pietricele, particule de sol etc.). 

o  Umiditatea semințelor, U, în % din masa totală, arată conținutul 

procentual în apă al semintelor la un moment dat. Formula de calcul este [16]: 

100








 


i

fi

m

mm
U , în %      (2.2) 

în care: mi  - masa inițială a semințelor, în grame; 

   mf  - masa finală a semințelor, după uscarea în etuvă conform metodicii  

          de determinare a umidității, în grame. 

Deseori, în practică, se folosesc dispozitive speciale pentru determinarea 

umidității, denumite umidometre. 

o Capacitatea de germinaţie (Germinația), G, arată procentul numeric de 

seminţe pure capabile să germineze în condiţii de mediu corespunzătoare 

fiecărei specii şi într-un interval de timp stabilit pentru fiecare din acestea. Este 

influenţată de gradul de maturitate, de vechime, grosimea tegumentului 

seminţei, de rapausul seminal etc. 

o Energia germinativă este dată de viteza de germinare a seminţelor. Ea se 

exprimă în procente seminţe germinate într-un interval de 2...3 ori mai scurt de-

cât cel necesar pentru stabilirea capacităţii germinative. Dacă seminţele au ener-

gie germinativă mare, răsărirea este mai rapidă şi mai uniformă cu consecinţe 

pozitive pentru dezvoltarea plantelor. 

o Sămânţa utilă (valoarea reală a seminţelor) este un indice care arată  

proporţia de seminţe din proba respectivă care dă germeni normali. Se 

calculează după relaţia [15]: 

100

GP
SU


 ,  în %       (2.3) 

în care: P - puritatea fizică a semințelor, în %; 

   G - germinația semințelor, în %. 
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 Cu cât sămânţa utilă are valori mai mari, au atât scade cantitatea de 

sămânţă la hectar, se reduc cheltuielile cu sămânţa, transportul, iar precizia 

însămânţării  poate fi mai mare. 

 Cantitatea de sămânţă necesară la hectar „Q" (kg/ha) se calculează con-

form, relaţiei [15]: 

  100





GP

MMBD
Q ,       (2.4) 

în care: D - densitatea plantelor pe unitatea de suprafaţă, în nr./m2; 

  MMB - masa a 1000 de boabe, în g. 
 

 

2.3. Însușirile fizice și fizico-mecanice la principalele specii de graminee și 

leguminoase perene de pajiști 

 

 Pentru principalele specii de graminee și leguminoase perene de pajiști, 

însușirile fizice și fizico-mecanice sunt prezentate în tabelul 2.1. Acestea au fost 

determinate în laboratoarele din cadrul Institutului de Cercetare-Dezvoltare 

pentru Pajiști Brașov. 

Lungimea minimă se regăseşte la trifoiul alb (Trifolium repens) în 

intervalul 1,0...1,3 mm, în timp ce valoarea maximă este prezentă la obsigă 

nearistată (Bromus inermis) cu 8,0...13,0 mm. 

Referitor la lățime, valoarea minimă a fost determinată la timoftică 

(Phleum pratense) în intervalul 0,5...1,0 mm, în timp ce valoarea maximă s-a 

regăsit la obsigă nearistată (Bromus inermis) cu 2,0...2,5 mm. 

Grosimea seminţelor variază între valoarea minimă de 0,4...0,9 mm, la 

trifoiul alb (Trifolium repens) și valoarea maximă 2,2...4,5 mm la sparcetă 

(Onobrychis viciifolia). 

MMB (g), prezintă valori minime la  specia firuţă (Poa pratensis), 

cuprinse în intervalul 0,25...0,35 g, în timp ce valoarea maximă s-a obținut la 

specia sparcetă (Onobrychis viciifolia), între 18,00...20,00 g. 

Pentru masa hectolitrică (kg), cantitatea minimă a fost determinată 

pentru obsigă nearistată (Bromus inermis) cu valori cuprinse în intervalul 

16...17 kg, în timp ce valoarea maximă s-a obținut la trifoiul roşu (Trifolium 

pratense) cu 82...83 kg. 

În cazul vitezei de plutire, valoarea  minimă a fost determinată pentru 

firuţă  (Poa  pratensis)  în  intervalul 1,1...2,1 m/s,  în  timp  ce  valoarea  

maximă s-a regăsit la sparcetă (Onobrychis viciifolia) cu 4,9...7,2 m/s. 
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Analizând valorile unghiului de taluz natural, minima a fost măsurată 

pentru trifoiul roşu (Trifolium pratense) în intervalul 14...19 o, în timp ce 

valoarea maximă este la obsigă nearistată (Bromus inermis) cu 27...31 o. 

Pentru unghiul de curgere, valoarea minimă a fost  determinată pentru 

trifoiul roşu (Trifolium pratense) cu 16...18 o, în timp ce valoarea maximă s-a 

regăsit la firuţă (Poa pransis) cu 37...43 o. 
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3. TEHNOLOGII DE PRODUCERE A SEMINȚELOR 

LA PRINCIPALELE SPECII DE GRAMINEE ȘI LEGUMINOASE 

PERENE DE PAJIȘTI FOLOSITE ÎN REALIZAREA 

AMESTECURILOR DE SEMINȚE 

 

 

Obiectivele tehnologiilor de producere a semințelor la principalele specii 

de graminee și leguminoase perene constau în stabilirea condițiilor 

corespunzătoare ca plantele să-și poată manifesta cât mai bine capacitatea lor de 

producție prin formarea unui număr cât mai mare de lăstari în perioada de 

toamnă și transformarea acestora în lăstari fructiferi, diferențierea unor 

inflorescențe cât mai mari și cu procent ridicat de fecunditate precum și o masă 

mare a o mie de boabe. Aceasta și datorită faptului că la  unele soiuri nou create 

producerea de sămânță este în special mai diferită, iar pe de altă parte 

tehnologiile trebuie mereu adaptate la noile condiții din agricultură, care să 

permită folosirea la maximum a efectelor favorabile ale unor factori de vegetație 

importanți. 

Desigur condițiile climatice nefavorabile pot influența elementele 

productive arătate mai sus, dar asigurarea unei tehnologii corespunzătoare poate 

diminua mult nivelul negativ al acestor influențe. La aceasta se mai adaugă și 

posibilitatea obținerii de producții sporite prin zonarea corespunzătoare a 

culturilor pentru producerea de sămânță, asigurarea polenizării pentru loturile 

semincere din leguminoase prin dirijarea epocilor de recoltare, dotarea cu 

mașini speciale pentru recoltatul și treieratul semincerilor de leguminoase 

perene și nu în ultimul rând asigurarea unor erbicide selective pentru 

combaterea buruienilor din loturile semincere. 

În cadrul tehnologiilor de producere a semințelor sunt prevăzute o serie 

de verigi tehnologice ce alcătuiesc două mari grupuri de lucrări și anume: 

- înființarea și întreținerea loturilor semincere; 

- recoltarea loturilor semincere. 

 

3.1. Tehnologia înființării și întreținerii loturilor seminceri 

 

3.1.1.  Rotația culturilor 

 

Este recomandat ca producerea de semințe de graminee și leguminoase 

perene de pajiști să se facă în ferme specializate, unde să se respecte un 

asolament riguros, prin care să se asigure condiții favorabile răsăririi și 

dezvoltării plantelor, prevenirea infestării loturilor semincere cu buruieni, boli și 

dăunători [13], [17], [24]. 
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În cazul semănatului de primăvară sunt indicate ca plante premergătoare 

culturile prășitoare recoltate toamna: cartof, soia, sfeclă de zahăr sau furajeră 

etc. 

Când semănatul se face vara-sfârșitul verii sunt preferate ca plante 

premergătoare culturile timpurii: anuale pentru furaj, leguminoase pentru boabe 

(mazăre, fasole), cerealele păioase etc.  

Revenirea pe aceeași solă se poate face după cel puțin 4 ani (asolament de 

5 ani), iar pe terenurile desțelenite se pot înființa culturi semincere după 

minimum 3 ani, folosind în ultimul an o cultură de uniformizare ce lasă terenul 

relativ curat. 

    

3.1.2. Lucrările solului pentru semănatul culturilor semincere 

 

  Verigile tehnologice privind lucrările de bază ale solului și pregătirea 

patului germinativ sunt condiționate de epoca de semănat, de primăvară sau de 

vară. 

  În cazul semănatului de primăvară, lucrarea de arat se execută toamna, 

urmată de un  grăpat cu  grape cu discuri ușoare.  

Obligatoriu, toamna sau primăvara, trebuie  să se execute lucrarea de 

nivelare a terenului, utilzând nivelatoare sau echipamente pentru nivelat. 

Primăvara se pregătește patul germinativ prin lucrări cu combinatoarele. 

De asemenea, înainte de semănat, pentru a asigura o uniformitate a 

adâncimii de semănat, este necesară o tasare a solului, utilizând tăvălugi inelari 

sau alte variante constructive. 

Când se seamănă vara, în funcție de condițiile staționale și de cultura 

premergătoare, se pot întâlni două situații: teren afânat (netasat), fără resturi 

vegetale, respectiv teren tasat cu resturi vegetale. 

În prima variantă lucrarea de bază a solului se execută cu ajutorul 

grapelor cu discuri grele, urmată de o discuire ușoară și nivelare. 

În a doua situație, pentru o încorporare cât mai bună a resturilor vegetale 

și o a unei afânări corespunzătoare a solului, lucrarea de bază a solului se face 

prin arat în agregat cu grapă, urmată de o discuire ușoară, după care se face 

nivelarea terenului. 

Pregătirea patului germinativ și tăvălugitul se fac folosind aceleași utilaje 

prezentate la epoca de primăvară. 

   

3.1.3. Fertilizarea de bază și în timpul perioadei de exploatare 

 
Asigurarea unor producții de sămânță ridicate și constante în timp, nu 

sunt posibile fără o  corectare a acidității solului prin amendare și o bună 

aprovizionare a loturilor semincere cu elementele fertilizante necesare 

parcurgerii fazelor critice de creștere și dezvoltare [7]. 
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 În special la gramineele perene de pajiști alături de azot, fosforul și 

potasiul sunt principalele elemente necesare creșterii, dezvoltării sezonale, 

fructificării și maturării semințelor, precum și a unei bune înfrățiri prin care 

plantele își asigură perenitatea [48].  

Substanțele nutritive trebuie să fie suficiente și echilibrate (excesul de 

azot lungește perioada de vegetație și întârzie data înfloritului) [8], [9].  

Pentru aceasta trebuiesc cunoscute cerințele biolgice ale fiecărei specii și 

soi în parte, având astfel, posibilitatea unor intervenții eficace în fazele critice și 

stabilirea unor proporții optime a elementelor de nutriție.  

De aceea, în capitolele 4 și 5, sunt prezentate principalele particularități 

privind producerea de semințe la principalele graminee și leguminoase perene 

de pajiști, printre care și nivelele de fertilizare pentru fiecare specie, la înființare 

și în anii de exploatare a lotului semincer, cu specificația că decizia finală 

asupra sortimentului de îngrășăminte, amendamente și a dozelor folosite se va 

lua după efectuarea periodică a analizelor de sol. 

Administrarea îngrășămintelor chimice se realizează cu agregate agricole 

formate din tractoare pe roți și mașini sau echipamente de împrăștiat, purtate sau 

tractate. 

Atunci când se recurge la fertilizare organică se recomandă a se folosi 

gunoi de grajd bine fermentat și administrat la cultura premergătoare sau 

antepremergătoare, în cantități de 20...40 t/ha, în funcție de nivelul de 

aprovizionare a solului cu elemente nutritive pentru plante [33], [34]. 

Pornind de la faptul că producția loturilor semincere de graminee scade 

pe măsura avansării în vârstă, este necesară stabilirea unui sistem adecvat de 

fertilizare în funcție de specie și de soi în vederea menținerii la un nivel cât mai 

ridicat al producției pe toată durata de exploatare [48]. 

 

3.1.4. Semănatul propriu-zis 

 

 Ca urmare a caracteristicilor specifice seminţelor de graminee şi 

leguminoase perene de pajişti reuşita lucrării de semănat depinde de respectarea 

măsurilor agrotehnice referitoare la modul de pregătire a patului germinativ, 

epoca de semănat, adâncimea de semănat, distanţa de semănat, norma de 

semănat etc [13], [39], [44]. 

Deoarece în capitolele 4 și 5 acestea sunt specificate detaliat pentru 

fiecare specie care se seamănă, în continuare se prezintă, în termeni generali, 

unele referiri la aceste cerințe.  

 Epoca de semănat 

 În toate zonele ţării reuşita deplină o are semănatul de primăvară, cât mai 

devreme, când maşinile se pot deplasa în teren şi când temperatura nu mai 

coboară sub 0 oC (în timpul nopţilor). Pe terenurile şi în anii cu umiditate 

suficientă semănatul se poate face şi la sfârşitul verii-începutul toamnei. 
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 În zonele irigabile, epoca de semănat cea mai recomandată este sfârşitul 

verii începutul toamnei.  

 Distanţa de semănat  

 La loturile semincere, în special la cele de producere a seminţelor din 

categorii biologice superioare (prebază PB şi bază B) distanţa dintre rânduri la 

gramineele perene se recomandă să fie de 50...60 cm pentru a se permite 

întreţinerea culturii prin praşile mecanice şi prevenirea impurificărilor. De 

asemenea, leguminoasele perene din verigile superioare se seamănă la o distanţă 

între rânduri de 50 cm. În cazul în care există posibilitatea de combatere pe cale 

chimică a buruienilor, distanţa dintre rânduri poate fi redusă la 25 cm [39].   

 Adâncimea de semănat 

  Adâncimea de semănat variază în funcţie de mărimea seminţelor. Astfel, 

seminţele de trifoi alb şi de timoftică se vor semăna la adâncimea de 1,0...2,0 

cm, iar seminţele celelalte la o adâncime de până la 2,0...2,5 cm, cu excepţia 

sparcetei care se seamănă la 3,5...4,0 cm adâncime. Lucrarea de compactare a 

solului prin tăvălugire înainte şi după semănat, cu ajutorul unor tăvălugi de 

diferite variante constructive, este o lucrare obligatorie. 

 Norma de semănat 

În ceea ce privește norma de sămânță ce trebuie semănată la unitatea de 

suprafață, pentru a realiza un număr optim de plante corelat cu distanța de 

semănat și agrofondul folosit, rezultatele cercetărilor au scos în evidență faptul 

că la toate speciile și soiurile, normele mari de semințe dau naștere la un număr 

prea mare de plante, iar competiția face ca un număr dintre acestea să se 

dezvolte slab.   

 În general, norma de sămânță depinde de specie, distanța între rânduri și 

densitatea semințelor germinabile pe m2 ce se dorește a se realiza. 

 Aceasta din urmă este influențată de distanța dintre rânduri [19], la 

graminee având valori cuprinse între 400 (Bromus inermis, la 50...60 cm) și 

2000 (Poa pratensis 20...25 cm), iar la leguminoase între 125 (Onobrychis 

viciifolia 50...60 cm) și 600 (Trifolium repens 20...25 cm).  
Este de preferat un lan cu o densitate medie, cu plante bine dezvoltate, 

unui lan cu densitate excesivă, unde plantele se stânjenesc, vor fi mai slab 

dezvoltate și implicit producția de sămânță va fi afectată calitativ și cantitativ. 

Ca o concluzie generală a unei perioade mai lungi de cercetare, rezultă că 

în privința cantității de semințe trebuie manifestată mai multă flexibilitate 

pentru a fi adaptată condițiilor de pregătire a solului și diferitelor distanțe dintre 

rânduri. 

În figura 3.1 este prezentată schema logică a tehnologiei înființării 

loturilor semincere de graminee și leguminoase perene de pajiști. 
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Fig. 3.1 Schema logică a tehnologiei înființării loturilor semincere 

de graminee și leguminoase perene de pajiști 
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 3.1.5. Lucrări de întreţinere a loturilor semincere  

 

 Lucrările de întreţinere sunt diferite în funcţie de epoca de semănat 

aleasă, respectiv primăvara sau vara-toamna [25], [29], [30], [31], [32]. 

 Loturile  semănate  în primăvară 

La un interval de 3...4 săptămâni de la semănat este necesar să se 

efectueze combaterea buruienilor. Aceasta se poate efectua în două moduri şi 

anume: pe cale chimică prin erbicidare selectivă, respectiv pe cale mecanică 

prin cosire şi evacuarea de pe teren a plantelor cosite. Alegerea erbicidelor se 

face în funcţie de buruienile care trebuiesc combătute pe baza cataloagelor de 

produse fitosanitare. Pentru administrare se respectă reţeta şi faza de aplicare 

indicată de producător, respectând cu stricteţe normele de protecţie a mediului.  

În loturile semincere de graminee perene de pajiști, pentru combaterea 

buruienilor dicotiledonate anuale și perene se pot folosi erbicidele 

postemergente Cerlit sau Ceredin, în doze informative de 1 l/ha, în diluție de 

300 l apă. 

 Pentru combaterea buruienilor anuale dicotiledonate și a unora 

monocotiledonate, a buruienilor graminee anuale şi perene din loturile 

semincere de leguminoase perene de pajiști se pot utiliza, în primul an, 

erbicidele postemergente Pulsar 1,2 l/ha sau Fusilade Forte 1,5 l/ha în diluții 

de 300 l de apă. În anul al doilea se poate folosi erbicidul Sencor 1,4 l/ha în 300 

l apă, aplicat înainte de pornire în vegetație cu un efect foarte bun asupra 

buruienilor dicotiledonate anuale și a unor specii de graminee anuale. 

 Combaterea bolilor foliare (Făinare, Septorioza, Fuzarioza, Rugini, 

Pătarea reticulară, Arsura fruzelor) la graminee se face folosind fungicide 

sistematice, cu spectru larg de acțiune, cum ar fi Nativo Pro 0,7 l/ha,  Amistar 

Xtra  0,5 l/ha, Falcon Pro 0,8 l/ha  într-o cantitate de 300 l apă. 

 Prevenirea infestării loturilor semincere cu insecte dăunătoare 

(distructive, care înțeapă sau rod părțile vegetative ale plantelor), cum ar fi 

musculițe, molii, afide etc., se realizează prin tratamente cu insecticide Karate 

Zeon 0,25 l/ha,  Decis Expert 0,25 l/ha, Proteus 0,5 l/ha, în diluții de 300 l apă, 

care au o acțiune multiplă: sistemică, de contact și de șoc. 

 Cosirea şi evacuarea de pe teren a plantelor trebuiesc să fie făcute pe timp 

favorabil şi într-un timp scurt pentru a nu deteriora noul covor vegetal abia 

înfiinţat. 

 În toamna anului înființării lotului semincer este necesar să se elimine 

surplusul de iarbă prin cosire sau un păşunat cu ovine pe o perioadă scurtă.  

 Loturile  semănate  în vară-toamnă 

În această situaţie coasa de curăţire a buruienilor în toamnă nu mai este 

necesară, buruienile fiind de regulă plante anuale care dispar odată cu venirea 

iernii şi nu au timpul necesar pentru producerea de seminţe. Primăvara se 

urmăreşte starea culturii şi numai dacă se constată îmburuienarea acesteia se 
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recurge la combaterea buruineilor, procedând ca în cazul epocii de primăvară. 

Celelalte lucrări recomandate pentru loturile semănate în primăvară rămân 

valabile şi în cazul semănatului de vară-toamnă. 

În perioada de exploatare, pentru loturile semincere semănate în rânduri 

depărtate (50...60 cm), sunt recomandate prașile mecanice cu cultivatorul 

echipat cu organe active pentru extirparea buruienilor și afânarea solului dintre 

rândurile de plante, care să fie efectuate atât toamna, cât și primăvara. 

Pentru categoriile biologice superioare, semănate în rânduri depărtate sunt 

indicate și lucrările de purificare a loturilor semincere, efectuate de obicei 

manual. 

În anii de exploatare, după recoltarea semințelor, loturile semincere pot fi 

folosite în funcție de profilul unității, sol și climă, pentru echilibrarea 

necesarului de furaje, prin cosit sau pășunat, fără ca producția de sămânță din 

anul următor să fie afectată. Pentru aceasta trebuiesc cunoscute cerințele fiecărei 

specii în parte și datele limită până la care pășunatul sau cositul pot fi practicate 

[7], cu mențiunea că pășunatul repetat cu bovine sau ovine are un efect negativ 

datorită neasigurării unui număr de frunze suficient pentru regenerarea 

plantelor. 

 

3.1.6  Polenizarea loturilor semincere 
  

Majoritatea plantelor furajere de pajiști sunt plante alogame, fecundarea 

realizându-se cu polen provenit de la o altă plantă din aceeași specie, prin 

polenizare încrucișată. 

Polenizarea la majoritatea speciilor de graminee perene de pajiști are loc 

concomitent  cu înfloritul, deoarece stigmatul se maturizează în același timp cu 

grăunciorii de polen, care sunt purtați de vânt, realizând polenizarea și 

fecundarea încrucișată. 
 

 
 

Fig. 3.2 Aspect din timpul polenizării 
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Principalele specii de leguminoase perene de pajiști sunt plante alogame 

entomofile, polenizarea făcându-se cu ajutorul unor insecte, cum ar fi: albinele 

sălbatice (din genurile Bombus, Andrena, Eucera, Melliturga etc.) și albinele 

melifere (Apis mellifera, Fig.3.2). 

Pentru o polenizare eficientă, una din problemele majore îl reprezintă 

asigurarea unui număr adecvat de polenizatori (albine, bondari etc.) când 

culturile semincere au ajuns la faza de înflorire. Pentru aceasta, în apropierea 

loturilor semincere, se amplasează stupi de albine sau mai nou, pentru unele 

specii, bondari, astfel pentru un hectar să se asigure în jur de 4...5 familii. 

 

 

3.2. Tehnologia recoltării loturilor semincere 

 

3.2.1. Soiuri româneşti de graminee şi leguminoase perene de pajişti 

 

Cercetarea din domeniul ameliorării plantelor furajere de pajişti din ţară şi 

străinătate a realizat nenumărate soiuri de graminee şi leguminoase perene pentru 

fiecare specie în parte. Noile soiuri create răspund celor mai diverse cerinţe impuse 

de calitatea şi cantitatea furajului obţinut, de mediu, de adaptarea la condiţiile 

pedoclimatice şi de modul de utilizare.  

În ţara noastră au fost create 28 soiuri de graminee perene ce aparţin unui 

număr de 10 specii şi 15 soiuri de leguminoase perene ce aparţin celor 3 specii 

mai răspândite în pajişti (Tabelul 3.1) [26], [36], [51]. 

Soiurile româneşti de graminee şi leguminoase perene, având ca 

principale resurse genetice ecotipuri din flora spontană, s-au dovedit a fi mai 

adaptate diferitelor condiţii staţionale zonale şi sunt pretabile pentru diferite 

moduri de exploatare, cu o producţie ridicată de seminţe. 

În competiţie cu soiurile străine, soiurile noastre şi-au dovedit din plin 

superioritatea prin producţie mai ridicată, calitate furajeră foarte bună, rezistenţă 

la stres termic şi hidric, boli şi dăunători etc.  

Pentru eşalonarea producţiei pentru păşunat şi cosit, soiurile noastre, având  

diferite precocităţi, se pretează la alcătuirea unor conveiere de pajişti. 

 

3.2.2. Metode de recoltare a loturilor semincere de graminee și 

leguminoase perene de pajiști 
 

 Recoltarea seminţelor de graminee şi leguminoase perene de pajişti este o 

operaţie complexă şi dificilă din cauza particularităţilor specifice acestor culturi 

şi anume: 

- coacerea neuniformă a loturilor semincere; 
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- seminţele coapte se scutură uşor la lovirea de organele combinei, cât şi sub 

influenţa intemperiilor (în special seminţele de graminee perene); 

- perioada optimă de recoltare directă din lan (în special la gramineele perene) 

este de numai 2...3 zile; 

- capacitatea zilnică de lucru a combinelor de cereale folosite la recoltare este 

foarte redusă datorită faptului că majoritatea plantelor la recoltare au tulpina 

verde şi prezintă o masă foliară mare (datorită dezvoltării inegale a înfrăţirilor, a 

raportului mic între boabe şi tulpini etc.), care provoacă dese înfundări şi care 

impune folosirea unor viteze de lucru foarte mici (în special la recoltarea directă 

din lan); 

- dezghiocarea seminţelor din păstăile inflorescenţelor la unele specii de 

leguminoase perene (trifoi alb,trifoi roşu şi lucernă) este foarte dificilă; 

- seminţele recoltate direct din lan cu combina au umiditate mare şi necesită 

evacuarea lor urgentă din buncărul combinei și declanșarea procesului de 

finalizare a uscării, pentru a-şi menţine calităţile germinative; 

- seminţele ce se recoltează au dimensiuni şi mase mici, ceea ce îngreunează 

atât operaţia de separare a lor din inflorescenţe şi curăţirea de alte seminţe şi 

impurităţi. 

În concordanţă cu toate aceste particularități, care influenţează direct 

cantitatea şi calitatea producţiei de seminţe obținute, s-au generalizat în 

producţie următoarele metode de recoltare a seminţelor de graminee şi 

leguminoase perene de pajişti şi anume:  

         a - recoltarea şi treierarea direct din lan;  

         b - recoltarea în două faze (divizată); 

         c - recoltarea mixtă;  

         d - recoltarea în mai multe faze şi treierarea la staţionar. 

Alegerea uneia din aceste metode se face în funcţie de speciile care se 

recolteză, condiţiile agrometeorologice din timpul recoltării şi nivelul de dotare 

cu utilajele necesare recoltării, scopul final fiind acela de a obține producții 

optime de semințe cu o capacitate germinativă ridicată . 

 

a-Recoltarea şi treierarea direct din lan dă rezultate bune în cazul în care sunt 

îndeplinite următoarele condiţii (Fig. 3.3) [47]: 

- coacerea lanului este uniformă; 

- cultura nu este culcată; 

- cultura nu este îmburuienată; 

- timpul este favorabil, fără vânt; 

- umiditatea relativă a aerului este scăzută. 

 

Metoda se aplică, în general, la recoltarea gramineelor perene. Folosirea 

acesteia la recoltarea unor leguminoase perene (trifoi roşu, lucernă, sparcetă) 

este posibilă numai în cazul în care în prealabil se folosesc substanţe desicante. 
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Se utilizează în general Paraquat şi Diquat (Gramoxone şi Reglone) în doză 

de 4...5 l/ha diluat în 400...500 l apă, administrat cu 14 zile înaintea recoltării 

seminţelor. 

 

 
Fig. 3.3 Aspect din timpul lucrului la recoltarea direct din lan 

 

b-Recoltarea în două faze (sau cea divizată) constă din executarea 

următoarelor faze distincte: cosirea şi lăsarea în brazdă pe mirişte a plantelor; 

adunatul din brazdă şi treieratul. Cosirea şi lăsarea în brazdă pe mirişte a 

plantelor se face înainte ca seminţele să ajungă la coacerea deplină. Operaţia 

începe când umiditatea seminţelor este de 40...50 % la Lolium perenne, 40...45 

% la Phleum pratense şi 35...40 % la celelalte specii. După o perioadă de vreme 

favorabilă de câteva zile (4...7), în care are loc definitivarea coacerii seminţelor 

şi uscarea plantelor, se execută adunatul din brazdă şi treieratul.  

Deşi implică o operaţie în plus, metoda de recoltare în două faze prezintă, 

în comparaţie cu recoltarea directă din lan, următoarele avantaje: 

- permite maturizarea seminţelor şi ca urmare obţinerea unui material semincer 

de calitate superioară;  

- permite recoltarea şi a lanurilor coapte neuniform, culcate sau îmburuienate; 

- permite lucrul şi în zonele cu umidităţi ridicate în timpul recoltării; permite 

recoltarea leguminoaselor perene de pajişti fără a fi necesare substanţe 

desicante; 

- este singura metodă cu care se pot recolta semincerii de trifoi alb şi ghizdei; 
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- umiditatea seminţelor la recoltare este mai scăzută faţă de cazul în care se 

recoltează şi se treieră din lan, scurtându-se astfel perioada necesară uscării 

seminţelor până la umiditatea de păstrare; 

- reducerea considerabilă a pierderilor de seminţe. 

Metoda se aplică cu precădere la recoltarea seminţelor de leguminoase 

perene. 

c- Recoltarea mixtă constă dintr-o îmbinare a metodei de recoltare şi treierarea 

direct din lan cu cea a recoltării divizate. În cadrul acestei metode se întâlnesc 

două variante.  

Prima variantă, care implică trei faze, dă posibilitatea folosirii mai eficiente 

a utilajelor pe timpul recoltării. Această variantă constă din următoarele faze: 

-faza I - cositul şi lăsatul în brazdă pe mirişte a plantelor semincere; 

-faza II - recoltarea direct din lan cu combina a seminţelor pentru restul lanului 

pe care nu s-a putut aplica prima fază;  

-faza III - strângerea din brazdă şi treierarea plantelor cosite şi lăsate în brazdă. 

 Faza I se execută la momentul optim de recoltare al acestei faze, iar faza 

a III-a se execută după încheierea fazei a II-a. Ca urmare, pentru faza a doua şi a 

treia se pot folosi aceleaşi combine.  

A doua variantă cuprinde două faze: prima fază, care începe cu 1...2 zile 

înainte de declanşarea epocii optime de recoltare, constă din recoltarea direct 

din lan cu combina, caz în care sunt colectate seminţele ajunse la maturitate de 

pe lăstarii fructiferi principali; la a doua fază se mai treieră odată brazdele 

recoltate la prima fază, caz în care se colectează seminţele de pe lăstarii 

secundari, seminţe care ajung între timp la maturitate. Varianta se aplică cu 

succes în special la gramineele perene care sunt mai rezistente la scuturare cum 

sunt Phleum pratense şi Poa pratensis.     

d- Recoltarea în mai multe faze şi treieratul la staţionar este o metodă veche 

care se mai foloseşte şi astăzi în special pe loturile semincere mici din 

exploataţiile agricole mici şi mijlocii.  

Metoda constă din următoarele faze: cosirea plantelor semincere; 

greblatul plantelor cosite; adunatul din brazde şi aşezarea pe capre sau 

transportul la locul de depozitare; treieratul la staţionar. Greblatul plantelor 

semincere cuprinde răvăşitul, întorsul şi adunatul în brazde. Plantele se aşează 

pe capre sau se depozitează în locuri unde se definitivează uscarea şi 

maturizarea seminţelor după care se trece la treierarea lor la staţionar. 

Această metodă de recoltare are următoarele avantaje: 

- foloseşte pentru executarea primelor trei faze maşini şi echipamente clasice 

utilizate la recoltarea furajelor;  

- treierarea la staţionar se poate face după încheierea campaniei de recoltare a 

cerealelor (chiar şi iarna în cazul în care plantele au fost bine depozitate); 

- pentru treierarea în adăposturi se pot folosi şi batozele;  
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- la treierare se pot diminua complet pierderile de seminţe, folosind prelate care 

se întind sub combine sau batoze. 

 Metoda se poate aplica cu succes la recoltarea seminţelor de trifoi roşu, 

trifoi alb şi lucernă. 

 

3.2.3. Mașini și echipamente pentru recoltarea semincerilor de plante 

furajere de pajiști 

 

Pentru mecanizarea recoltării seminţelor de graminee şi leguminoase 

perene din ţara noastră s-a mers pe calea de adaptare şi folosire a maşinilor 

existente şi utilizate şi pentru recoltarea altor culturi [33], [47].  

Operaţia de cosire şi lăsare pe mirişte a plantelor semincere se execută cu 

ajutorul cositorilor clasice cu degete echipate cu aparate de tăiere mijlocie; 

cositorilor cu dublu cuţit; vindroverelor de furaje purtate sau autopropulsate 

obişnuite de pe care s-au demontat echipamentele de condiţionare sau 

vindroverele autopropulsate dotate cu echipamente speciale de recoltat 

seminceri. Aparatele de tăiere cu dublu cuţit au avantajul că permit obţinerea 

unor înălţimi de tăiere mici necesare la recoltatul plantelor cu talie mică, cum 

este trifoiul alb. Folosirea cositorilor rotative (cu discuri sau tamburi) pentru 

cosirea plantelor semincere este limitată, datorită agresivităţii lor în timpul 

tăierii plantelor,  doar la speciile ale căror seminţe se scutură mai greu (trifoi 

roşu şi lucernă). Pierderile de seminţe la executarea operaţiei de cosire şi lăsare 

pe mirişte a plantelor semincere depind, în primul rând, de starea aparatelor de 

tăiere. Cu cât acestea sunt într-o stare de funcţionare mai bună, cu atât pierderile 

de seminţe datorate scuturării în procesul de tăiere sunt mai mici. O importanţă 

deosebită trebuie acordată: ascuţirii corespunzătoare a cuţitelor; reglajului 

jocului între cuţite şi contracuţite; punerii la punct a aparatului de tăiere (aliniere 

degete, poziţia cuţitelor faţă de degete etc.); apăsării corespunzătoare dintre cele 

două cuţite la aparatele cu dublu cuţit; echilibrării mecanismelor de antrenare 

ale aparatului de tăiere; echilibrării discurilor sau rotoarelor cu cuţite la 

cositorile rotative etc. Cosirea plantelor semincere care se scutură foarte uşor se 

recomandă să se facă dimineaţa sau seara pe rouă, în unele cazuri chiar noaptea 

(ghizdei, raigras peren, păiuş de livezi). 

În vederea reducerii la minim a pierderilor de semințe la efectuarea 

primei faze de cosire și lăsare în brazdă a plantelor semincere, în cazul în care 

se folosesc vindroverele, s-au realizat hedere speciale, care se montează pe 

mașina de bază, în locul hederelor de recoltat furaje, figura 3.4 [23], [46]. Pe 

aceste hedere s-a înlocuit transportorul transversal de tip melc stânga-dreapta, 

care are o acțiune agresivă asupra plantelor, cu două transportoare cu bandă și 

șipci. Transportoarele cu bandă și șipci, montate pe stânga, respectiv pe dreapta 

hederului transportă plantele cosite de pe părțile laterale pe centrul mașinii și le 
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așează pe miriște într-o bandă continuă. Benzile în acțiunea lor sunt mult mai 

puțin agresive și ca urmare pierderile de semințe prin scuturare sunt mai reduse.  

Pentru greblarea (răvăşirea, întoarcerea şi adunatul în brazde) plantelor 

semincere cosite se folosesc greblele pentru furaje cum sunt: greblele cu tobe 

oblice; greblele cu discuri dințate; greblele cu bandă transversală; greblele cu 

rotoare dințate; greblele cu furci giratoare; greblele cu tamburi verticali etc.  

 

 
 

Fig. 3.4 Vindrover autopropulsat cu heder special pentru cosirea și lăsarea 

în brazdă a culturilor semincere de plante furajere de pajiști 

 

Pentru speciile ale căror seminţe se scutură foarte uşor (ghizdei, raigras 

peren, păiuş de livezi etc.),  greblatul (adunatul în brazde) se face dimineaţa, 

seara sau noaptea pe rouă. Se recomandă lucrul cu turaţii şi viteze reduse și 

folosirea de greble cu organul activ mai puțin agresiv (greble cu furci giratoare, 

greble cu discuri dințate pasive etc.). 

Adunatul din brazdă şi aşezarea pe capre sau încărcarea în mijloacele de 

transport, pentru transportul la locul de depozitare, se face manual. Pentru 

transport se folosesc remorci acţionate de tractor sau platforme cu tracţiune 

animală, la care se va acorda o atenţie deosebită etanşării benelor. 

Fazele de recoltare şi treierare direct din lan, de adunare şi treierare din 

brazdă şi treierarea la staţionar (de pe capre, şire, adăpost) se execută folosind 

combinele de recoltat cereale dotate cu echipamente specifice recoltării 

semincerilor de graminee şi leguminoase perene de pajişti şi pregătite, respectiv 

reglate corespunzător speciilor care se recoltează şi condiţiilor reale de lucru. 

Pentru a reuşi să se recolteze, cu pierderi reduse, seminţele de graminee şi 

leguminoase perene de pajişti, combinele trebuie să fie dotate cu echipamente 

specifice recoltării acestor culturi precum: hedere prevăzute cu aparate de tăiere 

cu cuțite lis, în foarte bună stare de funcționare și cu rabator cu palete puțin 
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agresive  (din cauciuc, plastic, pânză etc.) cu turația reglabilă; dispozitive de 

intensivizare a procesului de treier; variatoare și reductoare de turație pentru 

organele de treier și pentru sistemul de ventilare și curățire; site cu dimensiuni 

corespunzătoare; echipament adunător din brazdă pentru recoltarea în două faze; 

platformă de alimentare la staționar a combinei [19], [20], [21], [22], [23], [38]. 

Pentru intensivizarea procesului de treier se folosesc diferite soluții 

tehnice precum: plăci de închidere a primelor spații dintre șinele 

contrabătătorului; plasă de sârmă cu secțiune pătrată (cu orificii de 2...3 mm), 

care se montează pe primele două treimi de intrare a contrabătătorului etc. 

Variatoarele de turație ale aparatului de treier trebuie să asigure o gamă foarte 

variată de turație, de la turații mici de 350...400 rot/min., la recoltarea unor 

graminee perene care se scutură ușor, până la 1.200...1.250 rot/min, la 

leguminoasele perene care se treieră greu (trifoi roșu, lucernă etc.).  

Pregătirile generale ale combinelor de recoltat cereale pentru recoltarea 

semincerilor de graminee și leguminoase perene de pajiști constau în: 

- punerea la punct a aparatului de tăiere și ascuțirea cuțitului (cuțitelor);  

- controlul etanșeității tuturor îmbinărilor; montarea obturatoarelor laterale la 

ventilatoarele de la sistemul de curățire;  

- montarea plăcilor de închidere sau a plasei pe contrabătător (în cazul în care 

aceste soluții sunt prevăzute în construcția mașinii);  

- montarea prelungitorilor (căișorilor suplimentari) pe scuturători; 

- montarea, în sistemul de curățire a combinelor, a sitelor corespunzătoare 

speciilor care se recoltează [19], [23].  

Reglajele combinelor de cereale la recoltarea semințelor de plante 

furajere de pajiști se execută în conformitate cu prescripțiile notițelor tehnice ale 

fiecărei mașini, în funcție de specia care se recoltează și de condițiile de lucru 

(talia plantelor, starea lanului, densitatea culturii, puritatea culturii, nivelul de 

maturitate al semințelor, panta terenului etc.) [23], [46]. 

Principalele reglaje se referă la: 

- reglarea înălțimii de tăiere a plantelor; 

- reglarea poziției și turației rabatorului în funcție de talia plantelor, starea 

lanului, densitatea plantelor, gradul de îmburuienare etc.; 

- reglarea jocului de la intrare și de la ieșire dintre bătător și contrabătător în 

funcție de specia care se recoltează; 

- reglarea turației bătătorului în funcție de specia care se recoltează; 

- reglarea înclinării și frecvenței de oscilație a scuturătorilor de paie în funcție 

de masa paielor culturii care se recoltează; 

- reglarea deschiderii sitei superioare reglabile de la sistemul de curățire în 

funcție de specia care se recoltează;  

- reglarea turației ventilatorului sistemului de curățire; 

- reglarea poziției clapetei de dirijare a curentului de aer pe suprafața sitelor; 
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- reglarea înclinării și frecvenței de oscilație a sitelor în funcție de specia care se 

recoltează. 

După ce combina a fost reglată, se face o probă de lucru şi se realizează 

ajustările necesare. Se verifică, în primul rând, dacă seminţele treierate nu 

prezintă leziuni şi dacă nu sunt pierderi de seminţe bune în paie sau în pleavă. 

Dacă recoltarea se face pe vânt puternic, modul de lucru al combinei se verifică 

în ambele sensuri de mers [43], [47]. 

 Viteza de înaintare a combinei se alege în aşa fel încât să se realizeze o 

alimentare uniformă a tobei, fără supraîncărcarea acesteia și fără a afecta 

capacitatea de separare a sitelor sistemului de curățire. În cazul culturilor căzute,  

se recomandă ca recoltarea să se facă numai într-un singur sens de mers al 

combinei. De asemenea, în unele cazuri, recoltarea se face mai eficient 

perpendicular pe direcția de cădere a plantelor.  

Tot referitor la condițiile din timpul recoltării loturilor semincere de 

graminee și leguminoase perene de pajiști trebuie să se evite recoltatul plantelor 

ude de ploaie sau a celor încărcate cu rouă [43]. 

 O metodă particulară de recoltare, utilă pentru o gamă de specii de iarbă 

care prezintă neuniformitate la coacere, o reprezintă recoltarea cu combina ce 

are montată în locul hederului o perie rotativă (Fig. 3.5). 

 Aceasta este o tehnică de recoltare non-distructivă, fără batozare și 

permite mai multe recoltări ale unui lan de iarbă. În acest fel se rezolvă unele 

dintre dificultățile rezultate prin eliminarea semințelor necoapte, rezultând doar 

producții de semințe viabile. 

 

 
Fig. 3.5 Schema de recoltare a semințelor prin periere 

1-perie rotativă; 2- carcasa metalică; 3- buncăr de semințe 
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Conceptul original al recoltării prin periere a lanului aparține unui 

proiectant american, Woodward Flail-Vac Seed Stripper, care a fost dezvoltat la 

începutul anilor 1980. Această variantă a însemnat mai puține tulpini rupte în 

timpul recoltării, precum și un produs mai curat în comparație cu metodele 

convenționale de recoltare directă. O manta de metal (2) îmbracă peria (1),  

aceasta creând un curent de aer, asemenea unui ventilator, cu o viteză suficientă 

pentru a transporta semințele detașate de  peria rotativă. De asemenea, învelișul 

protector (mantaua) direcționează fluxul de aer și semințele într-un buncăr de 

semințe (3)  în formă de pană, amplasat în spatele periei. Forma triunghiulară a 

buncărului de liniștire-colectare a semințelor inversează direcția fluxului de aer 

și permite depunerea semințelor într-un spațiu de pe podeaua benei, unde viteza 

curentului este aproape nulă, în timp ce aerul iese prin orificiul de ieșire [12], 

[52].   
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4. PARTICULARITĂȚI ALE PRODUCERII SEMINȚELOR  

LA PRINCIPALELE SPECII DE GRAMINEE PERENE DE PAJIȘTI 

 

 

4.1. Producerea semințelor la specia Dactylis glomerata 

 

4.1.1. Descrierea speciei  

 

   Dactylis glomerata (Golomăţul), 

din punct de vedere furajer, este 

una din cele mai valoroase specii 

de graminee perene de pajişti. Are 

tulpini erecte, talia sa putând 

ajunge până la 1,5...1,7 m [45], 

baza lăstarilor turtită, de culoare  

alb-verzuie, frunzele plane de 

culoare verde-albăstruie. 

   Inflorescenţa un panicul de până 

la 18 cm lungime, cu câte o singură 

ramură la noduri, spiculeţe 

multiflore, dense, glomerate, paleea inferioară carenată, cu vârful curbat şi o 

aristă scurtă (1...2 mm) [10]. 

În flora spontană, golomăţul se găseşte răspândit pe pajiştile de pe 

terenuri argiloase sau nisipo-argiloase, profunde, bogate în substanţe nutritive. 

Plantele se comportă bine pe solurile fertile, bogate în elemente nutritive, al 

căror pH este de 6,5...7,8 [45]. 

Înfrăţeşte rar, în fază tânără are o slabă capacitate de concurenţă. Suportă 

seceta, se dezvoltă bine vara, la iernare este mijlociu rezistentă, dar la oscilaţiile 

de temperatură din primăvară este sensibilă. Nu suportă excesul de umiditate. 

Reacţionează foarte bine la fertilizare. Are o perenitate destul de bună (nu apar 

goluri în cultură nici după 5 ani) [36, 45]. Cultivat în condiţii de fertilizare 

corespunzătoare şi irigare, produce 14...16 t SU/ha [45]. 

După apariţia inflorescenţelor, calitatea golomăţului scade, ceea ce obligă 

ca recoltatul pentru fân să se facă imediat după înspicare. Silozul de golomăţ 

este de cea mai bună calitate [45]. 

La intrarea în iarnă, plantele aflate în anii II-IV de vegetaţie au nevoie de 

1.350...1.500 oC şi peste 2.000 o C în anul I de vegetaţie, când semănatul se face 

primăvara [36]. 

Faţă de regimul termic, exigenţele golomăţului pot fi apreciate ca medii; 

dacă în faza vegetativă sunt favorabile temperaturi medii zilnice de 6...10 oC, în 
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fazele de creştere intensă şi pe parcursul înfloritului sunt favorabile 

temperaturile medii zilnice de 17...19 oC. Aşa se explică de ce sămânţa produsă 

în zonele colinare are caracteristici mai favorabile, MMB şi greutatea 

hectolitrică având valori semnificativ mai mari decât sămânţa produsă în zonele 

din sudul ţării, în regim irigat [36]. 

Datorită potențialului ridicat de producție, a valorii nutritive și a 

perenității ridicate, se poate folosi cu rezultate remarcabile în structura 

amestecurilor pentru supraînsămânţare sau înfiinţarea pajiştilor semănate 

folosite atât pentru pășunat, cât și în regim de fâneață. 

O estimare rapidă a producţiei se poate face numărând lăstarii generativi 

la unitatea de suprafaţă: cu 100...140 lăstari/m2 se obţine o producţie de 

aproximativ 100 kg/ha [43]. 

Sămânţa  de  golomăţ  îşi  păstrează  capacitatea  germinativă  până  la  3 

ani [45]. 

 

4.1.2. Elemente tehnologice specifice speciei  

 

Zonarea loturilor semincere: Golomăţul întâlneşte condiţii favorabile 

pentru producerea seminţelor pe areale ecologice întinse. Dintre acestea sunt de 

preferat solurile fertile, cum sunt: cernoziomurile, solurile aluviale şi solurile 

brun roşcate, cu un pH 6,5...7,8, unde precipitaţiile medii anuale sunt cuprinse 

între 650...750 mm, cu temperaturi anuale de 8...10 0C. 

Aceste condiţii se întâlnesc mai ales în Câmpia Română, Dobrogea, 

Podişul Transilvaniei şi Moldovei, şi Piemontul Getic [11]. 

La nivel național, sunt de preferat judeţele: Timiş, Arad, Alba, Mureş, 

Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Bacău, Buzău, Brașov, Neamţ, Suceava, Botoşani şi 

Constanţa [11]. 

În cadrul fiecărei zone, loturile semincere vor fi amplasate în unităţi 

agricole specializate pentru producerea de seminţe, unde condiţiile ecologice 

sunt cele mai favorabile şi se dispune de logistica necesară recoltării şi 

condiționării seminţelor. 

Suma optimă a gradelor de temperatură de la răsărire a plantelor până la 

intrarea în iarnă este de 1.350...1.500 oC [49]. 

În judeţele situate în sudul ţării, în regim irigat, unde temperatura medie 

anuală depăşeşte 11 oC, golomăţul dă producţii ridicate, dar în anii de secetă 

atmosferică pronunţată seminţele au MMB mai mică decât în zonele cu 

temperaturi mai moderate, pe parcursul formării seminţei. 

 

Distanţa între rânduri: 

– rânduri apropiate: 20...25 cm; 

– rânduri depărtate: 50...60 cm. 
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Norma de semănat:  

– rânduri apropiate: 8...10 kg/ha; 

– rânduri depărtate:  6...8  kg/ha. 

Adâncimea de semănat: 1,5...2,0 cm. 

 

Epoca de semănat: 

-primăvara 15 martie...30 aprilie, în zonele de câmpie;  

   15 aprilie...15 mai, în zonele de deal; 

-vara până la 15 august, în zonele de câmpie; 

până la sfârșitul lunii iulie- început de august, în zonele de 

deal. 

 

Fertilizarea: 30...45 kg/ha anual, (la înființare) sau 60...90 kg/ha P2O5  

odată la 2 ani, în funcție de gradul de aprovizionare a solului cu P; 40 kg/ha 

anual (la înființare) sau 60 kg/ha K2O la 2 ani, în sol slab aprovizionat în K (sub 

15 mg K2O la 100 g sol); 60...80 kg/ha N, la înființare, 80...100 kg/ha N în anii 

de exploatare [49]. 

 

   
Fig. 4.1 Aspecte ale semințelor de Dactylis glomerata (Golomăţ) 

 

Epoca de recoltare: Seminţele sunt de culoare brună-deschis, unele sunt 

încă verzui, porţiunea paiului de sub panicul îngălbeneşte. 

Recoltarea seminţelor de golomăţ direct cu combina se poate face abia 

când umiditatea seminţelor a scăzut la 18...25 %. Recoltarea directă se poate 

începe, în funcţie de condiţiile meteorologice, la 3...7 zile după apariţia primelor 

semne ale maturităţii seminţelor [43]. 

La recoltarea în două faze, prima lucrare de cosire şi lăsare în brazdă a 

plantelor  se  recomandă  a  se  efectua  chiar  la o  umiditate  a  seminţelor  de  

30...45 %, când pierderile prin scuturare sunt minime [43]. 
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Momentul optim de recoltare în două faze se stabilește destul de precis 

după schimbarea culorii primelor seminţe în brun deschis şi după schimbarea 

culorii în galben a porţiunii paiului de sub panicul [43]. 

 

 

4.2. Producerea semințelor la specia Festuca pratensis 

 

4.2.1. Descrierea speciei 

Festuca pratensis (Păiuş 

de livezi), este o plantă perenă, 

cu tufă rară, tulpini arcuit-

ascendente, de până la 130...150 

cm înălţime, frunze plane, cu 

limbul verde-închis. Paniculul 

este erect, strâns înainte şi după 

înflorire, de 8...20 cm lungime. 

Este răspândită de la câmpie 

până la munte, pe pajişti fertile 

şi ravene, fiind utilizată adesea 

pentru înfiinţarea pajiştilor 

temporare pe terenuri cu alunecări sau erodate, are o valoare furajeră foarte 

bună [10]. 

Prezintă o înfrăţire rară şi este sensibilă la cădere. Are ritm de dezvoltare 

mijlociu.  Rezistă  la  temperaturi  scăzute  şi  inundaţii,  dar  suferă  în  absența 

apei [45]. 

Sistemul radicular este dezvoltat mai mult în stratul superficial al solului.  

Păstrarea semințelor este relativ greoaie, după doi-trei ani pierzându-şi 

germinaţia. Încolţirea şi răsărirea sunt destul de lente. Durata de viaţă este de 

cinci ani [45]. Temperatura optimă de dezvoltare este 20...22 oC [45]. 

Păiuşul de livezi este o graminee puţin pretenţioasă faţă de căldură şi 

rezistentă la gerurile şi îngheţurile târzii de primăvară. Seminţele încep să 

încolţească la temperatura de 2...3 oC, iar în funcţie de condiţiile de căldură şi 

umiditate din sol, plantele răsar în 8...30 zile de la semănat [43]. 

Păiuşul de livezi nu se comportă satisfăcător pe soluri cu exces de apă şi 

pe soluri acide (pH mai mic de 6,0), a căror continut în humus este mai mic de 

2,0 % [11]. 

 

4.2.2. Elemente tehnologice specifice speciei 

 

Zonarea loturilor semincere: Păiuşul de livezi are o comportare 

corespunzătoare pe solurile permeabile şi fertile (soluri brun-roşcate, 

cernoziomuri cambice, soluri brune podzolice, amendate şi soluri aluvionare), 
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unde precipitaţiile medii multianuale sunt cuprinse între 600 şi 750 mm, iar 

temperatura medie anuală este de 8,0...10,0 oC. Nu se comportă satisfăcător pe 

soluri cu exces de apă şi pe soluri acide (pH mai mic de 6,0), al căror conţinut în 

humus este mai mic de 2,0 % [36]. 

Zona favorabilă pentru producerea seminţelor de păiuş de livezi cuprinde 

întreaga Transilvanie şi vestul ţării, iar în Moldova şi sudul ţării înconjură ca un 

brâu continuu Carpaţii Orientali şi Carpaţii Meridionali [43]. 

 Suma optimă a gradelor de temperatură de la răsărire a plantelor până la 

intrarea în iarnă este de 950...1.100 oC [49]. 

  

Distanţa între rânduri: 

– rânduri apropiate: 20...25 cm; 

– rânduri depărtate: 50...60 cm. 

Norma de semănat: 

– rânduri apropiate:10...12 kg/ha;   

– rânduri depărtate:  8...10  kg/ha. 

Adâncimea de semănat:  2,0...3,0 cm. 

Epoca de semănat: 

-primăvara 15 martie...30 aprilie, în zonele de câmpie; 

   15 aprilie...15 mai, în zonele de deal; 

-vara până la 15 august, în zonele de câmpie; 

  până la sfârșitul lunii iulie-început de august, în zonele de  

deal. 

 

 

 

   
 

Fig. 4.2 Aspecte ale semințelor de Festuca pratensis (Păiuş de livezi) 
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Fertilizarea: 30...45 kg/ha anual, (la înființare) sau 60...90 kg/ha P2O5 

odată la 2 ani, în funcție de gradul de aprovizionare a solului cu P; 40 kg/ha 

anual (la înființare) sau 60 kg/ha K2O la 2 ani, în sol slab aprovizionat în K (sub 

15 mg K2O la 100 g sol); 60...80 kg/ha N, la înființare, 60...100 kg/ha N în anii 

de exploatare [49]. 

 Epoca de recoltare: Păiuşul de livezi este ajuns la maturitate când tulpina 

începe să se îngălbenească sub panicul şi acesta capătă o nuanţă cenuşie deschis, 

frunzele fiind încă verzui. Momentul recoltării trebuie stabilit foarte atent, 

întârzierile ducând la pierderi foarte mari. Recoltarea se va efectua cu combina 

direct din lan în cazul culturilor necăzute, tăierea plantelor făcându-se cât mai 

aproape de panicul, spre a nu se înfunda toba din cauza tulpinilor şi frunzelor 

încă verzi. 

Pentru recoltatul direct din lan este necesar ca umiditatea semințelor să 

fie mai mică de 30 %. Numai la recoltatul sub această umiditate, germinația 

semințelor depășește 85 %. Din momentul înfloritului deplin, până la atingerea 

acestui stadiu de coacere a semințelor, sunt necesare 28...30 de zile [7]. 

Păiuşul de livezi, fiind o specie care se scutură uşor, la recoltarea în două 

faze cu cositoarea sau cu vindroverul se produc pierderi mari [43]. 

La aceast  speci , recoltatul în două faze se poate face începând cu a 25-a 

zi  de  la  înfloritul deplin, când umiditatea semințelor este cuprinsă între  

40...45 %. În această fază germinația semințelor are valori ridicate: 90 %, care 

cresc pe măsura scăderii umidității semințelor din momentul recoltării. 

Chiar la un recoltat foarte timpuriu, când umiditatea semințelor este 

cuprinsă între 50...60 %, semințele au un procent de germinație, care are o 

ascensiune pregnantă, ajungându-se de la 40...80 %. În intervalul de umiditate 

cuprins între 35...50 %, procentul de germinație crește cu numai 10 %, 

ajungându-se, ca la un recoltat sub 35 % umiditatea semințelor, germinația lor 

să fie mai mare de 90 % [7]. 

Ca o concluzie, deseori în practică, se preferă recoltarea direct cu 

combina  care  să  se  realizeze  într-un  timp  scurt  (1...2 zile),  iar  seminţele 

trebuie aduse imediat la o umiditate corespunzătoare pentru a-şi păstra 

germinaţia [43]. 
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4.3. Producerea semințelor la specia Festuca arundinacea  

 

4.3.1. Descrierea speciei 

Festuca arundinacea (Păiuş 

înalt), plantă perenă cu tufă rară, 

tulpini viguroase, de 60...200 cm 

înălţime, frunze plane. Inflorescenţa 

este un anicul alungit de 15...25 cm 

lungime, răsfirat înainte şi după 

înflorire, ramurile de la baza 

paniculului grupate câte 2...3, spiculeţe 

multiflore, violaceu nuanţate, cu arista 

de maxim 3 mm. Frecventă în pajişti 

umede, aluvionare, din regiunea de 

câmpie până la munte, cultivată pe 

terenuri alunecate, erodate sau slab 

salinizate, valoare furajeră mijlocie 

[10]. 

Sistemul radicular este foarte 

bine dezvoltat, porneşte primăvara 

devreme în vegetaţie şi creşte bine şi în 

perioada de vară. Are o capacitate de concurenţă foarte bună. Suportă bine 

temperaturile înalte, dar şi cele scăzute. Suportă bine şi umiditatea accentuată a 

solului. Reuşeşte în condiţii aride dar se poate cultiva şi în condiţii de irigare 

[45]. 

Sămânţa de păiuş înalt are MMB de 1,6...2,8 g şi îşi păstrează germinaţia 

cel puţin 3 ani. Pentru a răsări sunt necesare 180...190 oC [36]. 

Răspunde bine la fertilizare printr-o creştere rapidă, ceea ce permite 

folosirea prin păşunat, la mai puţin de patru săptămâni [45]. 

Durata de viaţă este de aproximativ 10 ani [45]. 

 

4.3.2. Elemente tehnologice specifice speciei 

 

Zonarea loturilor semincere: Cu toate că păiuşul înalt este o specie tipică 

a pajiştilor cu exces de umiditate, cultura ei pentru sămânţă dă rezultate mai 

bune pentru zonele cu climat uscat în timpul înfloritului şi fructificării, pe soluri 

permeabile şi cu o bună fertilitate, a căror pH este de 6,5...7,5 şi unde 

precipitaţiile medii anuale sunt de  650...750 mm, iar temperatura anuală de 

9...11 oC. 
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Aceste condiţii se întâlnesc pe areale extinse în: vestul şi nordul Câmpiei 

Române, Câmpia Tisei, Podişul Transilvaniei, centrul şi nordul Moldovei. 

Producţii mari de sămânţă se pot obţine şi în Câmpia Dunării, Dobrogea şi sudul 

Moldovei, în regim irigat [11]. 

În zonele colinare umede păiuşul înalt poate să producă cantităţi mari de 

sămânţă, dar precipitaţiile frecvente ce cad pe parcursul formării seminţei şi la 

recoltare, determină restrângerea suprafeţelor cultivate pentru sămânţă [11]. 

Suma optimă a gradelor de temperatură de la răsărire a plantelor până la 

intrarea în iarnă este de 1.000...1.100 oC [49]. 

 

Distanţa între rânduri: 

– rânduri apropiate: 20...25 cm; 

– rânduri depărtate: 50...60 cm. 

Norma de semănat: 

– rânduri apropiate: 12...14 kg/ha; 

– rânduri depărtate:  10...12 kg/ha. 

Adâncimea de semănat:   2,0...3,0 cm. 

Epoca de semănat: 

-primăvara 15 martie...30 aprilie, în zonele de câmpie; 

    15 aprilie...15 mai, în zonele de deal; 

-vara până la 15 august, în zonele de câmpie;  

până la sfârșitul lunii iulie- început de august, în zonele de 

deal. 

Fertilizarea: 30...45 kg/ha anual, (la înființare) sau 60...90 kg/ha P2O5 

odată la 2 ani, în funcție de gradul de aprovizionare a solului cu P; 40 kg/ha 

anual (la înființare) sau 60 kg/ha K2O la 2 ani, în sol slab aprovizionat în K (sub 

15 mg K2O la 100 g sol); 60...80 kg/ha N, la înființare, 60...100 kg/ha N în anii 

de exploatare [49]. 

 

  
Fig. 4.3 Aspecte ale semințelor de Festuca arundinacea (Păiuş înalt) 
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Epoca de recoltare: Seminţele de păiuş înalt ajung la maturitate 

fiziologică încă înainte de îngălbenirea plantelor, au o culoare brună-deschis, iar 

porțiunea paiului de sub panicul este galben-verzui. 

Recoltarea seminţelor de păiuş înalt se face cu combina fie în două faze, 

fie direct din lan. 

Recoltarea în două faze se poate începe la îngălbenirea primelor seminţe 

şi a porţiunii paiului de sub panicul, când umiditatea seminţelor este încă peste 

40 % [43]. 

Recoltarea direct cu combina se poate începe la o umiditate de 30...35 % 

a seminţelor, când bobul a ajuns la consistenţa cerii [43]. 

Recoltarea directă este metoda cea mai eficientă, cu condiţia ca seminţele 

să fie uscate imediat după recoltare.  

 

 

4.4. Producerea semințelor la specia Festuca rubra  

 

4.4.1. Descrierea speciei 

 

Festuca rubra (Păiuş roșu), 

este o plantă de talie mijlocie, cu 

înfrăţire mixtă  şi  ritm  lent  de  

creştere  şi  dezvoltare,  fiind  întâlnită  

la  altitudinea  de 300 ... 1.500 m. Se 

pretează foarte bine la păşunat, deşi 

otăveşte relativ încet. 

Este rezistentă la temperaturi 

scăzute, dezvoltându-se bine când 

temperatura aerului este de 20 oC. 

Creşte pe o gamă mare de soluri, 

nefiind pretenţios nici la sol, nici la 

umiditate. Răspunde pozitiv la 

fertilizarea prin târlire. Este o plantă 

cu bună valoare furajeră [43]. 

 

 

 

 

4.4.2. Elemente tehnologice specifice speciei 

 

Zonarea loturilor semincere: Păiuşul roşu este una din gramineele care 

rezistă cel mai bine la ger şi la îngheţurile timpurii de primăvară. Este o specie 
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pretenţioasă faţă de umiditate, posedând o rezistenţă scăzută la secetă. Faţă de 

temperatură este puţin pretenţioasă [43]. 

Zonele favorabile pentru producerea de sămânţă sunt cuprinse în regiunea 

dealurilor premontane din toată ţara şi în zonele de podiş cu precipitaţii medii de 

de 550...900 mm, iar temperatura medie anuală peste 6 oC [43]. 

Preferă solurile mai grele sau mijlocii, profunde, bogate în humus, slab 

acide şi cu o fertilitate medie, dar creşte bine şi pe solurile mai sărace din 

regiunile umede, mai ales în zona pădurilor de conifere, unde pH este peste 6,0 

[43]. 

Aceste condiţii se întâlnesc pe areale extinse în: Câmpia Română, 

Câmpia Tisei, Podişul Transilvaniei, nordul Moldovei [49]. 

Suma optimă a gradelor de temperatură de la răsărire a plantelor până la 

intrarea în iarnă este de 1500...1.800 oC [49]. 

 

Distanţa între rânduri: 

– rânduri apropiate: 20...25 cm; 

– rânduri depărtate: 50...60 cm. 

 

Norma de semănat: 

– rânduri apropiate: 10...12 kg/ha; 

– rânduri depărtate:  6...10 kg/ha. 

Adâncimea de semănat:  1,0...2,0 cm. 

Epoca de semănat:  

-primăvara 15 martie...30 aprilie, în zonele de deal; 

15 aprilie...15 mai, în zonele de podiș, premontane; 

-vara până la 15 august, în zonele de deal; 

până la sfârșitul lunii iulie- început de august, în zonele de  

podiș. 

 

   
 

Fig. 4.4 Aspecte ale semințelor de Festuca rubra (Păiuş roșu) 
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Fertilizarea: 30 kg/ha anual, (la înființare) sau 50...60 kg/ha P2O5  odată 

la 2 ani, în funcție de gradul de aprovizionare a solului cu P; 50...60  kg/ha N, la 

înființare, 60...90 kg/ha N în anii de exploatare, aplicate toamna [49]. 

Epoca de recoltare: Seminţele de păiuş roșu ajung la maturitate 

fiziologică încă înainte de îngălbenirea plantelor, au o culoare brună-purpurie, 

iar porțiunea paiului de sub panicul este galben-verzui (Dragomir). 

Recoltarea seminţelor de păiuş înalt se face cu combina fie în două faze, 

fie direct din lan. 

Recoltarea în două faze se poate începe când umiditatea seminţelor este 

încă peste 40 % [43]. 

Se poate folosi pentru prima fază cositoarea sau cu vindroverul şi apoi 

treieratul din brazdă cu combina echipată cu ridicător (pick-up). 

Recoltatul direct din lan cu combina este indicat în cazul culturilor puţin 

căzute, la o umiditate de 30...35 %  a seminţelor şi într-o fază de maturitate mai 

avansată [43]. 

Recoltarea directă este metoda cea mai eficientă, cu condiţia ca seminţele 

să fie uscate imediat după recoltare.  

 

 

4.5. Producerea semințelor la specia Phleum pratense  

 

4.5.1. Descrierea speciei 

 

Phleum pratense 

(Timoftică), este o graminee 

perenă, alogamă, hexaploidă 

(2n=42). Ea se foloseşte în 

amestecuri simple cu trifoiul 

roşu şi în amestecuri de pajişti 

pentru zonele umede şi răcoroase 

din nordul ţării sau de la 

altitudini mari [43]. 

 Timoftica este o graminee 

perenă cu tufă rară şi lăstari 

aerieni înalţi, erecţi şi îngroşaţi 

la bază. Modul individual de 

aşezare a frunzelor în mugure este răsucită. Frunzele sunt plane, late de 3...8 

mm, prelung ascuţite şi fin zimţate pe margine. Ligula este de 3...5 mm şi 

îngustă la vârf. Inflorescenţa este un panicul spiciform, dens, cilindric, care nu 

formează lobi la îndoire. Spiculeţele sunt uniflore, lateral turtite, de circa 3 mm, 

protejate de două glume scurte aristate. Timoftica este o graminee de zi lungă, 

care nu are nevoie de temperaturi scăzute pentru a trece în faza generativă [43]. 
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Semințele sunt mici, ovale, cu vârful ascuţitşi prevăzute cu striaţii 

longitudinale. Au culoarea alb aurie lucioasă, lungi de 1,5...2,0 mm, late de 

0,5...1,0 mm şi groase de 0,4...0,6 mm. Paleea inferioară transparentă, argintie, 

îmbracă o bună parte a paleei superioare, dar uneori seminţele sunt golaşe. 

MMB este de 0,3...0,5 g şi 1 kg conţine în medie 2.500.000 seminţe. Seminţele 

îşi păstrează germinaţia timp de 4...5 ani. Culturile semincere se pot menţine 

3...4 ani [43]. 

 

4.5.2. Elemente tehnologice specifice speciei  

 

Zonarea loturilor semincere : În ţara noastră zona favorabilă de cultură 

pentru sămânţă a acestei specii se află în regiunea deluroasă, în care media 

precipitaţiilor nu coboară sub 600 mm. În Moldova această zonă cuprinde 

teritoriul dintre râul Bistriţa şi Siret, până la limita regiunii muntoase. În 

Muntenia şi Oltenia zona favorabilă este învecinată la nord cu limita munţilor, 

iar la sud cu cea a dealurilor. În Transilvania, în partea nord-vestică, în judeţele 

Maramureş, Satu Mare, Sălaj şi Cluj, în Ţara Bârsei, precum şi în vestul ţării în 

Câmpia Crişurilor şi în Banat se află de asemenea o zonă favorabilă pentru 

timoftică [43]. 

Este o specie care suportă bine iernile grele şi îngheţurile târzii de 

primăvară, fiind puţin pretenţioasă faţă de căldură. Seminţele încep să 

încolţească la 4...5 oC, iar pornirea în vegetaţie se face ceva mai târziu, când 

temperatura aerului ajunge la 5 oC [43]. 

Suportă inundaţiile timp destul de îndelungat şi este foarte sensibilă la 

secetă [43]. 

Suma  gradelor  de  temperatură,  considerate  limită,  este  de  

900...1.000 oC [49]. 

 

Distanţa între rânduri: 

– rânduri apropiate: 20...25 cm; 

-  rânduri depărtate: 50...60 cm. 

Norma de semănat: 

– rânduri apropiate:6...8 kg/ha;   

– rânduri depărtate:  5...7  kg/ha. 

Adâncimea de semănat:   0,5...1,5 cm. 

Epoca de semănat:   

-primăvara 15 martie...20 aprilie, în zonele de deal; 

15 aprilie...15 mai, în zonele premontane, montane; 

-vara până la 30 iulie  

Ca urmare a rezultatelor obținute în experiențele privind epoca optimă de 

semănat a semincerilor de  Phleum pratense, se recomandă ca perioadă optimă 

15 martie...30 iulie, aceste intervale de timp fiind corelate cu asigurarea 
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umidității solului, lungimea zilei și asigurarea sumei gradelor de temperatură 

pozitive, de care au nevoie plantele de la semănat până la intrarea în iarnă [7]. 
Fertilizarea: 30...45 kg/ha anual, (la înființare) sau 60...90 kg/ha P2O5  

odată la 2 ani, în funcție de gradul de aprovizionare a solului cu P; 60 kg/ha  

K2O la 2 ani, în sol slab aprovizionat în K (sub 15 mg K2O la 100 g sol); 50...60 

kg/ha N, la înființare, 60...90 kg/ha N în anii de exploatare [49]. 

 

   
 

Fig. 4.5 Aspecte ale semințelor de Phleum pratense (Timoftică) 

 

Epoca de recoltare: Plantele se consideră ajunse la maturitate când 

inflorescenţa se colorează în cenuşiu deschis, iar 2...3 % din seminţele aflate în 

vârful inflorescenţei se desfac. În condiţii de timp uscat şi însorit se poate face 

cu combina direct din lan, urmând ca paiele din brazde să mai fie odată trecute 

prin combina echipată cu ridicător (pick-up). La combină se reglează vântul şi 

se reduce turaţia tobei la 900...1.000 rot/min [43]. 

Lucrarea se poate face şi în două faze, prima realizându-se cu cositoarea 

sau vindroverul, iar după 2...3 zile se treieră recolta cu combina echipată cu 

ridicător (pick-up). În acest caz dacă după treierat  dacă au mai rămas spice cu 

boabe, brazdele se mai trec o dată prin combină, după 2...3 zile, pe timp uscat şi 

însorit [43]. 

Seminţele recoltate direct din lan cu combina au în mod normal o 

umiditate mai mare, care trebuie redus prin lucrări de aerare  sau prin uscare 

artificială în uscătoare cu curenţi de aer cald sau rece.  
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4.6. Producerea semințelor la specia Lolium perenne 

 

4.6.1. Descrierea speciei 

 

Lolium perenne (Raigras 

peren sau Raigras englezesc), este 

gramineea cu cea mai mare 

vechime luată în cultură (din sec. 

XVII în zona Oxford-Anglia, de 

unde şi numele de Raigras 

englezesc) [45]. 

Raigrasul peren este o 

graminee perenă alogamă, 

anemofilă, diploidă (2n=14). Unele 

soiuri ameliorate sunt tetraploide 

(2n=28). Raigrasul peren este 

principala graminee de păşune din 

zona temperată, atât datorită 

capacităţii sale bune de producţie şi 

de regenerare după păşunat, cât şi 

datorită rezistenţei sale la călcatul 

animalelor şi valorii furajere 

deosebit de bune. Seminţele de 

raigras peren au o formă oval 

alungită, sunt nearistate, de culoare 

cenuşie gălbuie. Ele sunt acoperite 

de două palei aproape egale ca 

lungime. Paleea superioară se găseşte în partea adâncită a seminţei şi are 

marginea zimţată, acoperită cu peri scurţi şi rigizi. La baza paleei superioare se 

află un peduncul scurt, turtit, puţin îngustat în partea inferioară. După acest 

peduncul, seminţele de raigras peren se pot deosebi de cele ale păiuşului de 

livezi [43]. 

Seminţele au o lungime de 5...7 mm şi o lăţime de 1...2 mm. MMB este 

de 1,8...2,2 g la soiurile diploide şi de 2,8...3,2 g la soiurile tetraploide. 

Seminţele îşi păsterează germinaţia 3...4 ani [43]. 

Raigrasul peren formează tufe rare cu lungimi de 40...70 cm, compuse 

din numeroşi lăstari fini. Frunzele au o culoare verde lucioasă, o lăţime de 4...6 

mm şi o lungime de până la 20 cm [43]. 

Este o plantă ce preferă zone cu temperaturi medii  şi umiditate ridicată. 

Nu suportă seceta [45]. 

Înfrăţirea este rară şi talia redusă (50...60 cm). Are un ritm rapid de 

creştere, o bună capacitate competitivă, se reface repede după folosire. Are o 
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vivacitate scurtă. Sămânţa îşi păstrează uşor germinaţia, menţinându-se 4...5 

ani. Temperatura optimă de dezvoltare este 18...20 oC. Creşte în zonele cu ierni 

blânde şi zăpadă puţină. Este sensibil la ger uscat dar şi la veri secetoase. 

Creşte bine pe suprafeţele recoltate des, atât prin păşunat (rezistă la călcat), cât 

şi prin cosit. Preferă soluri argiloase, bogate [45]. 

La soiurile tetraploide norma de rămânţă se majoreazăcu 30...40 % [43]. 

Calitatea furajului este foarte bună. Este una din cele mai valoroase 

plante. În amestec cu trifoiul alb formează o pajişte excelentă [45]. 

În zonele cu climă oceanică, randamentul plantelor este foarte mare [45]. 

Rezistă foarte bine la păşunat, devenind dominantă pe păşunile folosite 

intensiv. Are o vivacitate mai redusă, fapt ce face ca în amestecurile pentru 

pajişti de lungă durată să fie înlocuit după 3...4 ani de Poa pratensis. Este 

consumat cu deosebită plăcere de animale. Răspunde foarte bine la fertilizare şi 

irigare. Poate fi folosit la păşunat intensiv, dacă se fertilizează şi irigă 

corespunzător [45]. 

Suma optimă a gradelor de temperatură de la răsărire a plantelor până la 

intrarea în iarnă este de 700...900 oC [49]. 

 

4.6.2. Elemente tehnologice specifice speciei 

 

Zonarea loturilor semincere: Raigrasul peren este o specie cu o foarte 

bună capacitate de adaptare la cele mai variate condiţii de climă şi sol, însă 

preferă un climat temperat, fără temperaturi extreme şi cu precipitaţii uniform 

repartizate. 

Cultura raigrasului pentru sămânţă este posibilă în toate zonele în care 

această specie se găseşte în compoziţia pajiştilor naturale sau semănate. 

Producţiile cele mai mari de sămânţă se obţin în zonele cu o primăvară 

răcoroasă, bogată în precipitaţii, dar cu o vreme mai uscată, însorită în timpul 

înfloritului şi fructificării. Raigrasul nu suportă temperaturi prea ridicate şi 

cultura  lui  pentru  sămânţă  în  zonele  din sudul  şi  estul  ţării,  unde  arşiţele 

apar uneori chiar la începutul lunii iunie, devine riscantă, mai ales la soiurile 

tardive [43]. 

Un alt factor care limitează extinderea culturilor semincere de raigras 

peren în nordul ţării, în depresiunile intracarpatice sau în alte zone cu ierni 

aspre, este rezistenţa relativ slabă a acestei specii la iernare. Ea suportă greu 

gerurile mari fără zăpadă, dar şi  acoperirea plantelor  timp îndelungat cu un 

strat gros de zăpadă poate produce daune în culturile semincere [43]. 

Cele mai favorabile zone pentru producerea seminţelor de raigras peren 

sunt în  zona solurilor de pădure din sudul şi estul Carpaţilor, Câmpia de vest, 

Câmpia Transilvaniei [43]. 
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Distanţa între rânduri: 

– rânduri apropiate: 20...25 cm; 

– rânduri depărtate: 50...60 cm. 

Norma de semănat: 

– rânduri apropiate: 10...12 kg/ha; 

– rânduri depărtate:  8...10  kg/ha. 

Adâncimea de semănat: 2,0...3,0 cm. 

Epoca de semănat: 

-primăvara 15 martie...30 aprilie, în zonele de câmpie; 

    15 aprilie...15 mai, în zonele de deal; 

-vara de la sfârșitul lunii iulie până în a doua decadă a lunii august. 

Fertilizarea: 40...45 kg/ha anual, (la înființare) sau 60...90 kg/ha P2O5  

odată la 2 ani, în funcție de gradul de aprovizionare a solului cu P; 60 kg/ha 

K2O la 2 ani, în sol slab aprovizionat în K (sub 15 mg K2O la 100 g sol); 60...80 

kg/ha N, la înființare, 80...120 kg/ha N în anii de exploatare [49]. 

 

  
 

Fig. 4.6 Aspecte ale semințelor de Lolium perenne (Raigras peren) 

 

Epoca de recoltare: La raigrasul peren, recoltarea poate fi începută când 

culoarea seminţelor trece de la verde la brun, porţiunea paiului de sub spic 

îngălbeneşte şi la presarea în palmă a unui mănunchi de spice se scutură puţine 

seminţe. Seminţele de raigras peren ajunse la maturitate se scutură uşor, iar 

coacerea seminţelor are loc eşalonat, în ordinea înfloririi. 

La unele soiuri tardive, paiul este încă complet verde în momentul în care 

se poate începe recoltarea. 

Din aceste motive alegerea momentului optim de recoltare este o 

problemă grea, care cere o bună cunoaştere a procesului de coacere şi multă 

experienţă [43]. 

În general, seminţele ajung la maturitate fiziologică, respectiv la o bună 

capacitate de germinare, în momentul în care nu mai cresc în greutate, circa 
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20...30 zile după fecundare. În această fază, ele au o umiditate încă foarte 

ridicată, de 55...60 % [43]. 

Având în vedere că spicele conţin seminţe cu grade de maturitate diferite, 

recoltatul în două faze se face la o umiditate medie de 40...50 % şi direct cu 

combina la o umiditate de 30...35 % a seminţelor. Determinarea rapidă şi 

precisă a umidităţii seminţelor este o operaţie dificilă, chiar cu o aparatură 

modernă, de aceea ea poate fi înlocuită cu determinarea zilnică a MMB la 

seminţele verzi. Atingerea MMB maxime coincide cu momentul în care se 

obţine o facultate germinativă satisfăcătoare. 

Având în vedere ca pe timp cald şi uscat coacerea progresează foarte 

repede, controlul maturităţii trebuie făcut cel puţin o dată pe zi. La recoltatul 

direct cu combina se fac din timp în timp încercări cu combina pentru a 

valorifica  perioada  optimă  privind  germinația  și  reducerea  scuturării 

semințelor [43]. 

 

 

4.7. Producerea semințelor la specia Bromus inermis 

 

4.7.1 Descrierea speciei 

 

Bromus inermis (Obsigă 

nearistată), este o graminee 

perenă alogamă cu un număr 

variabil de cromozomi (2n=42, 

56, 70). Ea este o plantă 

valoroasă pentru semănatul 

pajiştilor de deal uscate şi pentru 

combaterea eroziunii solului. 

Obsiga are seminţe mari, ovale, 

plat-turtite, de culoare cafenie. 

Paleea inferioară se termină cu 

un vârf în formă de aristă şi are 

marginile membranoase. Paleea 

superioară este mai scurtă decât cea inferioară şi are la bază un peduncul lung, 

cilindric, puţin îngroşat şi teşit spre vârf, acoperit cu peri scurţi [43]. 

Lungimea seminţelor este de 8...13 mm şi lăţimea de 2,0...2,5 mm. MMB 

este de 3...4 g şi 1 kg conţine în medie 300.000 seminţe. Germinaţia se 

păstrează 2...3 ani. Loturile semincere produc timp de 3...4 ani [43]. 

Înfloritul are loc la o temperatură minimă de 15 oC şi durează 5...7 zile la 

o inflorescenţă [43]. 
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4.7.2 Elemente tehnologice specifice speciei 

 

Zonarea loturilor semincere: Condiţiile cele mai favorabile pentru 

producerea seminţelor de obsigă se găsesc în Câmpia Dunării, în Podișul central 

din Moldova, Dobrogea şi în Podișurile Transilvaniei, cu o temperatură medie 

anuală de peste 9 o C [49]. 

Distanţa între rânduri: 

–rânduri depărtate: 50...60 cm. 

Norma de semănat: 

– rânduri depărtate: 12...14 kg/ha. 

Adâncimea de semănat:        2,0..3,0 cm. 

Epoca de semănat: 

– primăvara: 10 martie...15 aprilie 

Fertilizarea: 30...45 kg/ha anual, (la înființare) sau 60...90 kg/ha P2O5  

odată la 2 ani, în funcție de gradul de aprovizionare a solului cu P; 60 kg/ha 

K2O la 2 ani, în sol slab aprovizionat în K (sub 15 mg K2O la 100 g sol); 60...80 

kg/ha N, la înființare, 80...120 kg/ha N în anii de exploatare [49].  

 

   
Fig. 4.7 Aspecte ale semințelor de Bromus inermis (Obsigă nearistată) 

 

Epoca de recoltare: Alegerea momentului optim de recoltare nu prezintă 

mari dificultăţi pentru că seminţele nu se scutură atât de uşor ca la majoritatea 

speciilor de graminee. Recoltarea se începe când seminţele s-au brunificat, şi 

partea superioară a paiului s-a uscat, în aşa fel încât la treieratul cu combina să 

nu rămână seminţe în panicul [43]. 

Recoltarea se face direct cu combina. Pentru a nu se înfunda aparatul de 

tăiere și/sau cel de treierat cu frunze verzi de la baza plantelor, se recomandă o 

înălțime de tăiere mai mare, cu condiția a nu lăsa panicule netăiate. 
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4.8. Producerea semințelor la specia Poa pratensis 

 

4.8.1. Descrierea speciei 

 

Poa pratensis (Firuţă), este o 

graminee perenă autogamă, cu 

2n=40...150 cromozomi. Este o 

specie valoroasă pentru păşunat. 

Sămânţa este mică, lungă de 2,4...3,0 

mm, lată de 0,7...1,1 mm şi groasă 

de 0,5...0,9 mm, îngust lanceolată şi 

ascuţită la vârf. La baza seminţei se 

află mulţi perişori lungi, lânoşi, care 

fac ca seminţele să se prindă unele 

de altele. Pedunculul este drept, 

subţire, cilindric şi lung de 0,4...0,6 

mm. MMB este de 0,2...0,3 g şi 1 kg 

conţine în medie 4.000.000 seminţe. 

Loturile semincere produc timp de 

3...4 ani [43]. 

Pentru inducerea înfloritului 

este necesară o perioadă cu 

temperaturi scăzute şi de condiţii de 

zi lungă [43]. 

Suma optimă a gradelor de temperatură de la răsărire a plantelor până la 

intrarea în iarnă este de 1.600...1.800 0 C [49]. 

 

4.8.2 Elemente tehnologice specifice speciei  

Zonarea loturilor semincere: Are o arie foarte largă de răspândire, fiind 

prezentă din zona de silvostepă până în zona pădurilor. Nu suportă solurile 

acide, pe care producerea de sămânţă nu dă rezultate bune. Pentru sămânţă, 

rezultate bune se obţin pe solurile brune, brun-roşcate de pădure şi cele 

aluvionare din zone de dealuri şi premontană din toată ţara. Cultivată pe luncile 

râurilor, pe soluri aluvionare, suportă bine inundaţii de scurtă durată, până în 

perioada împăierii. Rezistă foarte bine la ger şi chiar la secetă, pornind în 

vegetaţie primăvara devreme [103]. 

Distanţa între rânduri: 

– rânduri apropiate: 20...25 cm; 

– rânduri depărtate: 50...60 cm. 

Norma de semănat: 

– rânduri apropiate: 8...10 kg/ha; 

– rânduri depărtate: 6...8 kg/ha. 
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Adâncimea de semănat: 0,5...1,5 cm.  

Epoca de semănat: 

-primăvara: 15 martie...25 mai, în zonele de nord, fără irigare;  

-vara: până la sfârșitul lunii iulie, în partea sudică, cu irigare;  

Fertilizarea: 30 kg/ha anual, (la înființare) sau 60 kg/ha P2O5 odată la 2 

ani, în funcție de gradul de aprovizionare a solului cu P; 50...60 kg/ha N, la 

înființare, 60...90 kg/ha N în anii de exploatare, aplicate toamna [49]. 

 

   
 

Fig. 4.8 Aspecte ale semințelor de Poa pratensis (Firuţă) 

 

Epoca de recoltare: Firuţa este o specie care se scutură mai greu decât 

alte graminee perene şi are un ritm eşalonat de ajungere la maturitate. 

Recoltarea se începe când la majoritatea plantelor, paniculul şi paiul au o 

culoare galbenă cenuşie. Lucrarea se execută  în două faze :cosirea și lăsarea în 

brazde cu cositoarea sau vindroverul şi apoi treieratul cu combina echipată cu 

ridicător-adunător (pick-up) [43]. 

Paiele fiind scurte nu pot fi luate în totalitate de ridicător, şi astfel se 

pierde multă sămânţă. Recoltarea direct din lan cu combina adaptată se poate 

face, dar şi în acest caz pierderile sunt destul de mari. La această specie, cea mai 

indicată este recoltarea în mai multe faze şi treieratul la staţionar. 

Metoda constă din următoarele faze: cosirea plantelor semincere; 

greblatul plantelor cosite; adunatul din brazde şi aşezarea pe capre sau 

transportul la locul de depozitare; treieratul la staţionar. Plantele se aşează pe 

capre sau se depozitează în locuri unde se definitivează uscarea şi maturizarea 

seminţelor după care se trece la treierarea lor la staţionar, pierderile fiind 

minime. 
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5. PARTICULARITĂȚI ALE PRODUCERII SEMINȚELOR 

LA PRINCIPALELE SPECII  

DE LEGUMINOASE PERENE DE PAJIȘTI 

  

5.1. Producerea semințelor la specia Trifolium repens 

 

5.1.1. Descrierea speciei 

 

Trifolium repens L. (Trifoi alb), este 

o specie tetraploidă (2n=32), din familia 

leguminoaselor stolonifere de lungă 

perenitate. Plantă alogamă entomofilă este 

vizitată frecvent de albinele melifere şi de 

diferite specii de albine solitare [43]. 

Seminţele, de culoare galbenă aurie, 

sunt cordiforme, cu hilul mic, rotund, lungi 

de 1,0...1,3 mm, late de 0,8...1,3 mm şi 

groase de 0,4...0,9 mm. MMB este de 

0,60...0,77 g, iar 1 kg conţine 

1.300.000...1.600.000 seminţe [43]. 

Greutatea hectolitrică a seminţelor 

este de 75...82 kg. În condiţii normale, 

germinaţia se păstrează 3...5 ani [43]. 

În țara noastră se întâlnesc trei tipuri de trifoi alb și anume: 

-silvestris, caracterizat prin plante de talie mică, foliole mici, pețiol 

scurt, prezent mai ales în pajiștile prmanente; 

-hollandicum, de talie intermediară, cel mai răspândit, cu cele mai 

multe soiuri cultivate; 

-giganteum (sau Ladino), de talie înaltă, cu foliolele mari și 

pețioluri lungi, folosit în amestecuri pentru pajiști intensive. 

Rădăcina trifoiului alb este pivotantă, prevăzută cu rădăcini adventive, iar 

tulpina târâtoare, înrădăcinată din loc în loc. Peţiolul frunzelor este erect, lung 

până la 30 cm. Pedunculul inflorescenţei poate ajunge la 20...40 cm lungime, 

erect, susţinând un capitul globulos, cu flori de culoare albă sau roz gălbuie, 

după înflorire brune deschis. Păstaia conţine 3...4 seminţe [43]. 

 

5.1.2. Elemente tehnologice specifice speciei  

 

Zonarea loturilor semincere: Trifoiul alb fiind o specie mezo-higrofilă, 

producerea de sămânţă se organizează în loturi semincere situate în zone 

colinare cu veri moderat de calde, cât şi în sudul ţării în regim irigat, pe soluri 
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permeabile cu o capacitate sporită de reţinere a apei, unde temperatura medie 

multianuală este mai mare de 10,0...10,5 0C şi cu precipitaţii medii anuale de 

600...700 mm, din care în perioada lunilor aprilie – august să cadă cel putin 250 

mm [50]. 

Ţinând seama de cerinţele precizate, pentru amplasarea loturilor 

semincere de trifoi alb pot fi apreciate ca zone foarte favorabile Câmpia 

Dunării, Sudul Moldovei, Dobrogea şi Câmpia Banatului, cu posibilităţi de 

irigare; în aceste areale, producţii mari se obţin pe cernoziomuri, soluri 

aluvionare şi soluri brun roşcate cu pH de peste 6,5. 

Zone favorabile pentru producerea seminţei de trifoi alb se întâlnesc în 

partea în partea de nord-vest a ţării şi în centrul Câmpiei Transilvaniei, pe soluri 

brun roşcate, pe soluri aluvionare şi pe cernoziomuri, în regim neirigat, iar zona 

mediu favorabilă se întâlneşte pe solurile fertile din centrul şi nordul Moldovei, 

unde precipitaţiile medii multianuale nu depăşesc 700...800 mm şi temperatura 

anuală este mai mare de 9,0...9,5 0C. 

Suma optimă a gradelor de temperatură de la răsărire a plantelor până la 

intrarea în iarnă este de 1.000...1.300 oC [36]. 

Distanţa între rânduri: 

  – rânduri apropiate: 20...25 cm; 

  – rânduri depărtate: 50...60 cm. 

Norma de semănat: 

  – rânduri apropiate:  4...6 kg/ha; 

  – rânduri depărtate:  3...4 kg/ha. 

Adâncimea de semănat:  1,0...1,5 cm. 

Epoca de semănat: 

  -primăvara, 15 martie...30 aprilie, în zonele din nord, neirigat;  

               10 martie...15 aprilie, în zonele din sud; 

               -vara,  până la 15...20 august, în zonele din nordul țării; 

              până la sfârșitul lunii august, în zonele sudice, în sistem  

     irigat. 
 

      
 

Fig. 5.1 Aspecte ale semințelor de Trifolium repens L. (Trifoi alb) 
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   Fertilizarea: 40...45 kg/ha P2O5 la înființare; 60 kg/ha K2O la înființare, 

pe sol slab aprovizionat în K (sub 15 mg K2O la 100 g sol.). 

   Epoca de recoltare: Când inflorescenţele s-au brunificat în proporţie de 

80...85 %, iar seminţele sunt tari, se poate trece la recoltarea lotului semincer, 

cea mai recomandată fiind cea în două faze. 

   După cosire, brazdele se usucă pe loc, fără nicio manipulare, apoi se 

treieră cu combina reglată în mod special pentru seminţele mici. 

   Se poate recolta și prin metoda direct din lan, atunci când lanul este tratat 

anterior cu substanțe desicante, pentru uscarea uniformă a plantelor. 

 

 

5.2. Producerea semințelor la specia Lotus corniculatus 

 

5.2.1. Descrierea speciei 

 

Lotus corniculatus L. (Ghizdei) 

este o plantă perenă, tetraploidă 

(2n=24), alogamă, entomofilă, din 

familia leguminoaselor [43]. Ghizdeiul 

are lăstari înalţi până la 55 cm, 

semierecţi sau culcaţi, plini în interior. 

Frunzele au peţiolul scurt şi sunt 

compuse din 3...5 sau 7 foliole ovale 

sau lanceolate. 

Inflorescenţele sunt compuse din 

5...9 flori care pornesc din acelaşi 

punct al extremiţăţii pedunculului. 

Petalele sunt de culoare galbenă, 

uneori cu striaţiuni roşii. 

Păstăile au 2...4 cm lungime, 

sunt polisperme, drepte, cilindrice şi se deschid cu uşurinţă (dehiscente). Ele 

conţin 10...20 seminţe [43]. 

 Seminţele sunt aproape sferice, uşor cordate, de culoare brună verzuie, 

cafenie, lungi de 1,1...1,8 mm, late de 0,8...1,6 mm şi groase de 0,7...1,4 mm. 

MMB este de 1,2 g, iar într-un kg se află 820.000...900.000 seminţe. Greutatea 

hectolitrică este de 71...77 kg [43]. 

Germinaţia se păstrează 4...5 ani [43]. 

 

5.2.2. Elemente tehnologice specifice speciei 

 

Zonarea loturilor semincere: Din cauza particularităţilor ghizdeiului, în 

privinţa dehiscenţei păstăilor, loturile semincere se amplasează cu precădere în 

zonele colinare cu precipitaţii medii multianuale de 600...700 mm şi cu 
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temperaturi medii anuale mai mici de 8,0 0C, unde pe parcursul înfloritului şi 

formării seminţei, temperaturile sunt mai blânde şi umiditatea relativă a aerului 

nu coboară sub 65...70 %. În aceste condiţii ecologice gradul de dehiscenţă a 

păstăilor este relativ mai mic mai ales când perioada de fructificare este corect 

aleasă [50]. 

Aceste condiţii se întâlnesc pe solurile brune situate pe versanţi cu 

expoziţie de preferinţă nordică sau nord-vestică, cu pante relativ mici, care sunt 

bine drenate dar care au un grad satisfăcător de reţinere a apei. 

Zonele cele mai favorabile pentru producerea seminţei de ghizdei sunt 

situate în unele judeţe din nordul ţării şi din centrul Câmpiei Transilvaniei, care 

întâlnesc aceste condiţii, cum sunt mai ales judeţele: Maramureş, Bihor, Satu-

Mare, Braşov, Sibiu etc [11]. 

Se întâlnesc condiţii favorabile şi în nordul Câmpiei Române în judeţele 

Argeş, Dâmboviţa etc., pe soluri şi cu condiţii climatice apropiate de cele 

menţionate mai sus. Condiţii la fel de favorabile de climă şi sol pot să fie 

întâlnite şi în unele judeţe din centrul şi nordul Moldovei [11]. 

Deşi în judeţele de câmpie din sudul ţării ghizdeiul poate produce 

cantităţi mari de sămânţă, din cauza temperaturilor ridicate şi umidităţii relative 

a aerului care în anumite perioade coboară sub 30...35 %, sămânţa se poate 

pierde prin scuturare în proporţie de peste 50 %. 

Suma optimă a gradelor de temperatură de la răsărirea plantelor până la 

intrarea în iarnă este de 1.100...1.300 oC. 

 Distanţa între rânduri: 

– rânduri apropiate: 12,5 cm; 

– rânduri depărtate: 20...25 cm. 

Norma de semănat: 

– rânduri apropiate: 12...14 kg/ha; 

– rânduri depărtate:  8...10 kg/ha. 

Adâncimea de semănat: 

– 1,5...2,0 cm. 
 

   
 

Fig. 5.2 Aspecte ale semințelor de Lotus corniculatus L. (Ghizdei) 
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Epoca de semănat: 

– primăvara 15 martie...30 aprilie, în zonele din nord, sistem  

     neirigat; 

10 martie...15 aprilie, în zonele din sud; 

Fertilizarea: 30...50 kg/ha P2O5 la înființare, în funcție de nivelul de 

aprovizionare cu P; 40 kg/ha K2O la înființare, pe sol slab aprovizionat în K 

(sub 15 mg K2O la 100 g sol.). 

Epoca de recoltare:  Sămânța  de  ghizdei  se  produce  în  general la 

coasa a II-a, când 70...80 % din păstăi s-au brunificat, seminţele sunt tari, se 

poate trece la recoltarea lotului semincer, cea mai recomandată metodă fiind cea 

în două faze. 

După cosire, brazdele se usucă pe loc, fără nicio manipulare, apoi se 

treieră dimineața cu combina reglată în mod special pentru seminţele mici. 

 

 

5.3. Producerea semințelor la specia Trifolium pratense 

 

5.3.1. Descrierea speciei 

 

Trifolium pratense L. 

(Trifoi roşu), este o specie perenă 

diploidă (2n=14), care face parte 

din familia leguminoaselor. Ca şi 

lucerna, este o plantă alogamă 

entomofilă, principalii agenţi 

polenizatori fiind bondarii [43]. 

Seminţele au baza colorată 

în violaceu şi vârful (circa 1/3) în 

galben sau sunt integral violacee. 

Forma lor este alungit ovală, de 

1,6...2,3 mm lungime, 1,2...1,8  

mm  lăţime  şi  1,0...1,2  mm  grosime.  MMB  este  cuprinsă  între  1,0 şi 2,2 g, 

iar la 1 kg conţine 454.000...1.000.000 seminţe [43]. 

Greutatea hectolitrică este de 70...80 kg [43]. 

Trifoiul roşu are rădăcini pivotante, ramificate şi lăstari subţiri, simpli sau 

ramificaţi. Frunzele de la baza plantei au peţiolul mai lung decât cele superioare 

şi formează rozete. Foliolele sunt de formă ovată sau eliptică, păroase pe 

margini şi pe partea inferioară. La mijlocul frunzei se află o pată de culoare 

deschisă în formă de unghi, numită maculă. Mărimea şi forma acesteia este 

diferită, în funcţie de soi [43]. 
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Florile trifoiului roşu sunt grupate în capitule terminale, de formă 

globuloasă sau ovală, iar petalele au culoarea purpurie deschis sau roşu-roz. 

Fructul, o păstaie, conţine o singură sămânţă [43]. 

 

5.3.2. Elemente tehnologice specifice speciei 

 

Zonarea loturilor semincere: Ca şi lucerna, trifoiul roşu cultivat pentru 

sămânţă necesită un ansamblu de condiţii ecologice, care să limiteze creşterea 

vegetativă luxuriantă şi să asigure o perioadă caldă, de secetă atmosferică în 

timpul înfloritului şi coacerii seminţelor [43]. 

În linii generale, producţia seminţei la trifoiul roşu se realizează în zonele 

colinare unde exigenţele hidrice şi termice sunt satisfăcute; condiţii favorabile 

se întâlnesc şi în zonele colinare cu veri relativ calde, mai ales pe soluri brun 

roşcate şi aluvionare. Aceste condiţii se întâlnesc în judeţele din centrul 

Transilvaniei, centrul şi nordul Moldovei şi nordul Câmpiei Dunării [11]. 

Condiţii pentru producerea seminţei de trifoi roşu se întâlnesc şi pe 

solurile fertile din Câmpia Dunării, Sudul Moldovei, Dobrogea şi Câmpia 

Banatului, în zonele unde apa se poate asigura şi prin irigaţii. În aceste zone se 

pot obţine producţii mari de sămânţă şi la soiurile tetraploide, mai ales când se 

practică tehnologia intensivă; în zonele tradiţionale pentru cultura trifoiului 

roşu, soiurile tetraploide dau producţii plafonate [11]. 

Pot fi apreciate ca zone foarte favorabile locurile unde loturile semincere 

de trifoi roşu se amplasează pe soluri fertile (cernoziomuri, soluri aluvionare şi 

soluri brun roşcate permeabile, cu pH-ul de peste 6,2, unde temperatura medie 

multianuală depăşeşte 10,5...11,0 0C, iar precipitaţiile medii anuale sunt de 

450...650 mm, cu posibilități de irigare (Constanţa, Tulcea, Brăila, Ialomiţa, 

Călăraşi, Sectorul Agricol Ilfov, Teleorman, Dolj, Olt, Dâmboviţa, Buzău, 

Prahova, Vaslui, Vrancea, Galaţi, Iaşi, Timiş şi Arad) [11]. 

Zone favorabile pentru producerea seminţei de trifoi roşu cuprinde 

solurile brun roşcate şi solurile aluvionare din zonele colinare cu veri relativ 

calde, situate în centrul şi nordul Transilvaniei, în nordul Câmpiei Dunării şi în 

zonele colinare din nordul Moldovei, în care temperatura medie multianuală 

este mai mare de 9,0 oC, iar precipitaţiile medii nu depăşesc 700 mm. 

Suma optimă a gradelor de temperatură de la răsărirea plantelor până la 

intrarea în iarnă este de 950...1.300 oC. 

Distanţa între rânduri: 

   – rânduri apropiate: 25 cm; 

   – rânduri depărtate: 50...60 cm; 

Norma de semănat: 

   – rânduri apropiate:  8...10 kg/ha; 

   – rânduri depărtate:  4...6 kg/ha; 

Adâncimea de semănat: 

   – 1,5...2,0 cm. 
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Epoca de semănat: 

   -primăvara 15 martie...10 aprilie, în zonele de câmpie; 

     până în 15 mai, în zonele de deal-podiș; 

   -vara 20 august...10 septembrie, în zonele din sudul țării, sistem  

   irigat; 

   până în 15...25 august, în zonele colinare 

Fertilizarea: 50...60 kg/ha P2O5 la înființare; 60 kg/ha K2O la înființare, 

pe sol slab aprovizionat în K (sub 15 mg K2O la 100 g sol.). 

Epoca de recoltare: În zonele colinare cu veri secetoase producerea 

seminţelor se va face de preferinţă la coasa I, producerea seminţelor la coasa a 

II-a este de preferat în anii cu rezervă mare de apă la desprimăvărare şi când 

prima parte a primăverii este umedă şi rece. În acest caz, coasa I-a se va recolta 

pentru masă verde de timpuriu, la începutul îmbobocirii plantelor [35]. 

 

  
 

Fig. 5.3 Aspecte ale semințelor de Trifolium pratense L. (Trifoi roşu) 

 

Când lotul semincer se amplasează în zonele irigate din sudul ţării şi 

semănatul se face la sfârșitul verii-începutul toamnei, sămânţa se produce la 

coasa I. În cazuri extreme, când cultura este îmburuienată la coasa I, sau în anii 

cu primăveri foarte umede, sămânţa se va produce la coasa a II-a, coasa I 

recoltându-se pentru furaj, la începutul îmbobocirii plantelor. 

Înainte de recoltare, când 80 % din inflorescenţe s-au brunificat, iar 

seminţele au devenit tari, se execută tratamentul cu un desicant în doză de 4...6 

l/ha produs comercial, în 300...600 l apă. La o săptămână de la stropire se poate 

începe recoltatul direct din lan. Recoltarea seminţelor de trifoi fără folosirea 

unui defoliant duce la pierderi foarte mari. Din acest motiv se recomandă 

tratamentul cu un defoliant şi eliminarea din practică a recoltării în două faze 

(cosit, uscat natural şi treierat din brazdă) [43]. 
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5.4. Producerea semințelor la specia Onobrychis viciifolia 

 

5.4.1. Descrierea speciei 

 

Onobrychis viciifolia 

(Sparcetă), este o specie perenă, 

tetraploidă (2n=28), alogamă, 

entomofilă, din familia 

leguminoaselor [43]. 

Tulpinele sunt erecte sau ușor 

arcuite, înalte de 40...80 cm, iar 

rădăcina este pivotantă. Frunzele 

sunt compuse din 15...25 foliole 

opuse în perechi, cu o foliolă  în  

vârful  axului.  Foliolele  au  perişori  

fini  pe  partea  inferioară. 

Petalele au culoarea purpurie 

sau roz deschis, cu striaţiuni de 

culoare mai închisă. Florile sunt 

grupate în inflorescenţe de tipul 

recemului spiciform, cu un peduncul lung [43]. 

Păstaia este monospermă, indehiscentă, cu suprafață reticulată, iar 

seminţelesunt de culoare brună deschis, cu luciu slab, sunt reniforme, lungi de 

4...5 mm, late de 3  mm şi groase de 2 mm. MMB este de 12...15 g, iar la 1 kg 

se  găsesc  66.000...83.000  de  seminţe.  Greutatea  hectolitrică  este  de  72...76 

kg [43]. 

Germinaţia se păstrează numai 2...3 ani [43]. 

 

5.4.2. Elemente tehnologice specifice speciei  

 

Zonarea loturilor semincere: Sparceta poate fi cultivată pentru sămânţă 

în sudul ţării, în câmpia Transilvaniei sau în centrul şi sudul Moldovei, cu 

rezultate la fel de bune. Important este să se asigure loturilor semincere soluri 

calcaroase, uscate, calde şi uşor permeabile [43]. 

 Ţinând seama de rezultatele experimentale obţinute, se pot evidenția zone 

foarte favorabile, ce cuprind areale în care precipitaţiile medii multianuale sunt 

cuprinse între 450 şi 550 mm şi temperatura medie anuală este mai mare de  

10,5 0C, condiţii ce se întâlnesc pe cernoziomurile din Câmpia Dunării, 

Dobrogea şi sudul Moldovei și zone favorabile ce se întâlnesc pe dealurile cu 

expoziţie sudică, din centrul Câmpiei Transilvaniei, nordul Moldovei şi o fâşie 

îngustă din vestul ţării, unde precipitaţiile medii anuale sunt de 550...600 mm şi 

temperatura anuală este mai mare de 9,5 oC. În aceste zone solurile la care se 
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obţin producţii mari de sămânţă sunt cernoziomurile, solurile aluvionare şi brun 

roşcat (permeabile si cu pH de peste 7,0). 

Nu se indică înfiinţarea loturilor semincere de sparcetă pe solurile acide 

cu  exces  temporar  de  apă,  unde  temperatura  medie  anuală  este  mai  mică 

de  8,5 oC. 

Suma optimă a gradelor de temperatură de la răsărire a plantelor până la 

intrarea în iarnă este de 950...1.100 oC. 

Distanţa între rânduri: 

– rânduri depărtate: 50...60 cm. 

Norma de semănat: 

– rânduri depărtate: 25...30 kg/ha. 

Adâncimea de semănat: 

– 2,5...4,0 cm. 

Epoca de semănat: 

 -primăvara 10 martie...15 aprilie 

Fertilizarea: 45...50 kg/ha P2O5 la înființare; 40 kg/ha K2O la înființare, 

pe sol slab aprovizionat în K (sub 15 mg K2O la 100 g sol.); 50...60 kg/ha N, la 

înființare. 

 

 
 

Fig. 5.4 Aspecte ale semințelor de Onobrychis viciifolia (Sparcetă) 

 

Epoca de recoltare: Sămânţa de sparcetă se scutură foarte uşor, motiv 

pentru care de obicei se înregistrează pierderi mari la recoltare. Momentul optim 

pentru începerea recoltării este atunci când 75% din păstăi s-au brunificat. 

Recoltarea se poate face direct din lan cu combina, dar pentru a preveni 

scuturarea se lucrează numai noaptea sau dimineaţa devreme. 

Recoltarea în două faze nu este admisă deoarece provoacă mari pierderi 

prin scuturare. 
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5.5. Producerea semințelor la specia Medicago sativa 

 

5.5.1. Descrierea speciei 
 

Medicago sativa L. (Lucerna 

albastră), este o specie perenă 

tetraploidă (2n=32) din familia 

leguminoaselor. Plantă alogamă, 

entomofilă, fructifică normal numai în 

măsura în care un agent extern 

(bondari, albine melifere), transportă 

polenul de la o floare la alta [43]. 

Lucerna are o rădăcină 

pivotantă, care în primul an de 

vegetaţie pătrunde până la 1 m 

adâncime, iar în anii următori mult mai 

adânc, în special pe solurile profunde. 

Sunt cazuri în care rădăcina principală 

a lucernei poate ajunge la peste 10 m 

adâncime. Totuşi cca 80...85 % din 

masa sistemului radicular se află până 

la 50 cm adâncime. Aprovizionarea cu apă şi substanţe nutritive se realizează în 

primul rând prin rădăcinile aflate în stratul superficial al solului. Fără îndoială 

că rădăcina pivotantă are un rol important în aprovizionarea cu apă a plantei, 

mai ales în perioadele secetoase. 

Tulpinile sunt erecte sau ascendente, numeroase, înalte de 40...90 cm. 

Florile sunt albastre-violacei, iar păstăile sunt răsucite, cu 2...4 spire, 

polisperme. 

Seminţele, de culoare brună deschis, sunt reniforme sau cordiforme, lungi 

de 2,2...2,8 mm, late de 1,0...1,7 mm şi groase de 0,5...1,2 mm. MMB este de 

1,50...2,35 g, iar 1 kg conţine 425.000...667.000 seminţe [43]. 

O parte din seminţele lucernei germinează cu mare întârziere din cauza 

tegumentului lor îngroşat; ele se numesc “seminţe tari” şi pot reprezenta     

5...40 %. Puterea de germinaţie se păstrează timp de 3...4 ani [43]. 

 

 5.5.2 Elemente tehnologice specifice speciei 
 

Zonarea loturilor semincere: Cerinţele loturilor semincere faţă de 

ansamblul condiţiilor ecologice se referă în primul rând la limitarea sau într-un 

anumit sens, frânarea creşterii vegetative luxuriante, determinată de fertilitatea 

solului şi aprovizionarea abundentă cu apă. Pentru o bună recoltă de sămânţă 

sunt necesare plante de cel mult 50...60 cm înălţime, cu lăstari ramificaţi, 

viguroşi, rezistenţi la cădere. În al doilea rând, cerinţele loturilor semincere se 
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referă la condiţiile climatice din timpul înfloritului şi coacerii seminţelor, 

condiţii care influenţează atât direct procesul fructificării, cât mai ales 

activitatea insectelor polenizatoare. Pe întreaga perioadă a fructificării, care 

durează 45...60 de zile, loturile semincere de lucernă au nevoie de mult soare, 

secetă atmosferică, lipsă de ploi torenţiale sau temperaturi scăzute. Înainte de 

înflorit şi în perioada coacerii seminţelor este necesară o bună aprovizionare a 

solului cu apă [42], [44]. 

Lucerna pentru sămânţă valorifică cel mai eficient solurile cu textură 

mijlocie înspre uşoară a căror continut în argilă nu depăşeşte 35%; aceste soluri 

au o capacitate mare de reţinere a apei, cu o bună circulaţie capilară şi cu o bună 

permeabilitate. În condiţii de secetă de regulă crăpăturile solului sunt relativ 

superficiale, iar după precipitaţii abundente nu se formează crustă, care să 

stânjenească plantele [42]. 

Solurile cu început de sărăturare (sub 0,1...0,2% reziduu fix), dacă sunt 

permeabile, bine drenate, iar pH nu depăşeşte 7,8 pot fi considerate mediu 

favorabile pentru producerea seminţei de lucernă. La fel şi solurile nisipoase din 

incintele irigate, luate în cultură de cel puţin 15 ani, oferă condiţii mediu 

favorabile pentru producerea seminţei de lucernă. 

Plantele de lucernă se dezvoltă echilibrat şi înfloresc abundent pe solurile 

bogate în humus (2,8...3,5 %), care sunt bine aprovizionate în elemente nutritive 

(N, P, K, Ca) şi microelemente. 

Lucerna este o plantă de zi lungă, înflorirea şi fructificarea reclamând 

condiţii de luminozitate cât mai favorabile. Fotoperioada optimă, în condiţiile 

ţării noastre, este cea de 14...15 ore de luminozitate pe zi. 

Producerea seminţelor de lucernă cuprinde următoarele areale mai 

importante: zona foarte favorabilă ce se întâlneşte în judeţele: Constanţa, 

Tulcea, Brăila, Buzău, Ialomiţa, Călăraşi, Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Dolj şi 

Olt.; zona favorabilă ce cuprinde judeţele: Galaţi, Vrancea, Timiş, Arad, 

Dâmboviţa, în ambele zonele condiţiile cele mai favorabile întâlnindu-se pe 

cernoziomurile lipsite de aport freatic şi soluri aluvionare unde temperatura 

medie anuală este mai mare de 10,5...11,0 oC, cu precipitaţii medii anuale mai 

mici de 580 mm. Zona mediu favorabilă cuprinde restul judeţelor ţării din 

zonele de câmpie, unde acestea se amplasează pe cernoziomuri, soluri 

aluvionare şi brun roşcate cu pH de peste 6,8 unde precipitaţiile medii anuale nu 

depăşesc 600...650 mm, iar temperaturile medii anuale sunt mai mari de 

9,5...10,0 0C [11]. 

Suma optimă a gradelor de temperatură de la răsărire a plantelor până la 

intrarea în iarnă este de 800...950 oC. 

Distanţa între rânduri: 

– rânduri apropiate: 25cm; 

– rânduri depărtate: 50...70 cm. 

Norma de semănat: 

– rânduri apropiate:10...12 kg/ha; 
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– rânduri depărtate: 4...6 kg/ha. 

Adâncimea de semănat:  2,5...3,0 cm. 

Epoca de semănat: 

-primăvara 10 martie...15 aprilie 

-vara- toamnă: 1...15 septembrie, în zonele de câmpie; 

    20 august...1 septembrie, în zona colinară 

Fertilizarea: 60...80 kg/ha P2O5 la înființare; 60..80 kg/ha K2O la 

înființare și anual, pe sol slab aprovizionat în K (sub 15 mg K2O la 100 g sol.); 

50...60 kg/ha N, la înființare, pe solurile nisipoase. 

Epoca de recoltare: Momentul optim pentru recoltarea loturilor 

semincere de lucernă este atunci când 75...80% din păstăi s-au brunificat, iar 

seminţele din interiorul lor au o consistenţă tare. În acest moment, lanul se 

stropeşte cu un desicant , în doză de 4...5 l/ha produs comercial, într-o diluție de 

300...600 l apă. La un interval de 5...6 zile după tratament, partea aeriană a 

plantelor este complet uscată, fapt care face posibilă recoltarea cu combina 

direct din lan. 

   
a – sămânță nedrajată; 

     
b – sămânță drajată. 

Fig. 5.5 Aspecte ale semințelor de Medicago sativa L. (Lucerna albastră) 
 

În unele cazuri se poate apela și la recoltarea în două faze, situație în care 

nu se mai folosește tratamentul cu desicant. 
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6.  CONCLUZII PRIVIND ZONAREA PRODUCERII DE SĂMÂNȚĂ 

 LA PRINCIPALELE SPECII DE GRAMINEE  

ȘI LEGUMINOASE PERENE DE PAJIȘTI 

 

 

Luând în considerare particularitățile biologice ale speciilor de plante 

furajere perene de pajiști: răspândirea în flora spontană, cerințele față de climă 

și sol, relațiile dintre plante și mediul de cultură, pentru a obține producții 

stabile de semințe, cu o înaltă valoare culturală, este necesară o zonare a 

culturilor semincere, adică o amplasare a acestora în acele zone unde ele 

beneficiază de cele mai favorabile condiții de vegetație.   

Pe baza rezultatelor obținute în institutul de la Brașov și stațiunile 

colaboratoare de cercetare și a  analizei  factorilor determinanți în realizarea 

semințelor, s-a elaborat informativ o zonare a principalelor specii de graminee 

(Fig. 6.1, Anexa 1)  și leguminoase  perene de pajiști (Fig. 6.3, Anexa 2). 

 

 

 

 
 

Fig. 6.1  Zonarea principalelor specii de graminee perene de pajiști 
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În condițiile climatului din România, din figura 6.1 se observă că, dintre 

graminee, specia cu cea mai mare amplitudine ecologică o are Dactylis 

glomerata (Fig. 6.2), urmată de Festuca arundinacea.   

Speciile Lolium perenne și Festuca pratensis preferă zone cu ierni mai 

blânde și cu înghețuri mai puține în primăvară. 

 

 

 

 

 
 

Fig. 6.2 Aspect al lotului semincer de Dactylis glomerata 

 

Phleum pratense, Festuca rubra și Poa pratensis sunt speciile zonelor 

mai umede și răcoroase. 

Bromus inermis  are un areal mai restrâns, preferând zonele mai aride. 

Dintre leguminoase, specia cu cel mai vast areal de cultură este Lotus 

corniculatus (Fig. 6.4), urmată de celelalte specii de leguminoase perene 

Medicago sativa, Trifolium pratense, Trifolium repens (Fig. 6.5) și Onobrychis 

viciifolia. 
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Fig. 6.3  Zonarea principalelor specii de leguminoase perene de pajiști 

 

 
 

Fig. 6.4 Aspect al lotului semincer de Lotus corniculatus 
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Fig. 6.5 Aspect al lotului semincer de Trifolium repens 

 

 

Alături de o amplasare a loturilor semincere în zone favorabile fiecărei 

specii, sporirea producției de semințe se poate obține numai printr-o aplicare la 

un nivel calitativ ridicat a tuturor verigilor componente ale tehnologiei de 

producere de semințe caractereristice fiecărei specii și soi. 
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7. CONDIȚIONAREA SEMINȚELOR 

 

 

 7.1. Calitatea semințelor 

 

Calitatea seminţelor destinate însămânţărilor pentru înființarea de loturi 

semincere sau pentru îmbunătățirea pajiștilor prin reînsămânțare sau 

supraînsămânțare se stabileşte în două etape distincte, care privesc valoarea lor 

biologică şi valoarea lor culturală.  

 Valoarea biologică  se stabileşte prin acţiunea de recunoaştere în câmp a 

culturilor, când se analizează puritatea biologică şi starea sanitară a culturii 

respective, care se înscriu într-un act de recunoaştere în conformitate cu 

instrucţiunile de recunoaştere a culturilor elaborate de institutele de profil. 

Prin valoarea biologică întelegem autenticitatea – însuşire  care 

exprimă apartenenţa cu certitudine a unei seminţe la un anumit soi sau hibrid, cu 

valoare biologică ridicată, cât şi puritatea biologică (genetică) a seminţelor, 

respectiv frecvenţa exprimată în procente a indivizilor care posedă toate 

caracterele şi însuşirile ereditare proprii. 

 Aceste caracteristici se stabilesc prin acţiunea de certificare a seminţelor 

în câmp, în cadrul căreia se determină autenticitatea, provenienţa seminţelor şi 

categoria biologică, apoi puritatea biologică şi starea sanitară a culturii 

semincere. Materialul biologic, care în urma controalelor în câmp corespunde 

indicilor stabiliţi de standardele de stat primeşte un act de certificare, cu care 

sămânţa produsă poate fi valorificată ca atare. În actul de certificare se înscrie 

categoria biologică. 

Valoarea culturală se stabileşte prin analiza probelor de seminţe în la-

boratoarele de controlul seminţelor, unde determinarea indicilor calitativi se 

face prim metode precizate în standarde. 

În această etapă se stabileşte puritatea fizică, componenţa botanică a 

impurităţilor vii, facultatea germinativă, starea sanitară şi valoarea altor indici 

prevăzuţi în standardele de stat respective. 

 În urma analizei de laborator pentru fiecare lot de seminţe se eliberează 

un  buletin de analiză în care se specifică dacă sămânţa analizată corespunde sau 

nu corespunde indicilor  de calitate prevăzuți în actele normative privind 

producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea 

semintelor si a materialului săditor, precum și testarea și înregistrarea soiurilor 

de plante, pentru diferite  categorii biologice. 

În cazul în care lotul nu corespunde condiţiilor prevăzute în standarde, în 

concluziile şi recomandările buletinului de analiză se  arată cauzele pentru care 
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sămânţa nu corespunde şi  se indică eventual măsurile ce trebuiesc luate, pentru 

ca lotul să fie  adus la asemenea condiţii. 

Cadrul organizatoric pentru controlul și certificarea semințelor din 

punctul de vedere al identității și purității varietale și al standardelor de calitate, 

inclusiv al stării fitosanitare, în vederea utilizării și comercializării semințelor 

este precizat prin lege.  

În concluzie calitatea materialului semincer este dată de: 

 autenticitate – 

 puritatea, P  

 capacitatea germinativă , Cg -  

 energia germinativă  

 valoarea utilă  

 puterea  de străbatere 

 umiditatea seminţelor 

 starea sanitară 

 culoarea, luciul şi mirosul  

Pe lângă însuşirile arătate mai sus, seminţele au şi o serie de proprietăţi 

fizice şi fizico-mecanice, prezentate în capitolul 2, care influentează calitatea 

acestora și anume: 

o Mărimea semințelor, caracterizată prin cele trei dimensiuni 

ale semințelor, lungime, lățime și grosime; 

o Masa a 1000 boabe, MMB, care dă indicaţii  asupra mărimii 

seminţelor şi densităţii acestora;  

o Masa specifică (densitatea reală, ), în g/cm3  sau kg/m3  ;  

o Masa specifică aparentă (densitatea aparentă, a),  în g/cm3  

sau kg/m3,  

o Masa hectolitrică (MH), MH =a  / 0,01, în  kg; 

o Unghiul de taluz natural ( ), în grade sexagesimale (o); 

o Unghiul de curgere,( ), în grade sexagesimale (0);  

o Viteza de plutire, (v) , în m/s, este viteza curentului de aer la 

care boabele, lăsate să cadă în acest curent, plutesc.   

 

 

7.2. Aspecte generale privind condiționarea semințelor  

 

După recoltarea din câmp a semințelor de graminee și leguminoase 

perene de pajiști, acestea nu pot fi utilizate direct  ca  material semincer, 

deoarece se prezintă sub forma unui amestec din semințele culturii principale, 

semințele altor plante, resturi vegetale, alte corpuri și impuritati de origine 

minerală sau organică.  
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Pentru ca materialul semincer să corespundă indicilor de calitate stabiliți 

prin standarde, pentru fiecare specie și categorie biologică, acesta trebuie să  fie 

supus, după treierare, unor operații de curățare, uscare, separare și sortare, 

operaţii componente ale procesului tehnologic de condiționare a semințelor, una 

din verigile importante ale tehnologiilor  producerii semințelor. 

Particularizând, în cazul semințelor de graminee și leguminoase perene de 

pajiști, condiționarea reprezintă ansamblul operațiilor amintite ulterior ce se 

bazează pe proprietățile fizico- mecanice sau fiziologice (în cazul uscării) ale 

părților componente ale amestecului rezultat în urma procesului de recoltare și 

anume:  

- viteza de plutire (coeficientul de portanță); 

- dimensiunile și forma particulelor; 

- masa specifică; 

- umiditatea semințelor  

Pentru a realiza o separare eficientă a fracțiunilor componente  ale unui 

ametec neomogen rezultat după treierat se utilizează mașini și instalații 

specializate care sunt prevăzute cu diferite echipamente și organe de lucru care 

funcționează  după anumite principii: 

- separare pneumatică cu curenți de aer ; 

- separare mecanică a fracțiunilor după dimensiuni (lungime,  

lățime, grosime);  

-separare fracțiunilor în funcție  de greutatea specifică. 

 Separatoarele pneumatice funcționează după principiul separării 

particulelor în curent de aer, pe baza proprietăților aerodinamice ale fracțiunilor 

componente ale amestecului. Aceste tipuri de instalații pot fi utilizate 

independent, în special cu rol de precurățire, dar de cele mai multe ori sunt părți 

componente ale uner utilaje sau linii complexe de curățire. 

 În cazul separării mecanice după dimensiuni sunt utilizate maşini și 

instalații prevăzute cu organe active ale căror procese de lucru ţin seama de cele 

trei dimensiuni ale seminţelor: grosimea (dimensiunea minimă), lăţimea 

(dimensiunea mijlocie) şi lungimea (dimensiunea maximă). 

Separarea amestecurilor după grosime se face prin intermediul sitelor cu 

orificii alungite. Prin sită, care în timpul funcţionării are o mişcare oscilatorie 

alternativă, pot să treacă numai seminţele a căror grosime este mai mică decât 

lăţimea a orificiilor sitei. 

 Separarea amestecurilor neomogene de seminţe după lăţime se face prin 

intermediul sitelor cu orificii circulare. Prin orificiile sitei, care în funcţionare 

are o mişcare oscilatorie alternativă, pot să treacă numai seminţele a căror 

lăţime este mai mică decât diametrul orificiilor sitei. 

Separarea amestecurilor neomogene de seminţe după lungimea acestora 

se realizează prin intermediul trioarelor ale căror suprafeţe de lucru sunt 

prevăzute cu alveole. 
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În funcţie de lungime, componentele amestecului seminţe, unele a căror 

lungime este mai mică decât diametrul alveolelor din interiorul cilindrului intră 

complet în alveole sau rămân pe suprafaţa interioară a cilindrului, dacă 

lungimea acestora este mai mare decât diametrul alveolelor. Seminţele intrate în 

alveole  și seminţele a căror lungime este mai mare decât diametrul alveolelor, 

sunt evacuate separat cu ajutorul unor jgheaburi cuplate la trior. 

În mod uzual pentru precurățirea sau curățirea semințelor sunt utilizate 

selectoare sau instalații de condiționare care funcționează prin combinații de 

sisteme de curățire pneumatice și mecanice. 

 

7.3. Condiționarea semințelor de graminee și leguminoase perene de pajiști 

 

Tehnologiile de condiționare sunt relativ diferite, în sensul ca unele 

operații specifice pot lipsi din fluxul de condiționare, iar altele noi pot fi 

adăugate in funcție și de caracteristicile fizico-mecanice ale seminţelor 

diferitelor specii și necesitatile speciale de conditionare ale unora. 

Principalele operații privind procesul de condiționare sunt următoarele: 

- precurățirea; 

- uscarea semințelor; 

- curăţirea de bază; 

- curăţirea suplimentară  

 

7.3.1. Precurăţirea 

 

 Datorită particularităților producerii de semințe, în special la gramineele 

perene de pajiști, procesul de condiționare începe cu precurăţirea, operaţie care 

trebuie efectuată imediat după treierare şi care constă în eliminarea fragmentelor 

verzi de frunze și/sau tulpini şi a impurităților cu dimensiuni mai mici decât 

cultura de bază (praf, pietricele, pleavă ş.a.). Prin această eliminare se realizează 

condiţii mai bune de păstrare, evitându-se incingerea masei de semințe, 

fenomen ce ar afecta germinația semințelor, sporirea randamentului şi a 

eficienţei economice a uscării (reducerea timpului de uscare) şi curăţirii 

seminţelor. 

În figurile 7.1 și 7.2 sunt prezentate schemele de funcționare a unui 

selector mecanic, respectiv mecano-pneumatic folosite la operația de 

precurățire. În general acestea sunt echipate cu două rânduri de site plane 

oscilante, superioară și inferioară. 

După această operație sămânța mai prezintă impuriăți atât vegetale 

(frunze, tulpini fragmentate, semințe de buruieni sau a altor plante etc.), cât și 

minerale (pietricele, nisip etc.), dar în cantități mult mai mici. 
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Fig. 7.1 Schema unui selector mecanic utilizat la precurățire 

 

1-gură de alimentare; 2-sită superioară; 

3-sită inferioară. 
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Fig. 7.2 Schema unui selector mecano-pneumatic utilizat la precurățire 

 

1-coș de alimentare; 2-dozator;  

3-tubulatură aspirație anterioară; 

4- casa sitelor; 5-ventilator;  

6-tubulatură aspirație posterioară. 
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7.3.2. Uscarea semințelor 

 

La recoltare, greutatea semințelor individuale depinde de conținutul de 

umiditate și  conținutul de substanța uscată totală, exprimate în valori absolute. 

În timpul vegetației conținutul de umiditate crește brusc în timpul 

primelor două săptămâni după polenizare , care este perioada de creștere rapidă 

inițială în mărime a semințelor, apoi rămâne aproape constantă până la etapele 

finale ale maturizării, atunci când o reducere bruscă are loc într-o  perioadă de 

câteva zile, astfel încât sistemul se stabilizează  la un conținut  relativ  scăzut 

care depinde de umiditatea atmosferică. 

Conținutul de substanță uscată din semințe crește lent în timpul primelor 

zile, dar când conținutul maxim de umiditate absolută este atins, acumularea de 

substanță uscată se accelerează pentru a ajunge la maxim. 

Etapele finale ale coacerii, caracterizată prin pierderea rapidă de 

umiditate, nu implică nici modificări majore în conținutul de substanță uscată 

din semințe, cu toate că nu apar nici schimbări calitative în substanța uscată. În 

termeni absoluți, semințele complet mature au conținutul de  umiditate și 

substanță uscată stabile. 

Pentru obținerea de producții maxime de semințe, libere de impurități din  

semințele altor specii și  buruieni, fermierul trebuie să se asigure tot timpul că 

viabilitatea semințelor recoltate nu este afectată în nici un fel în timpul procesul 

de uscare.  

Capacitatea de germinare a semințelor proaspăt recoltate  cu un conținut 

ridicat de umiditate poate fi distrusă foarte rapid, în cazul în care cultura este 

lăsată în saci sau în containere făra uscare artificială. 

Un conținut ridicat de umiditate, împreună cu o proporție considerabilă de 

resturi, incluzând frunze, tulpini, și semințe de buruieni , proaspăt treierate, 

poate produce suficientă căldură ca într-o oră să vatăme vitalitatea semințelor și 

să le deprecieze. 

Adesea resturile conțin mai multă de umiditate decât semințele, fapt ce 

impune ca după treierare, mai întâi semințele de iarbă sunt supuse precurățirii 

sau uscării  până la un nivel satisfăcător, în această siuație riscurile de 

depreciere a  capacității de germinare fiind reduse. 

Există două tipuri de umiditate implicate în condiționare semințelor: 

umiditatea care apare pe suprafața exterioară, care este absorbită rapid de aer, în 

condiții atmosferice uscate și umiditatea internă, care este distribuită în toate 

părțile interioare ale semințelor. Extragerea acesteia din urmă implică difuzia la 

suprafața semințelor, unde evaporarea poate avea loc. 

Cu cât conținutul de umiditate a semințelor este mai mare, cu atât 

temperatura de uscare trebuie să fie mai scăzută și în consecință, cu atât mai 

mare este timpul necesar pentru a ajunge la starea de uscare dorită. Asta pentru 
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că sistemul enzimatic din  semințe este sensibil la deteriorări când este în stare 

fluidă și în condiții de umiditate internă ridicată și poate fi distrus rapid prin 

încălzire. 

După  o uscare prealabilă atentă, se ajunge la o stare semi-lichidă și 

enzimele câștiga stabilitate și devin mai puțin sensibile la depreciere. 

Este deci important de concluzionat faptul că, în timpul uscării, 

deteriorarea semințelor este cauzată nu numai de temperatura agentului de 

uscare (aerul), ci și a conținutului inițial de umiditate [3]. 

Conținutul de umiditate a semințelor la descărcarea din combine poate 

varia de 20...40 % sau chiar mai mult, în funcție de condițiile și metoda de 

recoltare . 

Pentru perioade relativ scurte, adică de până la 12 luni sau în jur de, 

conținutul de umiditate de la care depozitarea în vrac de semințe de iarbă este 

considerat sigur, este în general recunoscut ca fiind în jur de 13-14 %. 

Pentru a ajunge la aceste valori ale  umidității, semințele de plante 

furajere de pajiști, de obicei după precurățire, sunt supuse uscării, proces în care 

se folosește aerul atmosferic neîncălzit sau încălzit prin diferite variante, cea 

mai uzuală fiind cea a utilizării energiei solare. 

Procesul de uscare a semințelor se poate aprecia prin următorii indici de 

calitate: 

- uscarea să se realizeze în timp scurt și fără vătămarea 

boabelor; 

- menținerea purității și a germinației; 

- consum redus de energie; 

- în timpul uscării temperatura materialului semincer să nu 

depășească valoarea de 40....42 oC [14], [15], [18], [28], 

[37]. 

În general uscarea semințelor de graminee și leguminoase perene de 

pajiști se face prin următoarele metode: 

-în sistem gospodăresc, prin solarizarea semințelor pe platforme și/sau 

folosirea unor soluții constructive simple ; 

-în sistem specializat, prin utilizarea unor echipamente și instalații 

speciale de uscare. 

În figura 7.3 este prezentată o variantă de uscare prin solarizare a 

semințelor, caz în care acestea sunt așezate pe platforme betonate, într-un strat 

cu o grosime ce nu depășește 10...15 cm și care este lopătat periodic în funcție 

de condițiile atmosferice. 

Prin acest procedeu, într-o zi călduroasă, umiditatea semințelor poate fi 

redusă cu 5...6 %. Este o metodă ieftină și permite grăbirea maturității 

fiziologice a semințelor. 
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Fig. 7.3 Uscarea semințelor prin solarizare pe platforme 

1- strat de semințe; 2- platformă de beton; 3- sol. 

 

În figurile 7.4. și 7.5. sunt prezentate două soluții constructive de instalații 

de uscare, unde se folosește ca agent de uscare aerul atmosferic neîncălzit, cu 

mențiunea că grosimea stratului depinde de umiditatea inițială a semințelor (la 

20...25 % poate fi de 60...70 cm, la 35...40 %  de 40...50 cm etc.). 

Se recomandă folosirea ventilatoarelor centrifugale (Fig. 7.4) sau axiale 

(Fig. 7.5), care să asigure un debit de aer de cel puțin 1800 m3 /oră/tona de 

semințe cu o umiditate inițială de 45 % [3]. 

 

 
 

Fig. 7.4 Uscător cu aer rece în sistem staționar 
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Debitele minime recomandate de aer pentru semințele uscate cu aer 

neîncălzit în condiții medii sunt: 

• Pentru semințele de la conținut de umiditate de 25 %, 600...800 

m3/oră/ tona de semințe. 

• Pentru semințele la un conținut de umiditate de 22 %, 300...400 

m3/ oră/ tona de semințe. 

• Pentru semințele la un conținut de umiditate de 18 %, 200...250 

m3/ oră/ tona de semințe. 

• Pentru semințele la un conținut de umiditate de 15 %, 100...150 

m3/ oră/ tona de semințe. 

 
Fig. 7.5 Instalație de uscare cu canale 
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În cazul variantei din figura 7.5, înainte de punerea stratului de semințe, 

peste canalele laterale se așează o țesătură sintetică sau naturală cu ochiuri care 

să permită trecerea aerului și să nu treacă semințele prin ea. 

Pentru încălzirea aerului, unele instalații utilizează surse de energii 

regenerabile, cum ar fi energia solară (Fig.7.6). 

 

 

 
 

Fig. 7.6 Instalație de uscare cu panouri solare 

 

1-ventilator centrifugal; 2- conductă aspirație aer cald; 3- cameră de 

uniformizare a presiunii; 4- strat de semințe; 5- spațiu de uscare semințe; 

 6- bandă transportoare; 7- rulou bandă; 8- captatori solari; 

9- canal colectare central; 10- structură metalică de susținere; 

11- priză aer neîncălzit pentru amestec. 

 

Aerul atmosferic, aspirat de ventilatorul centrifugal 1 prin conducta 2, 

trecut prin captatorii solari 8 și colectat central prin canalul 9, este trimis sub 

presiune în camerele de uniformizare 3, de unde prin banda transportoare 6 
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realizată dintr-o tesătură artificială sau naturală, ajunge în masa de semințe 4, 

depozitată în spațiul de uscare 5. 

În figura 7.6 este prezentată o variantă constructivă compusă din două 

părți simetrice, care se încarcă, se usucă și se descarcă alternativ, ventilatorul 

fiind montat pe o placă turnantă, permițând cuplarea alternativă la cele două 

camere de uniformizare a presiunii. 

De remarcat faptul că ventilatorul este prevăzut cu o priză de aer 

atmosferic neîncălzit 11, pentru a putea regla temperatura curentului de aer 

trimis în masa de semințe. 

În unele stații specializate de condiționare a semințelor, în cadrul 

procesului tehnologic se pot utiliza uscătoare ce flux continuu cu transport 

pneumatic (Fig. 7.7) sau mecanic (Fig. 7.8), cu precizarea că acestea pot utiliza 

aer atmosferic neîncălzit sau încălzit cu surse de energie clasice sau 

regenerabile. 

 

 
 

Fig. 7.7 Uscător cu flux continuu, varianta cu transport pneumatic 

 

1-ventilator centrifugal; 2- coș de alimentare; 3- conductă refulare; 

4- cadru metalic de susținere; 5-canal transport amestec aer-semințe; 

6- coș evacuare aer; 7- clapetă rabatabilă; 8-spațiu de turbioanare; 

9- cameră de liniștire; 10- dozator semințe; 

11- șibăr;12- gură evacuare semințe. 
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Fig. 7.8 Uscător cu flux continuu, varianta cu transport mecanic 

 

Viteza de uscare a semințelor depinde de umiditatea inițială și finală a 

acestora, temperatura agentului de uscare, umiditatea inițială și finală a 

agentului termic și viteza de deplasare a acestuia. 

Ca urmare, utilizarea aerului atmosferic, neîncălzit sau încălzit prin 

diferite metode, prezintă dezavantajul că umiditatea acestuia depinde de 

condițiile atmosferice existente în timpul procesului de uscare. 
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7.3.3. Curăţirea de bază 

 

Curăţirea de bază denumită curent de selectare a seminţelor, constă în 

aducerea seminţelor la indicii de calitate conform cerințelor standard privind 

categoria biologică în care se încadrează lotul respectiv. În majoritatea 

schemelor de curăţire, ordinea de folosire a acestor elemente este, de obicei, 

următoarea: vânt anterior slab (elimină plevele, paiele ş.a. cu viteze de plutire 

reduse), vânt posterior mai puternic (elimină componente mai ușoare decât 

semințele viabile), sită pentru impurităţi mari, sită de sortare, sită pentru 

impurităţi mici, trioare cu alveole. Această eşalonare este orientativă, în anumite 

cazuri, folosirea unora dintre elemente nu este necesară, în alte cazuri ordinea 

trebuie modificată. În fermele producătoare de semințe, care nu au instalaţii sau 

staţii complexe de condiţionare, curăţirea de bază pentru culturile de graminee, 

leguminoase şi unele plante tehnice se face cu ajutorul selectorului. 

În figura 7.9 este reprezentată schematic construcția și principiul de 

funcționare a unui selector folosit la curățirea de bază a semințelor de plante 

furajere de pajiști, cu specificația ca acesta poate fi folosit independent sau 

poate fi parte componentă a unei instalații de condiționat semințe. 

Acest selector este de tipul oscilant cu site plane. Procesul tehnologic de 

separare se relizează prin trecerea amestecurilor, care au în componența 

particule cu dimensiuni diferite, peste suprafețe prevăzute cu ochiuri de anumite 

forme și dimensiuni, respectiv prin site. Ordinea in care se obțin fractiunile 

granulometrice in procesul tehnologic de separare depinde de pozitia sitelor pe 

masina, cea mai folosită fiind separarea prin refuz, cand amestecul este adus pe 

suprafața sitei cu orificiile cele mai mari; cernutul de pe prima sită constituie 

amestecul de alimentat pentru cea de-a doua sita etc. 

La unele variante constructive sitele 1 (superioară) și 2 (de mijloc) se pot 

fragmenta în două sau trei secțiuni, putându-se monta în prelungire părți (site cu 

lungimi ce reprezintă diviziuni ale lungimii totale a sitelor 1 sau 2)   cu diferite 

dimensiuni și forme ale orificiilor. În aceast variantă separarea se  realizează 

prin trecere, iar cernerea are loc de la o compozitie granulometrica mică la una 

mare; în acest caz refuzul de pe sita anterioară, constituie amestecul de 

alimentat pentru următoarea. 
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În tabelul 7.1 sunt prezentate dimensiunile  pentru orificiile alungite sau 

ciculare ale sitelor selectoarelor utilizate pentru selectarea semințelor de plante 

furajere de pajiști, al căror principiu de funcționare este similar cu cel din figura 

7.9. 

Aceste dimensiuni sunt cu titlu de recomandare, dimensiunile semințelor 

în cadrul speciilor fiind influențate de soi, condițiile climatice, spațiul de nutriție 

a plantelor etc. În acest sens decizia fianlă privind mărimea orificiilor sitelor 

utilizate și a curenților de aer utilizați în procesul de curățire se ia în funcție de 

fiecare an de producție. 

Tabelul 7.1 

Specia 

Dimensiunile orificiilor la site, în mm 

 - orificii rotunde 

≠ - orificii alungite 

Sita 1 Sita 2 Sita 3 

Golomăț  2,5...2,8 ≠ 1,0...1,2  0,5...0,8 

Păiuș de livezi  2,7...3,6 ≠ 1,1...1,3  0,6...0,8 

Păiuș înalt  2,5...2,8 ≠ 1,0...1,2  0,5...0,8 

Păiuș roșu 1,5...2,0 ≠ 1,2...1,5  0,5...0,7 

Raigras peren  2,7...3,6 ≠ 1,1...1,3  0,6...0,8 

Timoftică  1,5...2,0  0,9...1,0 ≠ 0,3...0,6 

Obsigă nearistată  3,4...4,0 ≠ 1,4...1,6  0,6...1,0 

Ierbăluță  1,5...2,5 ≠ 1,0...1,5  0,7...1,0 

Firuță  1,7...2,0 ≠ 1,0...1,2  0,3...0,5 

Lucernă  2,0...2,5 ≠ 1,2...1,5  0,5...0,7 

Trifoi alb  1,4...1,8 ≠ 0,9...1,0  0,7...0,9 

Trifoi roșu  2,0...2,5 ≠ 1,3...1,9  0,7...0,9 

Ghizdei  1,8...2,2 ≠ 1,4...1,8  0,7...1,0 

Sparcetă  6,5...7,0  3,5...5,0 ≠ 2,5...3,5 

 

În cadrul fluxului tehnologic de condiționare a semințelor de graminee și 

leguminoase perene de pajiști, pentru separarea amestecurilor neomogene de 

seminţe după lungimea acestora, după selectoare se montează trioare (Fig. 

7.10), ale căror suprafeţe de lucru sunt prevăzute cu alveole. 

În figura 7.11 este prezentată o secțiune prin trior, fiind arătat sugestiv și 

principiul de funcționare a acestuia.  

În funcţie de lungime, componentele amestecului din interiorul 

cilindrului, care în timpul funcţionării are o mişcare de rotaţie, seminţele a căror 

lungime este mai mică decât diametrul alveolelor intră complet în alveole sau 

rămân pe suprafaţa interioară a cilindrului, dacă lungimea acestora este mai 

mare decât diametrul alveolelor. Seminţele intrate în alveole sunt ridicate până 

când, sub acţiunea propiei greutăţi, cad din alveole, fiind colectate în jgheabul 
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central și evacuate în afara triorului cu un transportor melc sau o tavă 

vibratoare. 

 

 

Fig. 7.10 Trior cu alveole folosit la selectarea semințelor 

 

1-cadru metalic; 2-cilindru cu alveole; 3-jgheab colectare; 

 4-transportor elicoidal; 5-gura de evacuare semințe lungi;  

6-gura de evacuare semințe mici, spărturi; 

7- mecanism reglare poziție jgheab. 

 

Seminţele a căror lungime este mai mare decât diametrul alveolelor, 

intrând parţial, vor fi antrenate parțial pe o anumită zonă şi vor rămâne pe 

suprafaţa interioară a cilindrului. Aceste seminţe sunt evacuate din cilindru, 

separat de seminţele colectate în jgheabul central. 
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Fig. 7.11 Secțiune transversală printr-un trior 

 

Tabelul 7.2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În tabelul 7.2 sunt specificate dimensiunile alveolelor triorului pentru 

diferite specii de plante furajere de pajiști. 

Utilajele și echipamentele prezentate anterior se pot monta individual sau 

ca părți componente în cadrul unor instalații de selectare. 

Specia 
Diametrul  alveolelor, 

mm 

Golomăț 2,5...3,5 

Păiuș de livezi 3,5 

Păiuș înalt 2,5...3,5 

Păiuș roșu 2,0...2,5 

Raigras peren 3,5 

Timoftică 1,0...1,5 

Obsigă nearistată 3,0...3,5 

Ierbăluță 2,5...3,0 

Firuță 1,5...2,5 

Lucernă 1,5...2,0 

Trifoi alb 1,7 

Trifoi roșu 1,5 

Ghizdei 2,0 

Sparcetă 5,5...8,5 
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Fig. 7.12 Schema unei instalații de curățire a semințelor 

În figura 7.12 este reprezentată schema unei instalații de curățire a 

semințelor de plante furajere de pajiști care nu necesită curățiri suplimentare. 

Pentru a nu avea pierderi mari și implicit un randament la selectare 

ridicat, se recomandă ca  o parte din refuzurile (pleavă, semințe ușoare etc.) ce 

apar în urma unor secvențe tehnologice din cadrul procesului de selectare să fie 

reintroduse în  fluxul  tehnologic de curățire. 

 

7.3.4.  Curăţirea suplimentară 

 

În anumite cazuri, curăţirea de bază trebuie continuată cu o curăţire 

specială, necesară atunci când: nu s-a reuşit eliminarea unor impurităţi, în 

special seminţe de plante de cultură sau buruieni greu separabile; dorim să 

îmbunătăţim germinaţia sau starea sanitară a lotului, prin eliminarea unor 

seminţe care, deşi considerate pure, au totuşi unele defecte nedorite. Ca exemple 

de curăţire suplimentară menţionăm decuscutarea și dezaristarea.  

Pentru culturile de trifoi şi de lucernă, din cele 17 specii de cuscută 

semnalate în ţara noastră,  sunt deosebit de periculoase două și anume Cuscuta 

campestris şi Cuscuta trifolii, care produc pagube enorme în culturi,în special în 

loturile semincere.  
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Principiul decuscutării (eliminarea seminţelor parazite de cuscută) se 

bazează pe separarea seminţelor cultivate și a seminţelor de cuscută în funcţie 

de proprietăţile fizico-mecanice şi anume proprietatea acestora de a se acoperi 

cu pulbere de fier, care depinde de gradul rugozitate al seminţei. 

 

 
 

Fig. 7.13 Schema de principiu a unei instalații de decuscutare 
 

Pentru curăţirea de cuscută a seminţelor de lucernă şi trifoi, există maşini 

de decuscutat (Fig. 7.13), bazate pe principiul separării cu ajutorul unui cilindru 

magnetizat, printr-un electomagnet, iar mai nou cu magnet permanent.   

Seminţele de trifoi şi lucernă sunt netede, lucioase, pe când seminţele de 

cuscută au suprafaţa aspră și prezintă rugozităţi. Dacă se amestecă sămânţa ce 

trebuie curăţită cu o pulbere de fier foarte fină (pilitură), această pulbere 

pătrunde în rugozităţile seminţelor şi aderă, ca un înveliş, la suprafaţa seminţei 

de cuscută. Amestecul seminţei cu pulberea de fier se face în recipiente închise 

(camere de amestecare), în care sămânţa este agitată continuu şi în care se 

pulverizeză puţină apă, pentru a asigura aderenţa pulberii. În urma acestui 

amestec seminţele de cuscută se încarcă cu pulberea metalică, iar cele de 
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lucernă sau trifoi, având suprafața lucioasă, rămân curate. După această operaţie 

seminţele sunt trecute peste un cilindru magnetizat, care atrage seminţele de 

cuscută, învelite în pulberea metalică. 

Într-una din variantele constructive, o porţiune longitudinală din suprafaţa 

cilindrului rămâne nemagnetizată. Când cilindrul care se rotește și ajunge în 

zona nemagnetizată, seminţele de cuscută se desprind de pe el şi cad într-un 

recipient colector. În alte variante constructive, curățirea tamburului magnetizat 

se face cu ajutorul unor perii rotative sau cu un răzuitor.  

Tot ca o curățire suplimentară trebuie considerată şi operaţia  de 

dezaristare care constă în eliminarea perilor (ţepilor) care se găsesc pe suprafaţa 

unor seminţe de graminee perene de pajiști (Poa pratensis, Bromus inermis 

etc.). 

 Această operație se relizează cu utilaje specifice denumite dezaristatoare. 

Dezaristatorul (Fig. 7.14) este o mașină specială care indepartează 

aristele, eventual lustruiește semințele, fără a provoca vătămări ale acestora. 

 

 
 

Fig. 7.14 Schema unui dezaristator semințe 

 

1- gură de alimentare; 2- manta; 3- rotor prevăzut cu cuie sau bare de 

frecare; 4- sistem de reglare evacuare material semincer; 

5- gură de evacuare; 6- bare de frecare (la unele variante). 
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 În cazul speciilor de pajiști, prin această operație se crează condiții 

optime utilizării semințelor în mașinile și echipamentele de semănat. 

Materialul semincer se introduce în dezaristator, unde este supus unei 

frecări interne intense între cuiele sau barele montate longitudinal sau în spirală 

și mantaua dezaristatorului, realizănd astfel îndepărtarea  aristelor de pe 

semințe. 

Utilajul este prevăzut cu un sistem de reglare care permite menținerea 

mai mult sau mai puțin a materialulului în interiorul acestuia. 

Ca o caracteristică a curățirii semințelor de graminee și leguminoase 

perene de pajiști poate fi menționată randamentul acesteia, care reprezintă 

raportul dintre masa inițială a semințelor, la o anumită umiditate, recoltate cu 

combina direct din câmp și masa finală a semințelor condiționate cu o umiditate 

de depozitare de 13...14 %. 

În tabelul 7.3 sunt prezentate valorile randamentului curățirii semințelor 

de graminee perene de pajiști, obținute în condițiile climatice ale unui an 

favorabil producerii de semințe, în special în perioada de recoltare a loturilor 

semincere. 

 

Tabelul 7.3. 

Nr. 

crt. 
Specia 

Cantitatea de semințe,  

kg 

Umiditatea 

inițială, 

% 

Randamentul 

condiționării, 

% Necondiționată Condiționată 

1 Dactylis glomerata 5.200 3.375 18 65 

2 Festuca pratensis 1.500 1.065 17 71 

3 Phleum pratense 5.300 4.320 16 81 

4 Festuca arundinacea 5.700 4.040 17 70 

5 Lolium perenne 1.600 1.150 19 72 

 

De menționat faptul că valorile randamentului condiționării semințelor 

sunt influențate de umiditatea inițială a semințelor (epoca de recoltare), gradul 

de îmburuienare a loturilor semincere, metoda de recoltare, reglajele și starea 

tehnică a instalațiilor utilizate în cadrul procesului de condiționare. 

 

 

7.4. Modalități de ambalare 

 

Conform Legii privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea 

calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor ,,Samânța se 

comercializează în ambalaje specifice, închise și marcate cu o etichetă oficială 

și/sau a furnizorului, după caz, imprimatăcu informațiile prevăzute de regulile 

și normele tehnice” [54]. 

În general semințele de graminee și leguminoase perene de pajiști sunt 

ambalate în recipienți de tip saci, pungi sau cotainere sigilate, confecționate din 
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diferite materiale naturale sau sintetice, masa acestora depinzând în general de 

destinația semințelor și de respectarea normelor de protecție a muncii privind 

manipularea manuală și/sau mecanizată. 

 În figura 7.15 este prezentată schematic o instalație de dozare și însăcuire 

a semințelor, folosită în depozitele semiautomatizate. 
 

 
 

Fig. 7.15 Schema unei instalații de dozare-ambalare semințe 

 

1- structură susținere instalație; 2- coș de alimentare; 3- transportor cu cupe; 

4-buncăr de semințe; 5- dozator semințe; 6- cântar. 

 

De remarcat la această instalație este faptul că are componență un dozator 

de semințe 5, cu posibilitatea de a fi programat să efectueze un anumit număr de 

rotații, realizând astfel diferite cantități de semințe. 

Dezavantajul acestui utilaj este acela de a fi foarte bine curățat după 

fiecare specie, pentru prevenirea impurificării mecanice a semințelor ambalate. 
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7.5. Păstrarea semințelor de graminee și leguminoase perene de pajiști 

 

Menținerea calității semințelor în perioada de  depozitare, din momentul 

producerii până când este semănată, este imperativ necesară, astfel încât  să se 

asigure valoarea sa culturală (germinație, puritate etc.). Depozitarea semințelor 

de plante furajere de pajiști, la fel ca și stocarea oricărui alt organism viu, are 

riscurile sale. Riscurile pot crește sau scade, în funcție de specie, de vremea 

predominantă și de modul de gospodărire  din timpul depozitării. 

Factorii care pot influența longevitatea semințelor depozitate includ 

condițiile din câmpul în care cultura de semințe a fost cultivată (a), modul în 

care acestea au fost uscate (b) și modul în care au fost stocate (c). 

a) Zona, epoca de semănat și  tehnologia  de cultură aplicată unui lot 

semincer pot afecta durata de depozitare a semințelor. De exemplu, în cazul în 

care semințele prezintă inițial o înaltă calitate, datorită factorilor optimi de pre-

recoltare, este posibil să urmeze  cu succes faza de depozitare; pe de altă parte,  

în cazul în care sămânța începe cu o calitate proastă (temperaturi ridicate și 

ploaia sau roua din timpul maturării culturilor semincere, umiditate ridicată la 

recoltare, probleme de încingere, germinație și vigoare scăzută, semințe imature 

și deteriorate mecanic, etc), este dificil de a face o bună depozitare chiar și cu 

cele mai bune practici. 

b) Conținutul ridicat de umiditate a semințelor este principala cauză a 

pierderii viabilității semințelor și vigoarea acestora. Umiditate ridicată provoacă 

încălzirea, mucegăirea și încurajează activitatea crescută a insectelor. 

Semințe recoltate mai devreme, cu un conținut ridicat de umiditate, vor genera 

căldură dacă sunt lăsate în vrac. 

c) Umiditatea relativă (UR) și temperatura din magazii sunt cei mai 

importanți factori care afectează calitatea semințelor. În condiții ideale de 

depozitare, atât umiditatea relativă, cât și temperatura trebuie să fie menținute la 

valori scăzute. În cazul în care semințele sunt depozitate în vrac sau în saci, care 

permit circulația aerului, având în vedere că semințele sunt higroscopice,  

umiditatea acestora este determinată de umiditatea relativă a aerului, UR. 

Semințele își corectează umiditatea lor prin încercarea de a ajunge la un 

echilibru cu umiditatea relativă. 

Menținerea unui conținut de umiditate a semințelor, în condiții de 

siguranță pentru depozitare, necesită un nivel scăzut, corespunzător al umidității 

relative, care poate fi realizat prin: 

a) Depozitarea uscată a semințelor, în recipiente sigilate impermeabile, cum ar fi 

cutii sigilate sau bidoane, pungi de plastic groase sau sticle; 

b) Construirea instalației de depozitare într-o locație în care umiditatea relativă 

este în mod natural scăzut; 
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c) Reducerea umiditatății relative (UR) la un nivel favorabil prin echiparea 

mediului de depozitare cu  instalații speciale. Depozitarea pe termen lung ( pâna 

la 10 ani și peste)  se poate realiza în  condiții de frig uscat, între 0 și 5 °C și o 

umiditate relativă 30...40 %. 

Aceste condiții pot fi obținute numai într-o încăpere de depozitare bine 

izolată cu echipamente de refrigerare si dezumidificare. 

De reținut este faptul că atunci când conținutul de umiditate a semințelor 

este între 5 % și 14 %, fiecare reducere de 1 % a conținutului de umiditate 

dublează durata de depozitare a semințelor. 

Când temperatura de depozitare este între 0 °C și 50 °C, fiecare scădere 

de  5  °C  în  temperatura  de  depozitare  dublează  durata  de  depozitare  a 

semințelor [53]. 

Depozitele și magaziile de semințe trebuie să fie păstrate curate, fără 

semințe împrăștiate care ar încuraja insectele și rozătoarele (șobolani și șoareci). 

Zona de depozitare în vrac a semințelor trebuie să nu prezinte colțuri și 

unghiuri ascuțite, unde resturile și insectele se pot ascunde și să se poată 

igieniza corespunzător. 
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8. CONCLUZII 

 

 

Gramineele și leguminoasele  perene de pajiști, în contrast cu alte culturi, 

nu se caracterizează prin cantitățile mari de semințe ce le produc pe unitatea de 

suprafață, producția de sămânță fiind un element secundar. 

Problema producerii semințelor la gramineele perene este strâns legată de 

cunoașterea particularităților biologice privind creșterea și dezvoltarea fiecărei 

specii în parte, precum și a aspectelor legate de fructificare și maturare – 

coacere  a semințelor. Studiul particularităților biologice privind creșterea și 

dezvoltarea diferitelor specii de plante furajere de pajiști, servește ca premiză 

generală pentru toate măsurile ce se aplică în cadrul tehnologiilor loturilor 

semincere în vederea obținerii unor producții de sămânță mari și constante [7]. 

În acest sens, conform legii, pe bază de contract și a unui acord de 

multiplicare, amelioratorii sau menținătorii de soiuri au obligația să  pună la 

dispozitia operatorilor economici inregistrati, care multiplică aceste soiuri, 

tehnologiile specifice de producere a semințelor.  

  Asigurarea unor producții de sămânță ridicate și constante în timp, nu 

sunt posibile fără o bună aprovizionare a loturilor semincere cu elementele 

fertilizante necesare parcurgerii fazelor critice de creștere și dezvoltare. Pentru 

aceasta trebuiesc cunoscute cerințele biolgice ale fiecărei specii și soi în parte, 

având astfel, posibilitatea unor intervenții eficace în fazele critice și stabilirea 

unor proporții optime a elementelor de nutriție [7]. 

Alături de azot, fosforul și potasiul sunt principalele elemente necesare 

creșterii, dezvoltării sezonale, fructificării și maturării semințelor, precum și a 

unei bune înfrățiri prin care plantele își asigură perenitatea. 

Substanțele nutritive trebuie să fie suficiente și echilibrate. 

Folosirea spațiului de nutriție, de către gramineele perene cultivate pentru 

sămânță, reclamă cunoașterea unor aspecte esențiale din verigile acestor 

tehnologii, cum sunt: distanța dintre rânduri și densitatea de semănat. Este de 

preferat un lan cu o densitate medie, cu plante bine dezvoltate, unui lan cu 

densitate excesivă, unde plantele se stânjenesc, vor fi mai slab dezvoltate și 

implicit producția de sămânță va fi afectată calitativ și cantitativ. 

Producerea semințelor pentru plantele furajere  perene de pajiști necesită 

o atenție specială din cauza diferitelor tipuri de semințe, formele 

corespunzătoare și dimensiunile acestora. 

În general, condiționarea semințelor mici este fundamental diferită de 

aceea de la  cereale, deoarece necesită un nivel ridicat de precizie.  

Semințele de iarbă tind să aibă o densitate în vrac scăzută și unghiuri de 

taluz și de curgere relativ ridicate, în timp ce forma semințelor este diversă.  De 
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aceea, curățarea trebuie efectuată în etape, acordându-se o atenție deosebită 

performanței calitative a fiecărui utilaj component al stațiilor de condiționare.  

De o mare importanță este ca  întregul lanț de curățare trebuie să fie 

accesibil intervențiilor și ușor de curățat, deoarece semințele mici se adună la 

colțuri și margini, provocând infestarea mecanică [55], [57]. 
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Anexa 1 

Zonarea principalelor specii de graminee perene de pajiști 
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Anexa 2 

Zonarea principalelor specii de leguminoase perene de pajiști 
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Anexa 3 

Denumirile speciilor de graminee și leguminoase perene de pajiști 

 în limba latină, română, engleză, franceză și germană [56] 
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