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CUVÂNT ÎNAINTE 
 
 
 Inginerul agronom Teodor Maruşca, doctor în agronomie, cercetătorul 
eminent, profesorul dedicat, agricultorul pasionat, dar, mai presus de toate, omul 
cetăţii rurale timp de aproape  jumătate de secol, a scris mult şi bine despre cele mai 
acute si actuale aspecte ale ruralului, satului românesc în ansamblul său. 

Formaţia sa ştiinţifică remarcabilă, călătoriile ştiinţifice dintr-o parte în alta a 
lumii rurale mondiale, spiritul său de observaţie deosebit de dezvoltat, dar, înainte de 
toate, dragostea sa faţă de pământul românesc, faţă de agricultură şi agricultori, faţă 
de animale şi crescătorii lor, într-un cuvânt faţă de ţăranul român şi satul românesc, l-
au îmboldit să scrie. Să scrie, repet, mult şi bine, mult şi cu suflet, şi, nu în puţine 
cazuri, cu durere, pentru că agricultorul, de la noi, din Piatra Craiului, din Dorna sau 
din Semenic, nu este precum cel din Elveţia, de pe Valea Rhonului, de la Brig, sau de 
la Grindel Wald la 2.000 de metri altitudine, în Alpi. 
 Preocupările sale, cercetările sale întreprinse timp de peste 40 de ani, cu 
pasiune şi rigoare, în domenii precum: 
 - Botanică, geobotanică, tipologia pajiştilor, gradientică ecologică montană ; 
  - Protecţia mediului prin mijloace biologice şi biotehnice, combaterea 
eroziunii solului, reconstrucţia ecologică a pajiştilor şi terenurilor degradate; 

- Resurse genetice, ameliorarea, introducerea în cultură, studiul şi testarea 
soiurilor de graminee şi leguminoase perene de pajişti; 

- Îmbunătăţirea pajiştilor prin combaterea buruienilor şi vegetaţiei 
lemnoase, fertilizare, amendare, supraînsămânţare, reînsămânţare etc. ; 

- Folosirea pajiştilor, conveiere pentru păşunat, comportamentul  
animalelor, randament în producţie animală, lapte de vacă şi spor greutate vie la 
păşunat, eficienţa economică etc., s-au materializat în aproape 200 lucrări ştiinţifice 
publicate în numeroase reviste româneşti ori internaţionale şi comunicate la 
nenumărate congrese din ţară sau Elveţia, Franţa, Suedia, Cehia, Luxemburg, 
Bulgaria, Spania, Republica Moldova, Portugalia, Grecia, Austria etc. 
 A scris, singur sau în colaborare, peste 20 de cărţi, mai toate având ca subiect 
cunoaşterea vegetaţiei, ameliorarea şi exploatarea pajiştilor naturale. 
 Dar, pe lângă prestigioasa activitate ştiinţifică, concretizată în cărţi de 
specialitate, cursuri universitare şi lucrări, Dr. Teodor Maruşca, s-a dovedit că este şi 
un bun condeier.  

Scrie cu aplomb, convingător şi, ceea ce este mai important, scrie din suflet,  
cu sufletul şi inima la marile probleme ale vieţii rurale contemporane româneşti şi din 
alte locuri pe care le-a călcat cu pasul şi le-a înţeles cu gândul şi cu simţământul. 
 În cartea de faţă, o profesiune de credinţă de o viaţă a Dr. Teodor Maruşca, 
intitulată atât de sugestiv Recurs la tradiţia satului sau Opinii agrosilvopastorale, 
autorul a strâns într-un volum mare parte din cele peste 240 articole pe care le-a scris, 
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în decursul timpului, în reviste precum: Agricultura României, Viaţa Satului, 
Profitul Agricol, Ferma, Recolte bogate, Cereale şi Plante tehnice, Zootehnie şi 
Medicină Veterinară, etc. 
 Ce a scris Teodor Maruşca în câteva sute de pagini în decursul timpului ? 

Dar, ce nu a scris: despre pământ, cu jalea şi paguba nefolosirii lui, despre 
grâu, porumb, pepeni şi buruieni, despre patrimoniul pastoral românesc şi paragina în 
care se află cele mai multe izlazuri comunale, despre dragostea lui faţă de munte şi 
animalele care ar trebui să le populeze, dar şi despre ţăranul montan pe cale de 
dispariţie. 
 A scris mult şi bine, cu pasiune şi competenţă, despre ce trebuie întreprins, în 
România celor peste două decenii postcomuniste pentru  revitalizarea agriculturii, 
pentru reclădirea satului şi revigorarea agricultorului român. La acest capitol, Teodor 
Maruşca scrie cu durere.  

Reproduc  pentru Dvs., cititorii,  din articolul Arta de a fi fermier, numai două 
pasaje: 
 „ Regimul autoritar, străin sufletului românesc, la sfârşitul anului 1989 a fost 
răsturnat prin violenţă şi odată cu acest act s-au distrus din temelii agricultura 
socialistă de stat şi cea cooperatistă, moderne din punct de vedere al concepţiei şi 
tehnologiei aplicate, dar şi cu cele mai inechitabile  retribuţii ale membrilor 
cooperatori sau salariaţilor de stat, din întreg lagărul socialist european !  De aceea, 
imediat după căderea comunismului la noi,  diverşi „ politicieni ” indiferent de 
culoare şi de convingeri au profitat de situaţie şi au aţâţat în scopuri electorale 
mulţimea nemulţumită a satelor, să treacă la desfiinţarea acestor structuri prin care 
au fost oprimaţi de fostul regim, fără să pună nimic în loc decât un palid sentiment 
de dreptate „. 

„Cum reparăm greşelile impardonabile ale tranziţiei greşit înţelese de  mai 
toţi politicienii care au căzut în cursa aservirii noastre ca ţară la produsele agricole 
realizate de alţii !?Un lucru este sigur, nu putem merge mai departe aşa cum suntem 
acum, având 4,3 milioane gospodării privat-familiale de extremă subzistenţă pe 7,7 
milioane de hectare teren agricol revenind 1,8 ha pe exploataţie !?” 
 Am citat numai atât, deşi articolul, în ansamblul său, aşa cum am spus şi la 
început, este profesiunea de credinţă a agricultorului – fermier şi cercetătorului – 
dascăl, Teodor Maruşca. 
 Vă recomand cu căldură să citiţi cartea de faţă, de la început până la sfârşit. 
Veţi constata, în final, că timpul Dvs a fost folosit cu mult câştig intelectual şi 
emoţional. 
 
       
 

Acad. Păun Ion OTIMAN 
   Secretar General al ACADEMIEI ROMÂNE 

      
Bucureşti, mai 2012 
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INTRODUCERE 
 

Schimbările radicale petrecute după anul de cumpănă 1990, ne-au afectat 
cursul vieţii noastre din ultimele două decenii de aşa zisă tranziţie de la economia 
socialistă centralizată sau de comandă la economia capitalistă liberă sau de piaţă. 

Aceste schimbări radicale au modificat profund sectorul agricol şi spaţiul rural 
cu componentele sale. Conectaţi la aceste schimbări, cei din sistemul agro – rural al 
ţării noastre, respectiv locuitori ai satelor, personal din administraţia locală, primari şi 
consilieri sau din administraţia agricolă, camere, direcţii judeţene, ministere, etc., 
cadre didactice din învăţământul agricol preuniversitar şi universitar, personal din 
cercetarea agricolă, membrii parlamentului şi alţii care au tangenţă cu agricultura şi 
dezvoltarea rurală, au simţit din plin avantajele şi dezavantajele perioadei de tranziţie 
la economia de piaţă, câştigurile sau pierderile aderării la Uniunea Europeană şi 
altele. Între cei enumeraţi mai sus mă înscriu şi eu ca unul care am trăit din plin viaţa 
din familia ţărănească înainte de colectivizare, perioada colectivizării, am exercitat 
profesia de inginer agronom în agricultura de stat peste un deceniu, pe cea de 
cercetător ştiinţific aproape patru decenii şi cadru didactic universitar asociat de peste 
un deceniu şi jumătate, acumulând în timp o experienţă de peste şase decenii. 

Aceste antecedente conjuncturale şi de existenţă activă în diferite medii din 
agricultură m-au făcut să iau poziţie şi prin scris pentru prima oară după zece ani de 
tranziţie, începând cu anul 2000 în paginile revistei de profil ”Agricultura României” 
până în anul 2005, anul încetării cu regret a apariţiei ei. Scriitorul şi publicistul 
Alexandru Brad, fost director al acestei prestigioase reviste m-a povăţuit şi încurajat 
să scriu în continuare despre aceste subiecte din agricultură şi dezvoltarea rurală, 
încredere pentru care îi mulţumesc şi pe această cale. După ce am prins curaj, am fost 
solicitat să scriu şi la alte reviste agricole şi de dezvoltare rurală cum sunt ”Ferma” , 
”Lumea satului ”, ”Profitul agricol” şi altele a căror redactori sau editori Nicoleta 
Dragomir, Ion Banu, George Ostroveanu şi alţii mi-au publicat articolele, fapt pentru 
care le aduc mulţumirile de rigoare. 

În aceste articole am încercat să redau secvenţe din practicarea agriculturii în 
gospodăria părintească, a experienţei proprii ca inginer agronom, practician, 
cercetător ştiinţific şi extensia rezultatelor cercetării, a celui de observator şi 
comentator al tendinţelor actuale existente în diferite sectoare din agricultură şi 
spaţiul rural, aşa cum le-am simţit şi trăit, în deplină libertate de exprimare fără 
implicaţii politice sau subordonare instituţională. La aceasta se adaugă cele văzute în 
diferite ţări din Europa, Asia, Africa şi America cu prilejul unor reuniuni ştiinţifice 
sau călătorii private. De la bun început nu mi-am propus să scriu o carte cu aceste 
subiecte din trecut sau la ordinea zilei, de aceea şi heterogenitatea conţinutului şi al 
abordării temelor. Unele greutăţi le-am întâmpinat şi cu repartizarea articolelor pe 
capitole, câteva din ele tratând subiecte ce pot aparţine la mai multe domenii. 

Cele 123 articole publicate în  perioada martie 2000 – aprilie 2012 şi 4 sub 
tipar, au fost repartizate la zece capitole şi anume: 1. Agricultură generală; 2. Cultura 
plantelor; 3. Baza furajeră; 4. Patrimoniul pastoral; 5. Creşterea animalelor; 6. 
Economia montană; 7. Dezvoltare rurală; 8. Protecţia mediului; 9. Aspecte socio-
culturale şi 10. Impresii de peste hotare. 
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Primul capitol este rezervat părerilor proprii asupra stării actuale a agriculturii 
cu politicile greşite care au generat fărâmiţarea şi abandonul terenurilor agricole, 
dispreţul pentru practicarea agriculturii, scumpirea alimentelor şi alte neajunsuri, cu 
câteva idei de practicare a agriculturii ecologice. Urmează amintiri şi întâmplări 
despre cultura grâului, porumbului, pepenilor şi buruienilor. La baza furajeră se 
prezintă problematica asigurării furajelor în condiţii normale şi de secetă cu 
modalităţi de alegere a culturii în arabil, importanţa pajiştilor semănate şi altele. 

Patrimoniul pastoral este cel mai dezvoltat capitol, fiind şi profesiunea de bază 
a autorului, în care  se prezintă fără menajamente starea deplorabilă a izlazurilor 
comunale, a pajiştilor în general, datorită abandonului şi al lipsei totale de îngrijire cu 
mai multe îndrumări privind alegerea metodelor de îmbunătăţire şi folosire raţională. 

Creşterea animalelor cuprinde unele aspecte privind transhumanţa, cauzele 
scăderii efectivelor precum şi câteva amintiri cu peşti, cai, bivoliţe şi gâşte. 

În capitolul de economie montană se prezintă câteva principii care trebuiesc 
avute în vedere în stabilirea handicapurilor naturale şi socioeconomice după care să 
se atribuie subvenţiile pe baze ştiinţifice, aspecte privind agroturismul, impactul 
încălzirii globale, valorificarea potenţialului pajiştilor, economia pastorală şi altele. 

Dezvoltarea rurală tratează mai multe aspecte privind adaptarea satelor la 
economia modernă,camerele agricole, construcţii, vegetaţia lemnoasă, combustibili 
gospodăreşti şi altele. Protecţia mediului se referă la eroziunea solului, reconstrucţia 
ecologică, biodiversitatea şi conservarea ei, sistemul agrosilvopastoral şi eficienţa lui, 
încălzirea globală şi aridizarea, etc. Cu cele câteva aspecte socio-culturale din ţara 
noastră, urmate de impresii din Elveţia, Franţa, Spania, Grecia, Danemarca, 
Norvegia, Germania, Portugalia, Belgia, Italia, Egipt, Thailanda, China, Mexic, Malta 
şi alte ţări, se încheie acest volum. 

Facem cuvenita precizare că multe din articolele de faţă conţin unele date 
ştiinţifice ale autorului, împreună cu idei şi sisteme de abordare noi prin care cititorul 
să fie obligat să judece înainte de a planifica şi acţiona în acest complex şi vast 
domeniu al producţiei agricole  şi dezvoltării rurale. Prin reactivarea unor scrieri şi 
idei ale savanţilor sau specialiştilor ca: Gheorghe Ionescu Şişeşti, Constantin 
Rădulescu – Motru, Dimitrie Gusti, Ion Simionescu, Irimie Staicu, George Maior, 
Gheorghe Anghel, Wilhelm Stephani, A. Tălăşescu, Eugen Cernelea şi alţii se 
sensibilizează auditorul cu problemele agriculturii şi ruralului românesc din trecut, a 
căror existenţă şi rezolvare a rămas la fel de actuală până în zilele noastre. 

În final, dar nu în ultimul rând, absenţa unei teme unitare de la bun început, 
face ca unele idei, propoziţii sau fraze să se repete, fapt nedorit dar scuzabil şi necesar 
pentru întregirea şi consolidarea mesajului. 

 Folosesc acest prilej ca să mulţumesc tuturor celor care m-au îndemnat să 
adun într-o carte articolele răspândite în diverse reviste din ultimii 12 ani, Asociaţiei 
Renaturopa pentru sprijinul financiar, Universităţii Transilvania din Braşov care a 
editat cartea şi nu în ultimul rând referenţilor ştiinţifici. 

Aş fi deosebit de onorat să primesc de la cititori observaţii şi sugestii pentru 
viitoarele articole pe care am speranţa să le scriu şi să le public de acum înainte. 
 
Braşov, aprilie 2012                                                                              AUTORUL 
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AGRICULTURĂ GENERALĂ 
 

ABANDONAREA TERENURILOR AGRICOLE, 
O REALITATE PǍGUBOASǍ 

 
 Prin abandonul unui teren agricol, în sens larg, se înţelege necultivarea lui şi 
evoluţia spre pârloagă în cazul celor arabile, sau nevalorificarea ierbii şi evoluţia spre 
tufărişuri sau chiar pădure, în cazul pajiştilor. Un caz aparte îl reprezintă plantaţiile 
de pomi şi vii abandonate care, după un stadiu de înierbare asemănătoare pârloagelor, 
trec în faza de tufărişuri sau chiar pădure dacă sunt lăsate mai mulţi ani nelucrate. 
 Situaţii similare s-au întâlnit sporadic şi în trecut, dar numai în perioade de 
război, răscoale, molime etc., când rămâneau terenuri arabile necultivate şi fâneţe 
necosite sau când păşunile erau invadate de vegetaţie lemnoasă dacă nu erau bine 
întreţinute. Acum, pe timp de pace, acest fenomen nedorit este generalizat de peste un 
deceniu la nivelul întregii ţări.  
 Suprafeţe întinse de teren  agricol nu mai pot fi încadrate la nici una din 
categoriile de folosinţă atât de bine cunoscute cum sunt: arabil, păşuni, fâneţe, vii, 
livezi, păduri etc. 
 Dacă pentru unele din aceste situaţii avem nume consacrate ca pârloage, pentru 
un arabil înierbat – nerecunoscut oficial în cadastrul funciar – sau păşuni împădurite 
şi fâneţe împădurite pentru pajiştile invadate de vegetaţie lemnoasă, înscrise în fondul 
funciar, în situaţia actuală va trebui să inventăm altele noi, cum ar fi arabil sau 
pârloage împădurite, livezi şi vii înierbate sau împădurite. Glumind puţin, putem 
constata că în teritoriu există păşuni “înfâneţate” sau fâneţe “împăşunate”, definite 
după modul actual de folosinţă al pajiştilor naturale. În continuare, voi prezenta, 
succint, situaţii din teritoriu şi unele propuneri de urmărire în timp şi spaţiu 
(monitorizare) şi gospodărire (management) a acestor terenuri “agricole”. 
 Abandonul terenurilor arabile este urmat, în toate cazurile, de o 
îmburuienare excesivă, la început cu dominarea plantelor anuale şi în final a celor 
perene, printre care şi specii de pajişti ce înţelenesc terenul. Lipsa de valorificare a 
vegetaţiei ierboase de pe fostele terenuri arabile duce în continuarea la instalarea şi 
extinderea vegetaţiei lemnoase în zonele păduroase, fapt constatat acum pe teren. 
Este greu de crezut că avem deja arabil împădurit în zona de deal şi munte, în 
apropierea lizierelor de pădure sau chiar de-a lungul unor şosele cu arbori, îndeosebi 
plopi, arţari sau frasini, ale căror seminţe duse de vânt au creat pâlcuri compacte de 
vegetaţie lemnoasă în fostul teren arabil. 
 Terenul arabil nelucrat de după anii 1990 este înregistrat ca atare an de an în 
evidenţele statistice ale M.A.A.P., dar numai la nivel de suprafeţe, fără precizarea 
vechimii abandonului. Consider, util a se menţiona pe viitor şi acest parametru, 
respectiv categorii de vechime de 1-2 ani, 3-5 ani, 6-10 ani şi peste 10 ani de abandon 
al terenurilor arabile.  
 Pe aceste durate, stabilite după evidenţele funciare, se vor putea face în 
continuare, pe zone pedoclimatice mari, de la câmpie la deal şi munte, studii asupra 
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îmburuienării şi înierbării cu succesiunile lor, asupra instalării vegetaţiei lemnoase, 
situaţia din teritoriu oferind o paletă excepţională de variante, nemaiîntâlnită din 
păcate până acum. De asemenea, este de mare interes şi utilitate determinarea 
infestării cu seminţe şi organe vegetative de înmulţire a buruienilor de cultură, care 
vor da enorm de mult de lucru cu combaterea lor actualei generaţii de agricultori sau 
chiar celor viitoare, în cazul reintroducerii în circuitul productiv a respectivelor 
terenuri arabile abandonate. 
 La fel, o suprafaţă de arabil nelucrat este un focar de buruieni, boli şi dăunători 
pentru culturile agricole din apropiere, împovărând cheltuielile cu combaterea lor. De 
aceea revenim asupra propunerii de înierbare “artificială” prin înfiinţarea unor pajişti 
semănate pe suprafeţe de arabil pe care se intenţionează încetarea cultivării lor cu 
plante de cultură. 
 Înierbarea pe cale “naturală”, cu pericolele potenţiale pe care le prezintă, nu 
este cea mai bună soluţie. Cheltuielile cu înfiinţarea pajiştilor semănate vor fi 
incomparabil mai mici decât cele prilejuite de combaterea ulterioară a buruienilor şi 
dăunătorilor, la care se adaugă utilitatea economică a acestor culturi pentru creşterea 
animalelor. Desigur, ar fi de dorit ca întreaga suprafaţă de teren arabil să fie cultivată 
după toate regulile agrotehnicii moderne. 
 Nu este normal ca unii să deţină terenuri arabile pe care îşi permit să nu le 
lucreze, iar alţii, care ar dori să le lucreze, pentru supravieţuire, prădează, din lipsă de 
hrană, culturile altora. 
  Este cazul cetelor înfometate de ţigani, şi nu numai a lor, care în aglomerările 
urbane scotocesc în gunoaiele menajere, cerşesc sau fură şi la sate dau iama pe jos 
sau cu căruţele în culturile de porumb, cartofi, legume, livezi de pomi fructiferi sau 
chiar în gospodăriile cetăţenilor care trudesc cinstit pământul.  
 Acest adevărat flagel, care tinde să se extindă, ar putea fi atenuat sau chiar 
stopat prin atribuirea în folosinţă celor nevoiaşi a unor suprafeţe de terenuri arabile 
abandonate de mai mult de  3-5 ani, pe care să le lucreze.  
 Propunerea poate fi etichetată ca demagogică sau populistă, dar numai astfel 
aceşti năpăstuiţi ar înceta prădăciunile la care se dedau, având de unde   să-şi asigure 
o minimă existenţă. Înainte de a dejuca aceste acte reprobabile, societatea ar trebui să 
le ofere o şansă acestor disperaţi, prin atribuirea unui lot de teren arabil pe care să-l 
folosească, după care, dacă nu-l lucrează pentru a se hrăni, să-i judece chiar mai 
aspru decât s-a făcut până acum. 
  De asemenea, în multe sate există case abandonate îndeosebi de cetăţenii de 
etnie germană care au emigrat, unde ar fi posibil să se instaleze familii de gospodari, 
care ar fi dispuse să cultive terenurile arabile abandonate din aceste localităţi părăsite. 
 Evident, prin aceste măsuri de cultivare a terenurilor arabile ar fi posibil să fie 
rezolvate şi problemele sociale pe care le ridică semenii noştri, ajunşi într-o sărăcie 
extremă, de care suntem răspunzători mai mult sau mai puţin şi noi ceilalţi care trăim 
în limitele cât de cât ale normalităţii. 
 Abandonarea păşunilor este urmarea firească a reducerii la jumătate, în 
ultimul deceniu, a efectivelor de bovine şi ovine, principalele specii de animale 
domestice care valorifică această importantă resursă furajeră.  
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 O altă cauză este apariţia unor întinse suprafeţe de pârloage din arabil sau a 
fâneţelor necosite care se valorifică şi ele prin păşunat cu animalele.  
 La acestea se adaugă fostele plantaţii de pomi şi arbuşti fructiferi, chiar şi de 
viţă de vie, înierbate, în care pasc acum vaci şi oi, neştiind în ce categorie de folosinţă 
să le încadrăm. 
 În trecut, a fost binecunoscută “criza de păşunat”, care a fost principala cauză 
a revoltelor ţărăneşti din anul 1907 sau a altor dezechilibre în existenţa noastră. 
 În căutare de păşuni, ciobanii din Carpaţii noştri colindau tărâmuri străine, 
până în Tatra, Caucaz, Asia Mică şi mai departe, durând aşezări şi propagând 
civilizaţia pastorală, care dăinuie şi azi pe aceste meleaguri. 
 În prezent, situaţia este diametral opusă, suprafeţe foarte întinse de păşuni 
naturale, în special din zona montană mai greu accesibilă, rămân nepăscute ani în şir 
sau sunt păşunate sporadic cu efective mai reduse de animale.  
 Consecinţele acestui abandon sau subîncărcării a păşunilor cu animale sunt 
bine cunoscute, în sensul că vegetaţia lemnoasă se instalează inexorabil, revenind 
după mai mulţi ani la stadiul de pădure.  
 Readucerea în circuitul productiv agricol a păşunilor invadate de vegetaţie 
lemnoasă se va face cu cheltuieli din ce în ce mai mari, odată cu trecerea anilor. De 
aceea trebuie luate măsuri urgente de reducere sau oprire a instalării vegetaţiei 
lemnoase şi ierboase nevaloroase, prin lucrări anuale de întreţinere, care constau în 
tăierea puieţilor de arbuşti sau arbori în stadii tinere.  
 La fel, în turmele de oi se pot introduce capre, care consumă vegetaţie 
lemnoasă incipientă, fiind o veritabilă măsură de combatere ”biologică”. 
 Abandonarea plantaţiilor de pomi şi vii poate constitui, de asemenea, un 
subiect de studiu, în sensul transformării lor în alte categorii de folosinţă, cum ar fi 
fâneţe, păşuni sau arabil, deoarece acum nu sunt altceva decât autentice focare de 
buruieni, boli şi dăunători care infestează pomii, viile şi alte culturi limitrofe. 
 Toate aceste categorii de terenuri abandonate au dus la sluţirea şi mai 
accentuată a peisajului agricol românesc, pentru corectarea căruia vor fi necesare 
eforturi legislative, umane şi financiare considerabile.  
 Îmi revine adesea în imagine peisajul agricol european prezentat la televizor 
din elicopter, cu ocazia tururilor cicliste din Franţa, Spania şi Italia, sau cele văzute 
personal din avion, tren, autobuz sau autoturism în acelaşi spaţiu rural, cu limite clare 
între diferite categorii de folosinţă, cu valorificarea la maxim a potenţialului 
terenurilor cu destinaţie agricolă, ordinea desăvârşită din jurul  exploataţiilor agricole 
şi multe alte aspecte care încântă privirea. 
  În această imagine fără discrepanţe, generatoare de frumos şi eficienţă 
economică, va trebui să ne integrăm şi noi, dacă dorim să aderăm la Uniunea 
Europeană.    
 
Rev. “Agricultura României” An XII, nr.51-52 (572-573), 21 dec 2001–3 ian 2002 
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JOACA DE-A AGRICULTURA  ŞI CONSECINŢELE EI 
 

Exercitarea nobilei profesii de agricultor, fie el cultivator de plante sau 
crescător de animale, spre deosebire de alte activităţi este expusă la vedere ca o carte 
deschisă privirilor şi comentariilor trecătorilor, mai mult sau mai puţin avizaţi. 

Cutreierând spaţiul rural nu poţi să nu remarci pulsul activităţilor agricole din 
primăvară până toamna, anul acesta faţă de anii anteriori, în regimul politic actual 
faţă de regimurile trecute, în ţara ta faţă de alte ţări şi alte comparaţii. 

În toamna acestui an cu un autoturism am făcut o deplasare la o Conferinţă 
Euromontana care a avut loc în Tatra Joasă din Slovacia, traversând în acelaşi timp 
Ungaria. Am vizitat o bună parte din estul şi centrul Slovaciei, nordul şi centrul 
Ungariei cu treceri prin vămile Petea şi Borş.  

La o primă impresie am avut senzaţia că în agricultura acestor ţări membre a 
UE nu s-a schimbat nimic semnificativ în ultimii 35 de ani de când le cunosc, sub 
aspectul organizării teritoriului, mărimea fermelor zootehnice, plantaţii viticole şi 
pomicole, etc.  Singurele modificări mai vizibile au fost dotarea cu tractoare şi maşini 
agricole de mare capacitate şi lipsa totală  a mijloacelor de tracţiune animală. În rest 
aceleaşi parcele mari de teren arabil, mărginite doar de drumuri de acces, localităţi, 
cursuri sau acumulări de apă, perdele forestiere şi alte moduri de folosinţă ca pajişti, 
păduri, etc. 

Pe parcursul a sute de kilometri cu greu am observat câteva pâlcuri de buruieni, 
lăsate probabil anume pentru „ecologizare”  sau alte scopuri. În rest toate suprafeţele 
cultivate, curate, grâul, orzul şi rapiţa frumos răsărite, culturi de porumb trase la 
sfoară, uniforme, în plin proces de recoltare integral mecanizată, ogoare de toamnă 
făcute ca la carte şi alte aspecte plăcute observate ca fost agronom de linia întâi, 13 
ani în agricultura de stat, patru ani în Banat şi nouă ani la renumitul IAS Prejmer din 
Ţara Bârsei.  

Mă aşteptam ca terenurile agricole din aceste ţări să fie efectiv redate vizibil pe 
parcele foştilor proprietari şi urmaşilor acestora, mai ales că în anii 1956 în Ungaria 
şi 1968 în Cehoslovacia, populaţia şi o parte din conducătorii ei s-au revoltat 
împotriva regimului comunist impus de sovietici, care au produs mari nemulţumiri şi 
prin colectivizare forţată a agriculturii.  

Un prim contact cu agricultura acestor ţări l-am avut în anii 1969 în Ungaria 
unde am fost prima oară în trecere şi în 1972 trei săptămâni în Cehoslovacia, când 
ţăranii se mai plângeau de sistemul cooperatist impus de fratele mai mare de la 
răsărit. Prin anii 1985 am fost o săptămână la un mare Combinat agricol de stat lângă 
Lacul Balaton, unde întregul sistem de cultură a plantelor şi creştere a vacilor de lapte 
era import made în SUA, spre marea noastră surpriză a celor de la IAS Prejmer, unde 
toate maşinile, soiurile, rasele, etc., erau produse în ţara noastră.  

Tot atunci se practica creşterea şi îngrăşarea porcilor în gospodării individuale, 
cu furaje şi material de prăsilă asigurate de la stat, producând astfel anual 10 milioane 
de porci graşi. Glumind gazdele noastre spuneau că în gospodăriile individuale se 
creştea câte un porc pentru fiecare locuitor al Ungariei ! Numai acum mai târziu la 
acest început de mileniu în această ţară s-au construit combinate mari de creştere a 
porcilor, ca urmare a dispariţiei combinatelor româneşti care le făceau concurenţă.  
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Astfel că ei acum, nu-şi pun problema ce fac cu producţia de cereale, extrem de 
performantă şi în acelaşi timp profitabilă, dacă este convertită în produse animaliere. 

Se pune obsesiv o întrebare, de ce în cele două ţări, s-au păstrat structurile 
organizatorice fie ele de sorginte bolşevică care au devenit în timp mai performante 
prin politica preţurilor şi retribuţia lucrătorilor, deşi locuitorii acestora erau mai 
nemulțumiți să-şi facă dreptate după revoltele din 1956 şi 1968 !?   

Dar, nu a fost să fie aşa.  
Conducătorii acestor ţări, după revoluţiile de catifea de la sfârşitul anilor 90 din 

secolul trecut, au judecat îndelung şi au cumpănit ce este mai bine să facă, lăsând 
terenurile şi complexele zootehnice nemodificate structural, pentru a putea continua 
să aplice cele mai noi tehnologii de cultură şi creşterea animalelor, cu productivitatea 
cea mai ridicată, în stare să facă faţă provocărilor agriculturii viitoare din Uniunea 
Europeană. 

Roadele înţelepciunii de acum 15 ani se văd acum când în cele două ţări nu se 
mai pune problema asocierii ţăranilor pentru mărirea eficienţei exploataţiilor agricole, 
era deja moştenită de la comunişti. 

Ce s-a întâmplat la noi ştim cu toţii. La câteva zile după căderea dictaturii 
ceauțiste, noii guvernanţi de toate culorile politice s-au avântat care mai de care să 
îndemne ţărănimea cooperatistă obidită, să-şi facă singură dreptate, să-şi ia în plină 
iarnă vacile din grajdurile CAP sau Asociaţii intercooperatiste, să le ducă în 
gospodăriile proprii, să le mulgă că sunt ale lor, etc.,etc. 

Astfel de îndemnuri iresponsabile văzute şi auzite de noi toţi pe sticla 
televizoarelor, au produs daune incalculabile economiei ţării, întrucât aceste vaci de 
lapte şi alte animale în scurt timp au fost sacrificate din lipsă de furaje cât şi de 
obţinerea unor avantaje  imediate ale ţăranilor ajunşi la sapă de lemn. 

Când au făcut aceste îndemnuri de împărţire a terenurilor şi animalelor nu şi-a 
pus nimeni întrebarea unde locuiesc proprietarii, ce mijloace au să lucreze pământul, 
să crească animalele, ce pregătire au pentru practicarea meseriei de agricultor 
performant, ce se va întâmpla cu construcţiile, irigaţiile şi alte amenajări colective şi 
multe alte întrebări. 

Următorul pas greşit a fost produs în continuare de reformele fondului funciar 
şi abandonarea cu orice preţ  a formelor asociative de agricultură ca CAP-uri, 
Asociaţii, etc., în care clasa politică  şi guvernanţii se întreceau în „restituiri”, 
„revizuiri” şi „lichidări” pentru a-şi câştiga adepţi şi votanţi la alegeri. Au urmat 
distrugeri inimaginabile a tot ce s-a făcut bun sau rău în 30-40 de ani, construcţii 
zootehnice, sistem de irigaţii, desecări, combaterea eroziunii solurilor, păşuni model, 
etc., prilej cu care s-au îmbogăţit câţiva învârtiţi din conducerile comunelor şi fostelor 
CAP- uri, topitori de metale cu hidoasele lor palate şi alţi samsari mai mari sau mai 
mici. Dacă pentru avutul colectiv format prin comasarea forţată a proprietăţilor 
individuale în 13 ani între anii 1949-1962, ar mai fi o scuză, ce aţi avut cu agricultura 
de stat cu vechime de peste 130 de ani care a fost de asemenea distrusă din temelii 
într-o inconştientă veselie, numai să le facem pe plac negociatorilor străini de tot 
felul, a căror singur obiectiv era să ne transforme într-o mare piaţă de desfacere a 
supraproducţiei agricole din Uniunea Europeană şi au reuşit pe deplin. 
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În România, ţara cu una din cele mai favorabile condiţii de practicare a 
agriculturii din Europa, alimentele sunt acum mai scumpe decât în ţările din jur, care 
şi-au păstrat în funcţiune marea agricultură. Din spaima Europei pentru concurenţa pe 
care o puteam face viitorilor parteneri în direcţia produselor agricole, am ajuns cei 
mai umili şi total dependenţi importatori de aceste produse vitale care ating în final şi 
siguranţa şi vlaga naţiunii. 

Peste tot în spaţiul rural al României întâlneşti terenuri arabile nelucrate, pline 
de buruieni, păşuni şi fâneţe abandonate cu vegetaţie lemnoasă, etc. În locul fostelor 
grajduri de vaci care au mai rămas după urgia demolatorilor sunt amplasate depozite 
de buşteni şi cherestea, haine vechi şi alte materiale. Lumea validă a satelor a 
abandonat activităţile agricole preferând să lucreze în străinătate ca pălmaşi pe 
ogoarele altora. Din puţinii bani trimişi acasă trăieşte la limita supravieţuirii o 
populaţie rurală tot mai îmbătrânită şi lipsită de speranţă pentru ziua de mâine. 
Diverşi „oameni de bine” ne îndeamnă să practicăm peste tot agricultura ecologică 
(biologică, organică) când în ţările U.E. pe terenuri mai puţin fertile ca la noi, 
suprafaţa ocupată cu acest tip de agricultură nu depăşeşte 7 %, cu perspective de 
maxim 10 %, în Austria şi Elveţia de exemplu. Noi suntem îndemnaţi pe toate căile 
să creştem capre (citiţi vaca săracului cum era considerată la români), struţi, 
prepeliţe, un fel de guzgani numite chinchile, melci şi alte orătănii, numai ce ne 
trebuie, nu. Au destule alimente alţii să ne vândă pe bani grei. Dar noi obedienţi din 
fire, suntem gata să ne executăm, să jucăm cum ne cântă alţii de când e lumea, spre 
binele politicienilor şi guvernanţilor şi spre marea amărăciune a majorităţii populaţiei 
tot mai sărăcite şi dezorientate.  

De 15 ani tot împărţim terenuri în temeiul a 3 legi şi nu avem speranţe că acest 
proces, e drept reparatoriu, se va încheia în curând. În spaţiul rural este în toi 
gâlceava pogonarilor, pentru împărţirea strâmbă făcută de diverse comisii şi comitete, 
cu sute de mii de procese pe rol la judecătorii şi mai grav, dihonia generalizată dintre 
oameni, până mai ieri paşnici, care bântuie peste tot ca un blestem. 
 În final mi-aş permite să prezint un scenariu, ce ar fi fost dacă acest joc cu 
agricultura a politicienilor şi guvernanţilor nu ar fi avut loc, dând ceasul înapoi cu 15 
ani: 

• Am fi avut produse agricole diversificate, îndestulătoare şi mai ieftine cu mari 
disponibilităţi pentru export în alte ţări; 

• Lucrările de îmbunătăţiri funciare (irigaţii, desecări, îndiguiri, etc.) şi 
construcţii de tot felul ar fi rămas intacte şi se puteau moderniza dacă erau 
depăşite tehnologic, producţia agricolă era mai sigură, dezastrele naturale 
actuale inundaţii, secete,etc. ne afectau mai puţin; 

• Prestările de servicii pentru agricultură în principal staţiunile de mecanizare ar 
fi continuat să existe şi să deservească agricultura, solicitând în continuare 
maşini şi tehnică mai avansată; 

• Uzinele de tractoare şi maşini agricole ar fi avut de lucru şi piaţă de desfacere; 
• Industria siderurgică şi minieră ar fi produs în continuare pentru industria  

constructoare de maşini; 
• Combinatele de îngrăşăminte chimice ar fi funcţionat mai departe; 
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• Nu am fi suferit pierderi enorme de sute de miliarde de dolari prin distrugerea 
infrastructurii agricole pentru care cu toţii am îndurat lipsuri;  

• Absolvenţii universităţilor agricole ar fi avut slujbe şi ar fi existat o emulaţie 
generală pentru performanţă şi productivitate în agricultură; 

• Specialiştii din diferite ramuri ale agriculturii ar fi continuat activitatea s-ar fi 
perfecţionat şi nu abandonau domeniul. 

• Cercetarea ştiinţifică în agricultură ar fi continuat să înregistreze progrese, să 
fie apreciată nu ignorată ca acum; 

• Am fi avut mai mulţi de lucru direct în producţia agricolă şi activităţile conexe 
ei (industrie, minerit, etc.), erau mai puţini şomeri; 

• Problemele eficientizării agriculturii prin asociere nu s-ar mai fi pus ca acum şi 
multe, multe avantaje indiscutabile; 

Puţini care au scăpat de furia distrugerii inconştiente a sistemelor organizate ale 
agriculturii din anul 1990 cum sunt Combinatul Agroindustrial Curtici –Arad care 
lucrează 5.200 ha şi Agrozoorom S.A. Cristian-Braşov care lucrează 710 ha, şi câteva 
altele sunt acum date exemple pe ţară pentru înaltele performanţe de producţie şi 
economice care le obţin. 

Ca ele putea fi agricultura din întreaga ţară, a depins numai de noi, nu de alţii cum 
încearcă unii să se disculpe. De ce a rezistat agricultura colectivă şi de stat din cele 
două ţări învecinate Ungaria şi Slovacia, la care adăugăm pe cele din Bulgaria şi 
chiar cea din fosta RD a Germaniei, care a devenit acum un ideal mai performant 
decât agricultura familială privată din fosta RF a Germaniei, cu care s-a unificat. 

La orizont apare tot mai pregnant globalizarea cu efectele ei devastatoare pentru 
micii producători din agricultură. Pe vecinii noştri din fostul lagăr socialist, care şi-au 
păstrat structurile marii agriculturi performante nu-i va afecta acest nou val. În 
schimb noi care suntem promotorii actuali ai micii proprietăţi, vom fi loviţi în plin şi 
dureros de efectele nedorite ale globalizării economiei mondiale. 

Ne-am gândit oare bine ce urmează ?   
Până nu va fi prea târziu e bine să ne spunem încă o dată „Deşteaptă-te române” şi 

să reparăm ce se mai poate din greşelile noastre în jocul de-a agricultura. 
 
Rev. Agricultura României, anul XVI, nr. 51-52, (780-781) 2005, Bucureşti sub titlul  
”Grav, foarte grav am greşit faţă de agricultură şi ţăran” 
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PRINCIPII GENERALE PENTRU PRACTICAREA 
AGRICULTURII ECOLOGICE 

 
După ce în numărul trecut al revistei 1 (39) / 2006 - am prezentat succint 

aspecte legate de agricultura biologică (ecologică) franceză, vă prezentăm în 
continuare câteva idei mai importante privind adaptarea acestui tip de agricultură la 
condiţiile ţării noastre. 

 
Zona montană, spaţiu predestinat agriculturii ecologice 

Leagănul agriculturii ecologice franceze şi elveţiene se poate spune că sunt 
Munţii Jura, unde a trăit şi muncit părintele acestei discipline, filosoful şi agronomul 
de origine austriacă Rudolf STEINER (1861-1925) care la Dornach în Elveţia a 
fondat un Centru de studii antroposofice „Goetheanum” unde s-au pus bazele primei 
şcoli Waldorf (1919), terapeutică naturistă şi agricultura biodinamică, cu faimoasele 
preparate enzimatice 500-507 formate din balegă de vacă şi plante medicinale, 
utilizate şi în prezent. 

Am avut posibilitatea să fac un alpaj întreg (4 luni în 1969) în Jura, să lucrez 
printre fermierii „bio” să le cunosc în intimitate gândurile, planurile şi acţiunile. În 
scurta vizită pe aceste meleaguri din ianuarie a acestui an, am revăzut şi mi-am 
reamintit cele petrecute în urmă cu aproape patru decenii, experienţă de viaţă din care 
pot trage câteva concluzii privind practicarea agriculturii ecologice. 

Agricultura ecologică trebuie să fie aplicată cu prioritate în zonele montane 
unde alt tip de agricultură nu se poate dezvolta datorită handicapurilor naturale 
insurmontabile (climă rece, soluri subţiri, accesibilitate redusă,etc.) 

În Elveţia, ţară muntoasă prin excelenţă, agricultura ecologică (biologică) se 
practică pe 10 % din suprafaţa agricolă, agricultura durabilă (ecologică la ei) pe 80 % 
şi cea intensivă (convenţională) pe doar 10 % din terenul agricol. 

La noi, pe viitor o structură aproximativă ar fi: 10-15 % agricultură ecologică, 
20-35 % agricultură durabilă şi 50-70 % agricultură intensivă, având după Franţa cele 
mai favorabile condiţii naturale pentru culturile agricole din Uniunea Europeană. În 
continuare se prezintă principalele criterii de amplasare a unor ferme ecologice. 

 
Existenţa substratului litologic bazic – calcaros 
În Munţii Jura cu strat litologic calcaros, cu soluri subţiri şi pietroase, pajişti 

întinse cu o biodiversitate ridicată, principala activitate agricolă este creşterea vacilor 
de lapte şi prepararea brânzeturilor de foarte bună calitate. La fel în Carpaţii 
româneşti pentru practicarea agriculturii ecologice va trebui să alegem cu prioritate 
zonele montane cu substraturi ecologice calcaroase cum sunt Munţii Apuseni, Munţii 
Banatului, Munţii Bucegi – Piatra Craiului, Munţii Rarău – Giumalău, Ceahlău şi alţi 
munţi cu substrat bazic calcaros, urmat îndeaproape de cei cu substraturi neutre, cum 
sunt rocile vulcanice (Oaş, Gutâi, Ţibleş, Călimani, Harghita, Perşani). De altfel, şi 
gospodăriile permanente urcă în Carpaţi la altitudinea de 1300-1500 m numai pe 
substraturi calcaroase (Apuseni, Bucegi) şi aproape deloc peste 800 – 1000 m pe 
substraturi litologice silicoase, acide. 
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În zona de dealuri şi soluri subţiri, pietroase cu relief accidentat la fel se aleg 
cu prioritate terenurile situate pe substraturi bogate în calciu (marne, gresii, calcare, 
conglomerate), din Câmpia şi Podişul Transilvaniei, Podişul Dobrogei, Podişul 
Mehedinţi etc., urmat de Podişul Moldovenesc, unde alte tipuri de agricultură mai 
intensive sunt ineficiente economic. 

Dacă se doreşte practicarea unei agriculturi ecologice pe soluri acide, 
obligatoriu este necesară amendarea calcică pentru corectarea acidităţii, e drept cu 
cheltuieli mai mari. 

Substratul calcaros nativ al solurilor de deal şi munte este o garanţie sigură al 
instalării în pajişti şi al reuşitei cultivării în arabil al leguminoaselor perene (trifoi, 
lucernă, sparcetă, ghizdei, etc.) veritabile „uzine vii” de fixare a azotului atmosferic, 
fără de care nu ar fi posibilă o agricultură ecologică eficientă. 

 
Dezvoltarea creşterii bovinelor 
Practicarea agriculturii ecologice reclamă o fertilizare aproape exclusivă cu 

gunoi de grajd, tulbureală de grajd (purin, güle), compost,  obţinute în principal de la 
specia bovină. Este utopic să ne gândim că se poate dezvolta o fermă ecologică fără 
creşterea bovinelor de la care „loco” cu cheltuieli minime de transport şi administrare 
să se realizeze fertilizanţii de origine organică pentru pajiştile naturale şi culturile 
agricole în arabil.  

Conform reglementărilor europene, la care am subscris şi noi, sunt admise 
maxim 2 UVM la 1 hectar de teren agricol (echivalentul a 2 vaci de lapte), astfel ca 
să nu se depăşească 170 kg/ha/an azot provenit din dejecţiile animalelor din fermă. 

Creşterea bovinelor în special al vacilor de lapte se face în sistem mai extensiv 
pe păşune în perioada de vegetaţie şi în stabulaţie liberă, având ca principal furaj, 
fânul obţinut pe pajişti naturale bogate în leguminoase perene sau din culturi de 
leguminoase şi amestecuri de graminee cu leguminoase perene în arabil. Furajele 
concentrate (grăunţe de cereale şi boabe de leguminoase) sunt produse pe cât posibil 
în ferma proprie şi în caz că nu ajung sunt cumpărate din alte ferme cerealiere care 
produc în sistem ecologic, fiind aproape singurele intrări din afară, pe lângă sare. O 
mare atenţie este acordată confortului vacilor de lapte şi altor categorii de bovine care 
pe păşune au apă permanentă şi umbră, inclusiv condiţii de scărpinat de tulpinile 
arborilor. La fel în grajd animalele au permanent la dispoziţie un pat gros de paie, 
pentru a produce o cantitate cât mai mare de gunoi, necesar în continuare pentru 
fertilizarea culturilor. Furajarea exclusivă cu fân de cea mai bună calitate se face  la 
discreţie şi cea cu concentrate după producţia de lapte a fiecărei vaci în parte. 

Pajiştile naturale cu diversitatea lor floristică, utilizate ca păşune şi producerea 
fânului, fac în final diferenţa de calitate şi savoare a laptelui de vacă şi brânzeturilor 
care se obţin în diferite zone geografice şi pedoclimatice. 

 
În prim plan gospodărirea corespunzătoare a pajiştilor 
În numărul trecut al revistei au fost prezentate câteva criterii de alegere a celor 

mai potrivite zone de practicare a agriculturii ecologice, din care spaţiile montan şi 
colinar mai greu accesibile şi mecanizabile, cu substrat bazic (calcaros), au prioritate 
alături de creşterea bovinelor şi ovinelor care devin în cele din urmă obligatorii 
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pentru valorificarea întinselor suprafeţe de pajişti naturale cât şi pentru producerea 
mai ieftină a fertilizanţilor organici (gunoi, compost, purin, etc.) indispensabili 
acestui gen de agricultură. 
 Evident produsele ecologice sunt mai scumpe decât cele realizate pe alte căi 
mai mult sau mai puţin intensive cu îngrăşăminte chimice şi alţi compuşi de sinteză 
mai eficienţi, folosiţi în agricultura convenţională, mai performantă. Pentru a fi 
competitive, produsele ecologice animaliere trebuie să se realizeze cu un minim de 
cheltuieli pentru furaje, care deţin o pondere însemnată din totalul cheltuielilor. 
Salvarea noastră în acest caz o constituie pajiştile naturale bine gospodărite care ne 
asigură cea mai ieftină resursă de furaje pentru animalele ierbivore, oricâte alte idei 
avem şi soluţii ne-am strădui să găsim. 
 Toate ţările civilizate cu zootehnie dezvoltată întreţin şi valorifică la maximum 
producţia pajiştilor naturale, după care îşi pun problema producerii furajelor pe 
terenurile arabile pe care firesc se produc prioritar cereale, plante tehnice, etc. Logica 
acestei gândiri simple îşi are sorgintea în practicarea îndelungată a creşterii 
animalelor în sistemul concurenţial de piaţă în care preţul de cost este judecătorul 
suprem al eficienţei, cu rezultatele ei: îmbogăţirea, supravieţuirea sau sărăcirea până 
la faliment a crescătorului.  

Cu atât mai mult produsele animaliere ecologice din start mai scumpe decât 
cele convenţionale trebuiesc realizate cu cele mai ieftine furaje care sunt păşunile 
naturale păscute direct cu animalele în perioada de vegetaţie şi fânul produs pe 
pajiştile naturale cu un minim de lucrări şi materiale din afară, care ar mări costurile. 
 Pentru aceasta pajiştile trebuie să aibă un covor ierbos cu o compoziţie 
floristică alcătuit din specii valoroase furajere şi un nivel de producţie adecvat 
condiţiilor pedoclimatice şi nivelului de fertilizare.  

Atingerea acestor deziderate se face cu o muncă asiduă, an de an, decenii 
întregi, cu respectarea tuturor regulilor de îngrijire, întreţinere şi valorificare specifice 
gospodăririi raţionale a pajiştilor. Suntem plăcut surprinşi de verdele, uniformitatea, 
densitatea şi producţia pajiştilor din vestul Europei, dar puţini ştiu că aici pajiştile 
sunt tratate ca orice altă cultură agricolă, chiar mai mult, întrucât praticultura necesită 
cunoştinţe mai avansate decât cultura grâului de exemplu. Aici nu există hectar de 
pajişte să nu fie măcar o dată pe an grăpate, fertilizate, curăţite şi alte lucrări de 
întreţinere, combinate cu cele mai avansate sisteme de păşunat raţional sau cosit la 
epoca optimă. 
 În plus, fondul pastoral are dotări specifice pentru ambientul animal şi uman ca 
şi valorificarea produselor animaliere cum sunt: drumurile de acces, alimentări cu 
apă, energie electrică, adăposturi pentru condiţii climatice extreme, sisteme de 
colectare şi administrare a dejecţiilor, umbrare formate din arbori izolaţi, pâlcuri sau 
aliniamente forestiere , garduri fixe şi electrice pentru păşunat raţional, centre de 
procesare a laptelui şi cărnii, puncte pentru asistenţă zooveterinară şi multe altele. 
 
 Promovarea şi extinderea culturilor de leguminoase perene şi anuale 
 Alături de fertilizanţii organici produşi de animale, resturile vegetale şi 
îngrăşămintele „verzi”, plantele fixatoare de azot atmosferic au un rol esenţial în 
practicarea agriculturii ecologice.  
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Sunt binecunoscute cantităţile de azot lăsate în sol de leguminoasele anuale şi mai 
ales perene care sunt apoi valorificate eşalonat de culturile în sine şi în continuare de 
cele postmergătoare lor.  

 
Din leguminoasele perene cele mai importante sunt:  
• lucerna, regina plantelor de nutreţ, ce se cultivă pe soluri profunde, fertile, cu 

apa freatică la peste 3 m adâncime în zone mai calde, secetoase sau în regim 
irigat; 

• trifoiul roşu, care preferă soluri fertile, uşor acide din zone mai umede; 
• ghizdeiul ce ocupă solurile mai sărace, acide până la bazice din toate zonele, 

având şi o bună rezistenţă la secetă; 
• sparceta care reuşeşte cel mai bine pe soluri erodate cu substrat calcaros din 

zonele mai calde, secetoase; 
• trifoiul hibrid ce rezistă în zonele mai umede şi reci; 
• trifoiul alb care este răspândit în toate zonele cu umiditate şi lumină asigurată, 

în regim de păşune mai ales. 
În cadrul unui asolament în arabil, leguminoasele perene pot ocupa un maxim de 

20-33 % datorită fenomenului de „oboseală” a solului care nu permite revenirea lor 
pe acelaşi loc, decât după 3-5 ani în funcţie de specie şi durata culturii respective. 

Leguminoasele perene înşirate mai înainte se cultivă adesea în amestec cu 
gramineele perene, aşa cum au fost prezentate într-un număr din anul 2005 al 
prezentei reviste. 

 
Dintre leguminoasele anuale remarcăm: 

• mazărea furajeră şi măzărichile cultivabile pe toate tipurile de sol, în climat de 
la uscat şi cald la umed şi rece, în amestec cu o cereală păioasă pentru 
alcătuirea borceagurilor; 

• mazărea pentru boabe pe soluri cu fertilitate mijlocie spre bună din toate 
zonele climatice; 

• soia pentru boabe pe soluri neutre mai fertile în zona mai calde cu umiditate 
asigurată, adesea irigate; 

• bobul pe soluri mai acide din climatul umed şi rece; 
• trifoiul persan, încarnat şi alexandrin în zone mai calde şi umede şi alte culturi 

fixatoare de azot atmosferic, cu conţinut de proteine ridicat. 
 
Din cele prezentate, rezultă că avem o paletă foarte largă de culturi care să ne 

asigure furaje proteice ecologice de înaltă calitate, concomitent cu producerea 
azotului biologic atât de necesar practicării agriculturii ecologice. Totul este ca 
aceste culturi să întâlnească cele mai potrivite condiţii de sol şi climat, completate de 
o tehnologie de cultură adecvate şi o valorificare corespunzătoare. 

 
Rev. Ferma, an VIII, nr. 2-3-4 (40-41-42), 2006, Timişoara 
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PRACTICI AGRICOLE PENTRU LUCRARILE SOLULUI 
 

Ţăranul român a avut din totdeauna un respect deosebit pentru pământ şi ştia 
ca nimeni altul să-l facă să rodească în cele mai neprielnice condiţii de sol şi climă. 

Cunoştinţele despre cultivarea pământului într-un sat şi loc anume (tarla, 
parcelă) s-au acumulat în timp generaţii întregi, din aproape, în aproape până la 
perfecţiune. În gospodăria tradiţională în care conduceau bătrânii ce aveau în urmă 
40-60 de ani de experienţă, (4-5 cicluri solare) din care 8-10 ani ca tineri până la 
armată şi 30-50 ani ca gospodari în familiile lor, după care predau ştafeta celor care 
urmau şi moşteneau pământul, după trecerea lor în nefiinţă. 

Ţăranul nu avea voie să greşească. Orice eroare cât de mică în cultivarea 
pământului era prompt taxată de pierderea producţiei vegetale şi animaliere cu 
rezultanta ei înfricoşătoare: foamea şi uneori chiar moartea. De aici şi proverbiala 
îndărătnicie a ţăranului în a accepta schimbarea în ceea ce ştia el să facă sigur fără 
greş din străbuni.  Dar în urmă cu jumătate de secol s-a impus colectivizarea forţată, 
care i-a zdruncinat ţăranului din temelii întreg sistemul de cunoştinţe transmise din 
tată-n fiu. În fruntea gospodăriilor agricole colective şi de stat înfiinţate prin  dictat şi 
teroare au fost puşi de puterea comunisto-bolşevică oameni săraci cu origine 
„sănătoasă” de la oraşe şi sate, mai bine zis inşi certaţi cu munca sau taraţi de diverse 
vicii, a căror principală calitate era obedienţa fără scrâşnet faţă de noii stăpâni, 
executarea fără discernământ a unor dispoziţii aberante în aplicarea neabătută a 
politicii de jecmănire a bieţilor ţărani mai înstăriţi, îmbogăţiţi cinstit de generaţii prin 
muncă. Cei care nu se supuneau îi aştepta Gulagul din Bărăgan şi închisorile 
comuniste după modelul fratelui mai mare de la răsărit. Au fost de ajuns ca 2-3 
generaţii de agricultori autentici să nu îşi lucreze  propriile parcele de pământ ca 
multe din practicile agricole seculare să se piardă. 

Îmi amintesc o discuţie avută cu tatăl meu în primii mei ani ca inginer agronom 
în Banat când odată mi-a zis dojenitor: 

– Voi  comuniştii nu aveţi milă de solul pământului !  
– Cum tată, i-am replicat eu, ori îi zici sol ori îi zici pământ, spui greşit solul 

pământului şi de ce mă rog spui dumneata că lucrăm fără milă pământul ? 
  – Păi nu ai văzut pe hotar cum trag la arat două tractoare de un plug cu trei 
fiare (brăzdare) pe moale şi chiar şi aşa se împotmolesc ! V-aţi gândit voi, cu toată 
şcoala  voastră unde o să intre anul viitor rădăcinile porumbului în pământul bătucit 
de sub roţile tractorului ? Acolo  o să stea apa după ploaie şi porumbul se gălbeneşte 
şi piere. Nu ţii minte că noi înainte vreme aram cu plug cu două fiare tras de o 
pereche de cai în faţă şi o pereche de bivoliţe în spate şi nu aram până nu se revărsa 
brazda. Discuţia noastră a fost pe o vreme ploioasă înainte de Crăciun şi conform 
ordinelor de sus trebuia raportat încheierea arăturilor de toamnă chiar şi pe soluri cu 
textură grea cum sunt lăcoviştile din acea parte de ţară. 

În sinea mea nu puteam să nu-i dau tatălui meu totală dreptate, întrucât 
gândeam la fel şi nu aveam argumente să-l combat, că de contrazis nu am îndrăznit 
niciodată să o fac. Mai târziu am realizat că nici pleonasmul solul Pământului nu a 
fost până la urmă greşit, întrucât primul cosmonaut care a călcat pe Lună a lăsat urme 
pe solul lunar şi sunt în curs  studii asupra solului marţian sau a altor planete. 
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Recent am aflat că s-a elaborat un proiect de „Cod de bune practici în fermă” 
de către Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, unde la art.44 se prevede clar 
faptul că la executarea arăturii, fermierul trebuie să respecte următoarele reguli: „ 
arătura va fi uniformă pe adâncime, fără a cunoaşte trecerea de la o brazdă la alta, 
realizându-se când solul este în starea de umiditate optimă, astfel ca brazda, 
indiferent de textura solului, să se reverse în urma plugului”.  

Fără comentarii, exact ca în agricultura privată înainte de colectivizare !   
De altfel, nu întâmplător la IAS Prejmer – Braşov, cele mai mari pedepse 

pentru fermieri erau aplicate dacă lucrau terenul pe umezeală mare, preferându-se să 
se întârzie cu ceva perioada optimă de semănat, decât să se taseze solul şi să rezulte o 
lucrare de proastă calitate. Adesea eram ultimii pe judeţ la semănat dar şi primii la 
producţia agricolă pe judeţ şi chiar pe ţară, în parte şi datorită faptului că nu ascultam 
directivele eronate date de instructorii de partid şi alţi habarnişti ca ei, care te obligau 
să lucrezi pe orice vreme şi stare de umiditate a solului. Dacă nu intervenea dezastrul 
colectivizării cu plecarea în masă la oraşe a celor mai buni gospodari ai pământului, 
nu ar mai fi fost nevoie azi să învăţăm noile coduri de bune practici agricole, le 
aveam deja „în sânge” cum ar spune un bun plugar de odinioară. 

 Acum va trebui să facem mari eforturi suplimentare pentru a reînvăţa să 
lucrăm corect pământul, să-l facem să rodească mai bine şi mai sănătos, ca altădată. 
Unde ar fi ajuns acum agricultura românească dacă peste dragostea şi cunoştinţele 
acumulate de predecesorii noştri, ţărani adevăraţi, s-ar fi suprapus în timp 
mecanizarea, chimizarea, automatizarea şi alte binefaceri ale ştiinţei agricole 
moderne, pe solurile fertile din această parte a Europei ? Eram acum foarte departe cu 
nimic mai prejos decât ceilalţi fermieri din UE şi nu mai trebuia să o luăm de la capăt 
cu începutul începutului pentru noii veniţi să practice agricultura.  

Să judecăm împreună cine a mai rămas la sate să lucreze pământul după urgia 
colectivizării şi plecarea fără întoarcere  în industria socialistă, urmată de sărăcia 
instalată după redarea terenurilor agricole  fără mijloace de a le lucra după 1990, cu 
plecarea de acum în masă a celor care au mai rămas la sate, pe meleaguri străine 
pentru supravieţuire şi susţinerea celor neputincioşi de acasă. Cu banii câştigaţi 
suplimentar majoritatea îşi clădesc case peste case, cumpără autoturisme lângă 
autoturisme, cu mărci care mai de care, prea puţini se echipează cu maşini agricole, 
îşi clădesc ferme şi gândesc să-şi lucreze pământul, singurul care dă sens unei 
existenţe durabile şi decente în ţara ta.  La ce să ne aşteptăm de la o generaţie a căror 
bunici şi părinţi au fost în mod brutal rupţi de proprietate şi nu mai au dragoste de 
glie şi agricultură ! Se pune totuşi obsedant întrebarea: de ce să lucrezi ca slugă pe 
terenurile altora când acasă te aşteaptă suprafeţe nesfârşite lăsate în paragină ? Se 
gândesc oare guvernanţii şi cei care fac legile şi le aplică cum să  ieşim din acest 
impas ruşinos, acum în prag de intrare în UE ? 

Poate dorim ca alţii să ne cumpere în continuare pe bani puţini fondul funciar 
şi să ne administreze apoi terenurile agricole, iar noi să funcţionăm ca angajaţi pe 
pământurile unde până mai ieri eram proprietari ? La toate aceste întrebări trebuie să 
găsim urgent răspunsuri, până nu  va fi prea târziu.  
 
Rev. Lumea satului, anul II, nr. 22, (27), 16-30 noiembrie 2006, Bucureşti  
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TERENURILE AGRICOLE NEFOLOSITE ŞI SCUMPIREA 
ALIMENTELOR 

 La una din recentele emisiuni de televiziune cu tema scumpirea alimentelor de 
bază ale românilor, realizatorii şi invitaţii au găsit o sumedenie de explicaţii savante, 
unele mai greu, altele mai uşor de priceput de către publicul ascultător. 
 Dintre aceste explicaţii amintim fărâmiţarea excesivă a terenurilor agricole şi 
practicarea unei agriculturi de subzistenţă, decapitalizarea fermelor după impunerea 
unor preţuri fixe pentru produsele agricole la începutul perioadei de tranziţie, lipsa 
unor structuri adecvate pe circuitul producător – consumator, lipsa unei concurenţe 
reale specifice economiei de piaţă, seceta din acest an, gripa aviară, pesta porcină, 
preţuri minimale pentru producători şi maximale pentru procesare la vânzare, lipsa de 
redistribuire echitabilă la proprietari a veniturilor realizate de vânzător, mafia 
pieţelor, şpăgarii de toate calibrele cuibăriţi pe flux de jos până la cele mai înalte 
niveluri, corupţia administraţiei pe circuitul produselor agricole, până la licenţe grase 
pentru importatori cu condiţia susţinerii financiare a unor partide politice şi multe 
altele. 
 Despre toate acestea s-a vorbit cu înfocare, mai puţin de cel mai important 
factor implicat în scumpirea alimentelor şi anume lipsa de preocupare a guvernelor 
post decembriste pentru cultivarea integrală şi corespunzătoare a terenurilor arabile, 
întreţinerea şi folosirea păşunilor, fâneţelor, livezilor de pomi, vii şi alte suprafeţe 
care captează energia solară dată cu generozitate de mama natură.  

Această energie oferită gratuit de soare, nouă ne scapă printre degete, în vreme 
ce toate ţările din UE o valorifică la maximum, cultivând după cele mai performante 
tehnologii terenul arabil, valorificând la maximum cu animalele pajiştile naturale, 
întreţinând corespunzător livezile, viile, etc., procesând apoi producţia vegetală şi 
animală sub formă de produse alimentare pentru nevoile proprii şi export printre care 
şi ţara noastră, ajunsă acum într-o profundă criză alimentară, cu cele mai scumpe 
alimente din UE, în vreme ce salariul mediu este de cinci ori mai mic ! 
 Nu este admisibil ca în supermarketurile situate adesea între bălăriile din 
vecinătatea oraşelor noastre cum sunt:  Metro, Carrefour, Selgros, Billa, Cora, Real, 
Kaufland şi altele pe lângă produsele fireşti din ţări cu climat tropical sau 
mediteranean, să întâlneşti acum cartofi din Turcia şi Cehia, mere din Polonia şi 
Slovenia, struguri din Grecia, prune din Italia, roşii din Olanda, etc. de parcă noi am 
uitat să le producem şi să le valorificăm. 
 Tragedia este şi mai mare la produsele animaliere, unde după unele statistici 
peste 80 % din produsele de carne şi lapte sunt de provenienţă străină, ajungând 
dintr-o crasă neglijenţă şi ruşinoasă delăsare a guvernanţilor ţara cu cel mai ridicat 
import de produse alimentare din UE, cu toate că avem cele mai fertile terenuri după 
Franţa, considerată modelul agricol european. 
 Îmi permit să îndrăznesc a face o recomandare senatorilor, deputaţilor, 
guvernanţilor şi altora care se ocupă de legislaţia din agricultură şi administrarea ei în 
teritoriu să urce în autocare şi să facă o incursiune în spaţiul agricol european la vest 
de ţara noastră, să ia contact cu realităţile din UE şi apoi să încerce să îndrepte 
lucrurile care la noi s-au deteriorat într-o măsură nepermis de mare. 
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 Distrugerile provocate infrastructurii agricole cum au fost sistemele de  irigaţii, 
desecări, combaterea eroziunii solului, construcţii zootehnice, etc., abandonarea 
livezilor şi viilor, lăsarea ca pârloagă a mari suprafeţe de terenuri arabile, scăderea 
drastică a efectivelor de animale, abandonul pajiştilor şi alte involuţii din ultimii 
aproape 20 de ani, toate au dus la scăderea producţiei şi scumpirea alimentelor în aşa 
zisa perioadă de tranziţie din agricultură, tranziţie  spre ce ?!  

În mod sigur spre o piaţă de desfacere pentru supraproducţia agricolă ale altor 
ţări din UE şi mapamond. 
 Toate ţările foste socialiste, actuale membre ale UE care au avut şi ele perioade 
de tranziţie la economia de piaţă nu şi-au dezorganizat ireversibil fostele structuri de 
stat şi cooperatiste, continuând să-şi lucreze integral pământurile şi să crească 
animale pe un plan superior, realizând producţii mari de alimente la preţuri scăzute, 
care concurează cu succes pe cele ale altor ţări membre UE.  

Dintre toate ţările  socialiste numai politicienii şi guvernanţii români prin 
tranziţie au înţeles şi înfăptuit lichidarea acestor structuri organizatorice şi 
infrastructura  mai bună sau mai slabă care le-au însoţit. 
 Întoarcerea la agricultura parcelară de subzistenţă spre care ne-am îndreptat 
fără să ne forţeze nimeni, decât propria noastră ignoranţă şi lipsă de previziune, au 
dus în continuare la o slabă performanţă economică până la faliment, obligând pe 
milioane de lucrători din agricultură să ia calea străinătăţii pentru a supravieţui. 
 În nici o ţară din UE nu s-au petrecut asemenea mutaţii majore  pentru 
populaţia din spaţiul rural. Acum şi să vrem să redresăm situaţia din agricultură, să 
lucrăm terenurile agricole abandonate nu va fi cu cine să o facem, datorită 
depopulării masive a satelor noastre. În plus, de ce ne ferim să o spunem deschis că 
sute de mii de hectare de terenuri agricole dintre cele mai fertile, s-au vândut deja pe 
nimic străinilor din Italia, Austria, Germania, Olanda,Ungaria şi alte ţări ? 

Vor veni aceştia să le lucreze sau noi din posesori până mai ieri vom fi angajaţi 
ca muncitori agricoli la noii proprietari ?  
      Nu este de ajuns că suntem deja mâna de lucru cea mai ieftină din agricultura 
Uniunii Europene ?  
 Pe măsură ce trece timpul, va fi din ce în ce mai greu  să îndreptăm lucrurile 
din agricultură, după ce au fost grav deteriorate de fostele guvernări.  

Primul lucru cu care trebuie să începem este luarea tuturor măsurilor pentru 
punerea în valoare a terenurilor agricole abandonate, fără de care nu se poate vorbi de 
realizarea unor alimente îndestulătoare şi la preţuri acceptabile pentru veniturile 
noastre mai scăzute decât media europeană. 
 
Rev. Lumea satului, anul III, nr.21, (50), 1-15 noiembrie 2007, Bucureşti sub titlul: 
”Reflecţii  pe teme  agricole” 
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NECESITATEA CUNOAŞTERII STĂRII REALE A AGRICULTURII 
 
 Despre agricultura de tranziţie la UE s-a scris şi s-a vorbit destul de mult, fără 
însă a se prezenta, analiza şi concluziona asupra realităţilor concrete din teritoriu. 
Dacă cineva ar avea curiozitatea să compare aerofotogramele sau imaginile satelitare 
din anii 1980 cu cele din 2007 ar constata mai bine care este involuţia agriculturii 
produsă de abandonul cultivării terenurilor arabile şi al nefolosirii pajiştilor, 
distrugerea plantaţiilor de pomi şi vii, demolarea complexelor zootehnice şi scăderea 
drastică a şeptelului, devastarea lucrărilor hidroameliorative în special al irigaţiilor şi 
multe, multe altele.  
 Adăugaţi la acestea plecarea masivă la muncă în străinătate a celor mai 
vrednici lucrători din spaţiul rural şi veţi avea tabloul complet al proporţiilor 
dezastrului din agricultura noastră cu care descoperiţi şi aplecaţi în genunchi am 
intrat în UE. 
 Acum, după ce am distrus totul, avem voie să ne dezvoltăm „cât dorim” în 
limitele cotelor de producţie stabilite la negocierile de aderare la UE făcute de 
reprezentanţii noştri, unii fără pricepere în ale agriculturii. De aceea se vorbeşte  tot 
mai mult să producem alimente cum ar fi laptele de capră şi bivoliţă, carnea de oaie, 
ştruţ, melci, produse „bio” şi altele pe care restul Europei refuză să le producă 
deoarece au preţuri neatractive şi productivitate prea scăzută.  

De ce nu ne-au încurajat să producem în sistem performant lapte de vacă, carne 
de porc, vită şi pasăre, ouă, etc. unde aveam deja o vastă experienţă, construcţii, 
producţie de furaje  şi rase adecvate, personal pregătit şi multe altele. 
 De ce nu se spun lucrurilor pe nume, de ce nu se face o politică agricolă 
responsabilă în concordanţă cu rodnicia pământului românesc şi mai ales cu nevoile 
noastre imediate şi de perspectivă, mai puţin pentru interesele altora din UE.  

Poate acum după ce ne-am votat aleşii în Parlamentul Europei vom realiza mai 
multe pe acest plan. Mai mult ca oricând se simte nevoia de a spune lucrurilor pe 
nume, oricât de dureroase ar fi ele, dacă dorim să construim pe teren solid viitorul, 
aşa cum au procedat şi predecesorii noştri din exemplul de mai jos. 
 Iată cum a privit lucrurile din agricultură în vremuri grele de război  unul din 
marii noştri specialişti în acest domeniu Prof. Gheorghe ANGHEL, fost membru de 
onoare al ASAS, unul din mentorii mei, în articolul: DIN PĂCATELE 
AGRICULTURII NOASTRE , apărut în Agricultura Nouă, revistă lunară de ştiinţă şi 
practică agricolă, Anul VIII,  (1941) nr. 6.  
 „ Intr’un climat destul de favorabil agriculturii, pe un pământ încă productiv 
deşi nu se îngraşe decât în unele părţi ale ţării, obţinem la unitatea de suprafaţă 
recolte care ne aşază printre ţările cu cea mai scăzută producţie la hectar. 
 Când vedem producţiile mari pe care le obţin agricultorii din ţările din vestul 
Europei, le socotim foarte repede ca produse de un climat mai favorabil şi poate de 
un pământ mai bun. Lucrurile stau însă cu totul altfel. Multe din aceste recolte se 
obţin pe terenuri agricole pe cari puţini dintre agricultorii noştri ar îndrăsni să facă 
agricultură, dar printr’o muncă raţională. Această muncă făcută cu socoteală şi cu 
uneltele necesare, nici nu este atât de istovitoare ca munca plugarului român. 
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 Dacă unele dintre oraşele noastre au în parte aspecte occidentale, viaţa 
satelor noastre în unele părţi ale ţării cel puţin, este foarte primitivă. Progresul 
oraşelor noastre este totuşi strâns legat de evoluţia vieţii rurale. 

 În vremuri excepţionale ca acestea pe care le străbatem, oraşele noastre şi în 
deosebi capitala ar suferi mai puţin dacă în satele dimprejurul lor n’ar fi atâta 
sărăcie. 
 În capitala ţării şi în oraşele mai importante se simte nevoia raţionalizării 
consumului, avem nevoie de producţii mai mari pentru acoperirea necesităţilor 
interne şi pentru export şi la 1 Mai se găseau în jurul Bucureştilor nenumărate 
parcele care nici n’au fost arate. Bălăriile uscate de pe aceste terenuri arată că ele 
n’au fot însămânţate nici în cursul anului trecut. Atunci când preţul produselor 
agricole era scăzut, această neglijenţă par’că nu revolta atât de mult.  

Azi când se  caută şi cultivarea locurilor virane din oraşe nu-i admisibil ca 
terenuri agricole atât de bune să fie lăsate în paragină. Pe porumbiştile nearate la 1 
Mai pasc ici acolo vite din cari la eşirea din iarnă n’a mai rămas decât scheletul. ce 
hrană pot găsi ele pe ogoarele pe cari n’au înverzit decât câteva buruieni?  

Din loc în loc se văd însă lucerniere frumoase cari se apropie de prima coasă. 
În regiunea aceasta în cari vitele sunt hrănite numai cu fân de dughie, creşte totuşi 
minunat această plantă furajeră (lucerna n.n.) care odată semănată, 7 şi chiar 10 ani 
dă recolte bune. 
 Lucerna, sparceta şi borceagul de toamnă ar putea asigura vitelor un furaj 
timpuriu. Alte oraşe mari, chiar din ţara noastră, cu agricultură mai înfloritoare în 
împrejurimi sunt mai bine şi mai uşor aprovizionate cu articole alimentare de cât 
capitala. Dacă ne gândim la satele lipsite de păsări, de porci şi de vaci de lapte din 
jurul capitalei, atunci nu trebue să ne mire prea mult lipsurile pieţei Bucureştilor. 
 În unele părţi ale ţării, agricultura noastră e prea unilaterală. Lipsesc, chiar 
acolo unde se pot creşte cirezile de vite, grajdurile de porci şi coteţele de păsări. 
Grâul, mazărea şi porumbul atât de răspândite în agricultura noastră nu rezolvă 
problema alimentaţiei oraşelor. Pe lângă faptul că avem o agricultură unilaterală, 
chiar plantele cultivate nu se cultivă cum ar trebui. 
 Într’o  regiune în care recoltele bune sunt condiţionate în primul rând de 
precipitaţiuni, este inadmisibil să nu se utilizeze toate mijloacele posibile, să se 
înmagazineze din timp apa în sol.  

Arătura de toamnă se ştie că este în această privinţă binefăcătoare. În 
lucrările ce le executăm la câmp avem numeroase ocazii în cari putem observa 
diferenţa uimitoare dintre creşterea plantelor semănate în arătura de toamnă şi cea 
de primăvară. Această diferenţă se poate observa şi în regiunile cu mai multe 
precipitaţiuni, dar în regiunile secetoase ea devine mai accentuată. În împrejurările 
Bucureştilor, unde lucrăm, de la începerea însămânţărilor de primăvară până  de 
curând timpul a fost mereu secetos.  

În ogoarele de toamnă s’au putut totuşi însămânţa: inul, mazărea, cânepa şi 
porumbul. Răsăritul a avut loc fără întârziere şi culturile au suferit puţin de secetă. 
 Arăturile de primăvară nu s’au putut face însă în bune condiţiuni din cauza 
secetei.  

Semănatul porumbului a întârziat mult aşteptându-se mereu ploaia necesară.  
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Când în ogoarele de toamnă porumbul însămânţat se apropie de prima 
praşilă, pe multe locuri prost arate în primăvară, se pot vedea agricultori semănând 
porumbul cu parul la 15 Mai. Chiar şi primăvara s’ar putea face arături mai bune 
dar mai de timpuriu.  

Aceste arături ar trebui grăpate apoi de câteva ori până la semănatul 
porumbului.  

E interesant de remarcat faptul că pe câmpurile întinse prezenţa agricultorilor 
în număr mai mare se observă numai către sfârşitul lunei Aprilie. 

Am văzut parcele arate primăvara cari dacă ar fi fost grăpate imediat după 
arat, s’ar fi putut pregăti totuşi pentru semănat. Zile întregi arătura a fost lăsată 
negrăpată şi brazdele s’au întărit, de vânt şi de căldură, ca piatra. 

Agricultorii cu cari stăm de vorbă se plâng că nu pot face arăturile din lipsă 
de vite. La unii lipsa vitelor e explicabilă, neavând decât unul până la două pogoane 
de pământ din cari mai ales când sunt şi neraţional lucrate, desigur că nu pot obţine 
suficient furaj pentru animale şi în acelaşi timp porumb pentru familie.  

Agricultorii cu 8-10 pogoane de pământ, ar putea totuşi creşte câteva vaci de 
lapte cărora prin lucernă, borceag de primăvară, sparcetă şi sfeclă, plante  ce  se 
desvoltă bine în regiune, le-ar asigura o hrană raţională. Se întâlneşte la prea mulţi 
agricultori, administratorii de moşii şi proprietari, părerea că nu e rentabilă 
creşterea vacilor pentru lapte. Acest lucru mi se pare inexplicabil în apropierea unei 
capitale cu o populaţie numeroasă, atât de lipsită de lapte, de lapte bun mai ales.  

Nu poate rămâne decât explicaţia că animalele prost nutrite şi rău întreţinute 
nu dau cantitatea de lapte care să asigure rentabilitatea acestor crescători. 

Orăşenii ar trebui de asemenea să plătească acest preţios aliment la preţul 
just şi credem că ar face-o mai repede dacă laptele oferit ar fi mai bun.  

Diversele derivate ale laptelui: unt, brânză, etc., ar putea mări şi mai mult 
rentabilitatea acestor crescători. Când în jurul altor oraşe din ţară sunt crescătorii 
renumite de vaci de lapte cari sunt rentabile, nerentabilitatea creşterii vacilor de 
lapte în jurul capitalei nu se poate explica decât prin faptul că vitele sunt prost 
întreţinute şi producţia de lapte scăzută.  

Creşterea vacilor de lapte ar mai completa o latură dureroasă a vieţii dela 
sate: subnutriţia. 

 Laptele proaspăt sau derivatele laptelui ar îmbunătăţi alimentaţia atât de 
sumară a muncitorilor noştri agricoli, a copiilor mai ales. E o tragedie să vezi cum 
muncitorii agricoli zilieri, nu mănâncă ziua întreagă decât bucata de pâine ce le este 
dată, pe lângă bani, pentru munca zilnică.  

Când ne gândim că o bună parte din aceşti muncitori o constitue tineretul sau 
chiar copiii, atunci situaţia ne apare şi mai tragică. Cât de departe suntem de 
adevărata agricultură putem vedea şi dintr’un alt aspect ciudat al câmpurilor 
noastre: plantaţiile de pomi. 

Îţi este dat să vezi în jurul Bucureştilor la câţiva kilometri de oraş numeroase 
plantaţii sunt apreciabile, cu toate acestea odată plantaţi pomii, s’a neglijat 
întreţinerea lor.  

În unele din aceste grădini, bălăriile ajung până la crengi. 
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 În alte cazuri pentru a scăpa uşor de îngrijirea plantaţiilor s’a însămânbţat 
lucernă sub pomi, când se ştie cât de nepotrivită este lucerna pentru plantaţiile 
tinere. Nu poţi să nu rămâi nedumerit cum poate să facă cineva învestiri de capital 
împortant într’o plantaţiue de pomi, pentru ca apoi să nu facă cheltuielile mai mici, 
necesare pentru ca aceşti pomi să se desvolte normal şi să aducă roade. 

Am arătat mai sus cât de prost sunt nutrite vitele în această regiune în care 
lucerna, sparceta şi borceagul de toamnă ar putea aduce totuşi de timpuriu furajul 
necesar, chiar la începutul lunei Mai.  

Cu toate acestea păşunea comunală în unele comune cel puţin, se 
însămânţează abia la 15-20 Mai, cu dughie. 

Iată numai câteva cazuri cari explică producţiile scăzute şi sărăcia vieţii 
noastre rurale. Pe lângă aceste producţii scăzute, preţurile derizorii obţinute pe 
produsele agricole, au scăzut dragostea pentru muncile agricole şi-au îngropat 
satele în datorii şi lipsuri.” 

 După lecturarea acestui eseu agrar, rog cititorul lucid şi dornic de adevăr să 
compare agricultura practicată la noi în vremuri grele de război cu agricultura 
practicată azi în primul an după aderarea la UE. 
 Sunt sigur că veţi constata numeroase similitudini negative care nu ne onorează 
acum, după ce am cunoscut de bine de rău marea performanţă în practicarea  
agriculturii intensive de dinaintea anilor 1990. 

În acest moment de bilanţ este mai mult decât dureros  să constaţi că singuri 
ne-am făcut-o, din producători şi exportatori importanţi de alimente din această parte 
de Europă, am ajuns cei mai mari importatori de alimente scumpe pe cap de locuitor 
din Uniunea Europeană !? 

A spune adevărul este de datoria fiecăruia dintre noi, un act de curaj şi 
responsabilitate profesională vis-a-vis de greşelile celor care ne-au  condus până în 
prezent, scump plătite acum de noi toţi şi chiar de urmaşii noştri. 

 
Rev. Ferma, an X, nr.3 (58) martie 2008,  sub denumirea ”Amintiri pentru viitor” 
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DISPREŢUL PENTRU RODNICIA PĂMÂNTULUI 
 

 Peste tot unde am umblat ca turist şi agronom, în ţări din Europa, Africa şi 
Asia am observat respectul pe care îl au alţii faţă de cele mai valoroase avuţii naturale 
generatoare de bunăstare reprezentate prin terenurile arabile, pajiştile permanente şi 
păduri. Culturile din arabil, cu apa şi substanţele nutritive din sol prin fotosinteză în 
prezenţa energiei solare realizează cele mai de preţ produse de origine vegetală 
pentru existenţa umană şi furaje pentru animale. Pajiştile permanente naturale şi 
seminaturale după defrişarea pădurii, valorificate de animale, prin conversie asigură 
produse animaliere extrem de variate şi necesare nouă. La rândul lor pădurile care au 
mai rămas după ce au făcut loc pajiştilor şi culturilor în arabil, au numeroase utilizări 
în construcţii, industrie, etc., alături de rolul de regulator al climei, menţinerea 
echilibrului hidrologic, a biodiversităţii, sechestrarea carbonului şi alte binefaceri de 
necontestat. O economie sănătoasă şi stabilă nu poate neglija sau lăsa la voia 
întâmplării rodnicia pământului exprimată prin produsele agricole realizate în primul 
rând de culturile în arabil, urmate de produsele animaliere obţinute pe pajişti şi 
resursele economice şi de protecţie oferite de păduri, toate acestea condensând 
eficient energia solară oferită gratuit de mama natură fără nici o discriminare, pentru 
toate naţiunile şi ţările unde locuiesc.  

Cheia succesului în economia unei ţări până la urmă se află în mâna 
conducătorilor şi a celor ce trudesc pentru agricultură şi silvicultură, de modul cum 
captează energia solară regenerabilă, de atitudinea lor faţă de pământ ca principal 
mijloc de existenţă pentru noi alături de resursele din mediul acvatic. 
 În toate ţările, de la tropice la cercul polar de nord, de la ţinuturi deşertice până 
la cele cu îngheţ aproape permanent, unde este posibil, terenul arabil se cultivă 
intensiv cu specii adecvate, pajiştile se valorifică integral cu animalele, pădurile se 
ocrotesc.  

Grija pentru menţinerea şi extinderea terenurilor arabile am văzut-o în Valea 
Nilului, unde localităţile sunt la marginea deşertului, pe teren neproductiv şi lunca 
fertilă este intens cultivată cu cereale păioase, lucernă şi trifoi alexandrin.            La 
fel, în Platoul Lassithi din insula Creta la peste 800 m altitudine terenul fertil din 
mijloc este bine cultivat şi localităţile sunt la margine pe stâncării, la baza munţilor 
golaşi din jur.  Un caz aparte îl reprezintă efortul enorm pe care l-au făcut de-a lungul 
secolelor ţările iberice şi scandinave pentru adunarea pietrelor aduse de gheţari ca să 
facă loc terenurilor arabile, cât şi al Olandei pentru a smulge din mare teren agricol 
pentru supravieţuire. Este lăudabil efortul acestor ţări amintite la care se adaugă şi 
cele care deţin zone montane cu handicap care la fel potenţează şi valorifică la 
maximum rodnicia pământului. 

Ce facem noi în această direcţie în ultimele două decenii nu este greu de aflat 
şi observat. În linii generale se remarcă o atitudine de delăsare şi chiar dispreţ faţă de 
rodnicia pământului, din care amintim câteva: 
   scoaterea din circuitul productiv a mari suprafeţe de terenuri arabile şi pajişti 

situate pe soluri fertile, pe care s-au construit haotic locuinţe, hale industriale, 
depozite, etc., în loc ca acestea să se amplaseze pe terenuri  neproductive sau 
mai slab productive; 
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   necultivarea terenurilor arabile lăsate pârloagă şi aplicarea unei agrotehnici 
neperformante pe mai mult de  jumătate din suprafaţă, sporirea rezervei de 
seminţe de buruieni din sol în proporţie alarmantă care vor da de furcă la cel  
puţin două generaţii de fermieri de acum înainte; 

   abandonarea plantaţiilor de pomi fructiferi şi vii, a sistemelor de irigaţii, desecări 
şi combaterea eroziunii, distrugerea serelor, complexelor zootehnice şi alte 
construcţii care au pus în valoare rodnicia pământului, priceperea şi vrednicia 
agricultorilor noştri; 

   înstrăinarea prin vânzare unor cetăţeni europeni, pe sume derizorii, a mari 
suprafeţe de terenuri agricole, în special din vestul şi centrul ţării, care vor pune 
în pericol pe viitor agricultura noastră şi nu numai; 

   abandonul pajiştilor montane după înjumătăţirea efectivelor de bovine şi ovine  
şi reinstalarea vegetaţiei lemnoase pe aceste suprafeţe unele împădurite deja; 

    păşunatul neraţional întreg anul peste toate pajiştile şi chiar pe culturile agricole, 
ca modalitate curentă, unică în UE de creştere a oilor în special, cu reducerea 
producţiei, declanşarea proceselor erozionale în zona colinară şi montană, 
răspândirea buruienilor şi alte neajunsuri; 

   exploatarea neraţională a pădurilor cu dezechilibrele majore produse în mediul 
înconjurător din care inundaţiile catastrofale, alunecările de terenuri şi alte 
dezastre din ultima vreme stau mărturie pentru greşelile noastre şi multe altele. 

Din cele prezentate rezultă că ne facem vinovaţi  faţă de generaţia actuală şi 
cele viitoare, pentru dispreţul profund care l-am avut şi persistăm să-l avem faţă de 
rodnicia pământului nostru. Vitejia ostaşilor români, în majoritate fii de ţărani în cele 
două conflagraţii mondiale era sporită de promisiunile făcute şi ulterior onorate de 
împroprietărirea cu pământ pe care să-l lucreze apoi pentru a scăpa de sărăcie. 

Acum, după patru decenii de la începuturile colectivizării forţate şi două 
decenii de tranziţie dezorganizată, ne-am întors cu spatele la rodnicia pământului 
strămoşesc şi ne mai mirăm de ce importăm 70-80 % din alimente care au o singură 
calitate, aceea de a fi cele mai scumpe din întreaga Uniune Europeană şi lucrurile nu 
se vor opri aici din păcate. Diriguitorii noştri din  ultimul timp nu au sesizat pericolul 
imens produs de dispreţul din ultima vreme faţă de rodnicia pământului nostru care 
după unele aprecieri demne de luat în seamă ar putea hrăni aproape 100 milioane de 
oameni, în vreme ce noi acum asigurăm hrana pentru abia 4-5 milioane, de 20-25 de 
ori mai puţin decât potenţialul terenurilor noastre cu tehnica actuală ! În această 
situaţie, mai mult decât limită, este de ajuns un singur an secetos ca la noi să bântuie 
foametea şi alte mari neajunsuri sociale. Ce ne vom face când va apare la orizont 
criza alimentară globală şi nu vom avea cui să ne  adresăm pentru hrana cea de toate 
zilele. Poate atunci ne vom întoarce faţa spre rodnicia pământului pe care îl avem, 
una din cele mai bune de pe acest continent, pentru a ieşi cu toţii din impas. De pe  
acum este necesar să elaborăm o strategie pentru valorificarea integrală şi raţională a 
fondului funciar agricol şi forestier de care dispunem şi să acţionăm cu toată energia 
pentru realizarea acestui deziderat important al economiei naţionale care să asigure 
existenţa noastră decentă pe aceste meleaguri. 

 
Rev. Lumea satului, anul V, nr.11 (88), 1-15 iunie 2009, Bucureşti 
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CULTURA   PLANTELOR 
 

AMINTIRI DESPRE…GRÂU 
 

Primele culturi de grâu le-am văzut în mănoasa Câmpie a Banatului la Peciu 
Nou, o comună şvăbească cu locuitori exilaţi după război în Dombas la minele de 
cărbuni din fosta URSS. Casa fără gospodari valizi unde am locuit temporar avea sub 
şopron o semănătoare de cereale „Saxonia”, o secerătoare – legătoare trasă de cai şi 
alte utilaje pentru cultura grâului. Batoza de treierat din sat funcţiona cu curent 
electric şi se muta din curte în curte. Se poate spune că în perioada interbelică 
recoltarea cerealelor păioase în comunele de frunte ale Banatului erau aproape 
integral hipo sau auto mecanizate faţă de alte provincii ale ţării, unde se efectua 
manual cu secera şi coasa, urmată de îmblătit şi vânturat, arareori treierat staţionar  cu 
locomobile şi batoze. 

În gospodăria noastră grâul era semănat cu semănătoarea trasă de cai şi se 
recolta manual cu coasa, un rând făcut polog cu secera, pus pe funii de papură şi al 
doilea rând făcut polog pus pe primul rând, urmat de legat în snopi. 

Prin mersul la polog de-a-ndărătelea, prindeam pe picioare  câte un rug care 
producea zgârieturi până la rană deschisă îmbibată cu praf şi transpiraţie numai bune 
pentru câştigarea imunităţii la infecţii. La sfârşitul zilei se adunau snopii în cruci cu 
cei de deasupra ancoraţi să nu fie răsturnaţi de vânt. 

 Urma transportul centralizat şi depozitarea în şire la aria de treier, unde 
trimişii regimului comunist abia instalat, percepeau cotele împovărătoare ca 
despăgubire pentru cotropitori. 

Mulţi dintre ţărani rămâneau fără grâu de pâine fiind expuşi înfometării şi în 
final obligaţi să intre forţat în colectivă.  

După treier pe locul şirei măturam resturile de boabe cu pământ cu tot pe care 
le administram iarna porumbeilor din podul grajdului. 

Mai târziu după terminarea facultăţii, în producţie la GAS Grădinarii – CS, am 
cunoscut recoltarea cu combine tractate când trebuia să am personal suficient să 
rabatez masa de tăiere, în deplasarea de la un lan la altul.  

Unitatea unde am fost repartizat, realiza producţii mici de grâu la hectar 
datorită fertilităţii scăzute a solurilor de tip podzolic, al acidităţii şi insuficienţei 
îngrăşămintelor chimice. Pentru redresarea situaţiei din proprie iniţiativă am înfiinţat 
un lot demonstrativ cu soiuri de grâu să cunosc sortimentul care se potriveşte 
condiţiilor mele. Din cinci soiuri pe primul loc a ieşit soiul mai rustic Bulgaria 301 şi 
pe ultimul soiul  Bezostaia 3.  

Evident pentru anul următor am cerut să cultiv soiul mai performant pentru noi, 
dar nimeni de la Trustul gostat zonal Deta nu m-a ascultat repartizându-mi în 
continuare soiul la masă Bezostaia care reclama un nivel de fertilizare mai ridicat, de 
la care am obţinut aceleaşi producţii scăzute ca şi în anul precedent. 

 Soiul productiv fără îngrăşăminte suficiente asigură producţii mai mici decât 
un soi rustic la acelaşi nivel de fertilizare a fost prima mea concluzie amară cu privire 
la cultura grâului. 
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Au urmat apoi culturi mult mai performante de grâu cu soiuri româneşti la IAS 
Prejmer – BV, după cultura cartofului fertilizată intensiv, având singura grijă să le 
alegem pe cele cu paiul mai scurt, rezistente la cădere. 

Apariţia combinelor autopropulsate din ce în ce mai performante au rezolvat 
problemele recoltării grâului. 

În campania de recoltare pentru evitarea pierderilor prin scuturare la nivel de 
ţară se făceau mişcări masive de combine din sud spre nord. Aşa am constat refuzul 
combainerilor de la câmpie de a lucra pe pantele dealurilor de teamă să nu se 
răstoarne. 

Într-un an cu atac masiv de afide la grâu în buncărele combinelor erau o 
mulţime de buburuze. În alt an am avut tot aşa o invazie de urechelniţe a căror cauze 
nu am reuşit să o descopăr atunci. 

Am avut câteva amintiri mai triste cu furturile de grâu. 
Urmărind o dată cum se recolta grâul, roţile maşinii de teren cu care mă 

deplasam s-au împiedicat de câţiva saci cu boabe acoperiţi cu paie. Atunci nu am 
realizat proporţiile jafului şi metodele de sustragere.  

În parcele mai izolate de lângă pădure, toboganul cu saci se descărca 
„accidental”.  

Marfa era acoperită imediat cu paie, după care la adăpostul nopţii sacii erau 
ascunşi în pădure, într-o râpă cu tufişuri, stivuiţi la înălţime pe o podină de bârne şi 
acoperiţi cu carton asfaltat. În această zonă izolată lângă graniţă, după încheierea 
campaniei de recoltare, sacii erau luaţi şi grâul vândut până la o distanţă de peste 40 
km pe piaţa Reşiţei unde miliţia a descoperit întreaga reţea de răufăcători din care 
făceau parte tractorişti, ciobani, grăniceri, şoferi şi alţii. 

Mai apoi, o dată cu apariţia combinelor autopropulsate, mecanizatorii „uitau” 
să descarce buncărul în mijloacele de transport ale beneficiarilor, golindu-l ulterior în 
alte locuri, pe  bani puţini sau mulţi. 

Acum situaţia este complet schimbată. Suprafeţe mari de teren cultivate 
odinioară cu grâu au rămas pârloagă, combinele noastre aşa cum au fost ele nu se mai 
fabrică şi au dispărut cu totul din vizor, iar în multe din silozurile de cereale suflă 
vântul a pagubă, de neînţeles pentru unii dintre noi. 

Pe când renaşterea cultivării grâului pe terenurile arabile abandonate peste care 
s-au aşternut amintirile unora care le-au cunoscut într-o altă ipostază, cu instalarea 
normalităţii pentru pâinea ţării şi nu numai. 
 
Rev. Recolte bogate, anul VI, nr.11 (128). Noiembrie 2011, Timişoara 
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AMINTIRI DESPRE…PORUMB 
 

 In gospodăria ţărănească de subzistenţă porumbul era cea mai îndrăgită cultură 
deoarece asigura hrana păsărilor de curte a porcilor şi la nevoie a oamenilor din lipsă 
de grâu suficient pentru pâine. 
 Îmi amintesc cum amestecau părinţii mei făina de porumb alb de Denta cu 
făină albă de grâu pentru a face pâinea albă în vremuri grele, zicând că nu au venit în 
Banat din Apuseni să mănânce pâine neagră sau mămăligă. 

Pentru cultura porumbului făceam întotdeauna arătură de toamnă cu plug cu 
două trupiţe tras de o pereche de bivoliţe în tandem cu o pereche de cai, o noutate în 
acele timpuri. După grapă cu colţi şi mărăcini în primăvară se semăna porumbul în 
rânduri cu maşina cu linguriţe trasă de cai, când înflorea porumbarul (Prunus 
spinosa). 

Urma apoi prăşitul de 2-3 ori între rânduri cu prăşitoarea trasă de cai şi la final 
îngropatul cu rariţa. Pe rând se săpa manual de cel puţin două ori, având grijă să nu 
lucrăm pe timp foarte umed.  

Buruienile mai mari le adunam pentru porci şi ce rezulta din răritul şi copilitul 
porumbului se punea la bivoliţe şi vaci în iesle ca supliment după ce se întorceau de 
pe izlaz.  

Astfel, se valorifica tot ce era verdeaţă pentru furajarea animalelor, nimic nu se 
pierdea. 

În cultura de porumb semănam dovleci pentru porci, care se dădeau acestor 
animale cruzi sau fierţi.  

Din seminţele de dovleac făceam un ulei maroniu extrem de gustos şi hrănitor.  
În alte locuri pe lângă casă, mai ales, semănam fasole urcătoare, când 

porumbul avea 10-20 cm, la fel cu bune rezultate. 
După recoltarea ştiuleţilor şi aşezarea lor în hambar, aveam maşina de despuiat 

boabe de porumb cu productivitate mult mai bună decât operaţiunea exclusiv 
manuală. Cu ciocălăii rezultaţi se făcea focul la bucătărie pentru prepararea hranei. 

Cocenii se tăiau manual cu secera noaptea pe lună plină, pe rouă sau brumă ca 
să nu se piardă frunzele preţioase în hrana animalelor dacă se recoltau uscaţi. 

După ce se uscau bine în clăi, snopii de coceni erau depozitaţi în ogradă. 
În cursul iernii cu coceni se hrăneau caii şi vacile, rămăşiţele ajungeau la 

bivoliţe şi în continuare cu ce mai rămânea se făcea foc la cuptor pentru coacerea 
pâinii sau pentru încălzirea locuinţei, lemnele erau o raritate la câmpie. 

 Din pănuşile (ghije) de pe ştiuleţi, după vopsire în diferite culori şi răsucire se 
confecţionau de către şvabii bănăţeni obiecte artizanale, îndeosebi coşuri (ţecăre) 
frumos împletite cu desene minunate, materiale înlocuite acum de plastice. 

De la cultura porumbului se valorifica până şi rădăcinile (ciumpii) adunaţi 
primăvara din culturile de grâu, utilizaţi ulterior pentru foc la cazan în curte la 
fierberea dovlecilor pentru porci sau alte scopuri. 

Aceste  bune obiceiuri de valorificare integrală a acestei culturi minunate care 
este porumbul acum s-au pierdut în bună parte.  
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Lanuri întregi de coceni de porumb rămân acum peste iarnă în picioare să fie 
„valorificate” de oi, pe a căror lână se agaţă tot felul de scaieţi, care sunt apoi 
răspândiţi peste toate câmpurile din jur.     
  În perioada studenţiei la agronomie profesorul de botanică a primit din Mexic o 
specie sălbatică de porumb (Zea canina) cu ştiuleţi mici şi boabe roşii brune, pe care 
m-a rugat să o înmulţesc în grădina de acasă, într-un loc izolat.  

La facultate, profesorul de cultura furajelor lăuda la curs un soi de porumb 
pentru siloz numit Tuxpeno cu boabe albe, cultivat în reţeaua gostat. Mai mult în 
joacă, am cultivat în acelaşi loc în grădina casei mai multe soiuri de porumb cu boabe 
galbene, albe şi roşii să se corcească (încrucişeze) între ele.  

În anul următor în practica de diplomă am cultivat la gostat în brigada unde 
lucram porumbul încrucişat în grădină, în anul anterior.  

După cum mă aşteptam au rezultat ştiuleţi cu boabe foarte frumos colorate 
(xenii) cu care am împodobit birourile de la gostat şi locuinţele sătenilor. Nicăieri de 
atunci nu am mai întâlnit ştiuleţi de porumb atât de frumos coloraţi care se pot utiliza 
la diferite ornamente rustice uscate alături de dovlecii ornamentali, papură şi altele. 
 Pe lângă aceste întâmplări fericite au fost şi altele mai puţin plăcute. În lunca 
inundabilă a Caraşului la gostat cultivam 300 ha  porumb într-un singur loc.  

După semănat au venit inundaţiile şi o explozie de buruieni după retragerea 
apelor.  

Am îngropat buruienile prin discuire şi am semănat din nou porumbul.  
Am aşteptat să răsară, dar nici pomeneală, nu a apărut nici un fir, plăntuţele 

abia ieşite din bob au fost consumate în sol de larvele de buha semănătorilor (Agrotis 
segetum) existente în buruieni înainte de semănat.  

După un tratament împotriva acestui dăunător am semănat a treia oară 
porumbul care s-a copt foarte târziu, reuşind să recoltez o parte din el când au venit 
alte inundaţii care au ţinut până în februarie anul următor. 

Porumbul nu a suferit aproape deloc din cauza ploilor şi a zăpezii, ştiuleţii s-au 
aplecat în jos şi pănuşile le-au apărat, astfel ca nu au fost afectaţi de umiditate. In 
luna februarie când i-am recoltat ştiuleţii erau mai sănătoşi decât cei recoltaţi cu 
umiditate mai ridicată toamna în noiembrie, înainte de inundaţii. 

Într-o toamnă ploioasă, am fost delegat la Direcţia Agricola Braşov să sprijin 
campania de recoltare a porumbului la un IAS din judeţul Constanţa. 

Pe teren erau sute de militari, elevi, studenţi si muncitori din uzine la recoltat 
manual de porumb. 

În fiecare seară se raporta la telejurnal stadiul recoltărilor la porumb în judeţele 
ţării aflate în întrecere socialistă. După seara când s-a anunţat că judeţul Constanta a 
încheiat campania de recoltarea porumbului  m-am prezentat dimineaţa la director, 
raportând încheierea lucrărilor pentru mine întrucât partidul nu minte, deşi unitatea 
mai avea jumătate din suprafaţa nerecoltată. 

 Această minciună socialistă m-a scăpat mai repede de sarcina trasată de 
conducerea de partid de ajutorare a unităţilor rămase în urmă cu recoltarea 
porumbului. 

Acum lucrurile s-au mai schimbat, unele în bine  altele în rău.  
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Cultura porumbului continuă să fie cultura de baza a tarii noastre, păcat însă că 
nu este prezent în unele lunci ale râurilor ca: Mureş care este acum invadată de 
salcâmul pitic (Amorpha fructicosa) o specie decorativa devenita între timp invadantă. 
În schimb pe Târnavă întreprinzători germani cu utilaje ultra-performante cultivă mii 
de hectare de porumb cu rezultate de excepţie în acest an.  

La fel, pe valea Caraşului unde mi-am început ucenicia ca inginer agronom, alt 
întreprinzător austriac cultivă porumb cu rezultate foarte bune.  

În ţara noastră sunt numeroşi alţi cultivatori de porumb: francezi, italieni, 
olandezi, danezi, spanioli, englezi, belgieni, libanezi şi alţii.  

Ne întrebăm ce fac majoritatea fermierilor români în această direcţie, au uitat 
să cultive porumbul?  

De ce alţii pot şi ai noştri nu.  
Personal mă simt vinovat că nu am luat atitudine la momentul potrivit cu toţii 

să fi păstrat ce era bun din fosta organizare a agriculturii şi să fi împărţit corect 
veniturile realizate de cei îndreptăţiţi să le primească, unităţile trebuiau modernizate, 
nu lichidate cum s-a procedat. Exemplul Combinatului Agroindustrial Curtici-Arad 
putea fi urmat şi menţinut la nivelul întregii ţări, nimeni nu ne-a oprit decât propria 
noastră opţiune lăsată  de unii voit pe mâna unor profitori ai tranziţiei. 

Astfel nu am fi asistat la naşterea peste noapte a unor latifundiari fără merite 
deosebite, nu se vindea pământul ţării străinilor, nu s-ar fi distrus infrastructura 
existentă (irigaţii, desecări, complexe zootehnice, ateliere de reparaţii, silozuri, sedii, 
etc.), având cine să o folosească în continuare, nu înceta fabricarea tractoarelor şi a 
maşinilor agricole autohtone şi mai ales nu dispărea fondul uman specializat (ingineri, 
medici veterinari, tehnicieni, mecanizatori, etc.) care aveau unde lucra şi duce mai 
departe destinele agriculturii româneşti.  

Nu răspunde chiar nimeni de cele petrecute, nici măcar moral  să recunoască 
greşelile impardonabile ale trecutului ? 

În cât timp, cu ce bani şi mai ales cu cine vom repara dacă mai este cu putinţă 
greşelile trecutului agriculturii noastre.  

Câte generaţii va trebui să treacă până vor apare adevăraţii fermieri autohtoni 
sau vom fi condamnaţi să rămânem slugi supuse celor din vest cărora le-am vândut 
pe nimic pământul, citiţi mai corect viitorul şi siguranţa alimentară a ţării. 
 
Rev. Recolte bogate, anul VI, nr.12 (129). Decembrie 2011, Timişoara 
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ÎNTÂMPLĂRI CU…BURUIENI 
 

Prima întâlnire majoră cu buruienile am avut-o la plivit alături de părinţi în 
grădina de lângă casă, urmată de cele de la prăşitul porumbului. 

 Îmi amintesc câtă grijă aveam la săpat să nu bătătorim prea tare solul în 
perioadele ploioase şi cum valorificam aceste buruieni ca furaj în hrana porcilor mai 
ales.  

Cunoşteam bine buruieni ca ştirul, loboda, rapiţa, pălămida, costreiul, mohorul, 
rugii şi altele pe care prin prăşit cu caii, săpat şi plivit manual le îndepărtam din 
culturi. 

După ce am început studiile la agronomie am învăţat denumirile latineşti ale 
buruienilor, fiind obligaţi să întocmim şi un herbar.  

La genul Xanthium de exemplu am găsit două specii şi anume: X.strumarium 
(scaietele popii) şi X.spinosum (holera). Pentru cea de a treia specie învăţată X. 
italicum (cornaci), am colindat mult pe hotar să o întâlnesc în vederea herborizării, 
fiind atunci o raritate.  

Acum în Câmpia Banatului sunt zeci de mii de hectare infestate de această 
buruiană zoohoră, fiind răspândită prin lâna oilor care pasc la întâmplare pe culturile 
agricole.  

În primii ani de producţie, pe terenurile arabile ale IAS Grădinari – CS, din 
apropierea graniţei cu fosta Iugoslavie eram obligaţi să cultivăm numai plante cu talie 
mică, respectiv cereale păioase.  

După cultivarea ani la rând a grâului de toamnă pe zeci de hectare a apărut în 
masă Hypericum perforatum (pojarniţă, sunătoare), o plantă medicinală valoroasă cu 
care s-au îmbogăţit culegători ocazionali. 

O altă întâlnire interesantă cu buruienile am avut-o după desţelenirea unei 
pajişti degradate de Nardus stricta (ţepoşică, părul porcului) de la Vlădeni – BV după 
care au apărut în masă Sinapis arvensis (muştarul sălbatic) şi alte buruieni pe un teren 
care nu s-a arat de peste 40 de ani. 

 Cum s-au păstrat în sol aceste seminţe o perioadă aşa de lungă, mai ales că în 
jur pe o rază de peste 3 km erau numai pajişti permanente. 

Dar cea mai nostimă şi păguboasă întâmplare cu buruienile am avut-o într-o 
fermă de producere a cartofului pentru sămânţă pe 275 hectare la IAS Prejmer în 
Depresiunea Braşovului.  

După efectuarea tuturor lucrărilor de combatere a buruienilor inclusiv cu 
erbicide de cea mai mare eficienţă (Sencor), pe 40 hectare am constatat o invazie 
masivă cu Solanum nigrum (zârnă), specifică zonelor cu climat mai cald din sudul 
ţării. De unde a apărut această buruiană periculoasă pe care a trebuit să o plivesc 
manual cu eforturi foarte mari !?  

O primă constatare a fost aceea că suprafaţa cu cartofi în cauză, a fost 
fertilizată în toamnă cu gunoi provenit de la crescătoria de porci a întreprinderii. În 
paturile de scurgere şi fermentare a gunoiului de la staţia de epurare a apelor uzate am 
descoperit duşmanca noastră, zârna, alături de alte buruieni, inclusiv de plante 
cultivate ca roşii, pepeni verzi şi galbeni. 
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Mergând pe fir, am constatat că seminţele de zârnă au provenit din furajele 
aduse din Bărăgan, orz în special măcinat mai mare, care au trecut prin grătarele din 
grajduri până la perna de apă ce antrena dejecţiile porcilor până la staţia de epurare. 

 La fel de întâmpla şi cu seminţele de la roşiile sau pepenii consumaţi de 
îngrijitori, urmând acelaşi traseu. 

Unele din seminţele de buruieni trec prin tubul digestiv al animalelor fiind 
chiar stimulate să germineze mai uşor dacă posedă un înveliş mai tare.  

Avem puţine studii asupra circuitului seminţelor de buruieni din furaje, 
organismul animalelor, depozitul de dejecţii, sol şi culturi.  

În prezent, cu ocazia abandonării a mari suprafeţe de terenuri arabile, livezi, vii 
şi pajişti, buruienile s-au înmulţit peste măsură de mult dând de furcă la cel puţin 
două trei generaţii de agricultori de acum înainte.  

Înfiinţarea unor pajişti semănate pe suprafeţele arabile înainte de abandon, 
urmate de folosirea lor cu animalele ar fi fost şi mai este o soluţie salvatoare 
împotriva creşterii necontrolate a rezervei de seminţe din sol şi al îmburuienării 
eşalonate decenii la rând a culturilor ce urmează. 
 
Rev. Recolte bogate, anul VI nr.4 (133), aprilie,  2012, Timişoara  
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ÎNTÂMPLĂRI CU… PEPENI 
 

În trecut Banatul nu a cunoscut prea bine cultura pepenilor galbeni şi verzi. 
După seceta cumplită a anilor 1946 – 1947 s-au produs mişcări mari de populaţie din 
zonele afectate, care s-a stabilit şi în Banat în locul celor exilaţi în gulagurile 
sovietice şi Bărăganul românesc. 
 Noii veniţi din Moldova, Dobrogea, Vechiul Regat şi Oltenia au adus cu ei 
seminţe şi tehnici de cultură a pepenilor. De la ei, părinţii mei au învăţat cum să 
cultive pepeni. În plus, ca licean în Timişoara, am cumpărat dintr-o librărie  broşura  
„Cultura pepenilor” de Bulboacă şi Vălinaş, după care mi-am îmbunătăţit 
cunoştinţele, cultivându-i „ca la carte”. 

În primul rând am ales terenul mai nisipos din apropierea unei bălţi, pe cât 
posibil o ţelină veche care avea o structură a solului foarte bună şi o îmburuienare 
mai redusă.  

De pe piaţa Timişoarei am cumpărat mai multe varietăţi de pepeni verzi şi 
galbeni de la care am oprit individual seminţele, le-am pus la uscat şi am scris pe 
pungile de hârtie principalele caracteristici: mărime, formă, culoare coajă şi miez, 
gust şi altele. 

Am avut o mulţime de varietăţi de pepeni verzi cu forme sferice până la 
elipsoidale cu coaja verde închisă, deschisă sau chiar albă cu dungi verzi mari sau 
mărunte, coaja groasă până la foarte subţire, cu miezul roşu intens sau chiar 
portocaliu, cu gust de o diversitate inimaginabilă azi.  

La pepenii galbeni varietatea de forme, culori, desenul cojii, consistenţa pulpei, 
gustul şi aroma erau şi mai diversificate.  

Azi aceste varietăţi au dispărut, pe piaţă rămânând una sau două soiuri de 
pepeni verzi şi la fel de cel galben.  

Pepeni verzi cu miezul portocaliu, extrem de dulci nu am mai întâlnit decât 
acasă  la Jebel şi după o jumătate de secol pe piaţa Vienei, anul trecut.  

După arătura de toamnă, în primăvară, grăpam cu caii şi săpam manual la 1,5-2 
m  între rânduri şi 1 m pe rând după un marcator de lemn cuiburile în care puneam 
mraniţă pe care o amestecam cu pământ, semănam 4-5 seminţe şi deasupra un strat de 
2-3 cm de mraniţă.  

După răsărire lăsam 2 plante mai viguroase la cuib, efectuam ciupitul lăstarului 
principal şi în final cârnitul celor secundari pentru a spori fructificaţia.  

La apariţia şi maturizarea pepenilor am avut o surpriză de proporţii când 
sortimentul meu pus îngrijit pe rânduri nu corespundea cu descrierea de pe pungi, 
fiind  un amestec de neînţeles pentru cunoştinţele mele de atunci, mai ales că nu am 
făcut botanică în liceu, fiind intoxicaţi în schimb cu miciurinismul sovietic „biruitor”. 

Abia la facultate am desluşit acest mister prin care pepenii având flori 
monosexuate monoice prin polenizare de către albine se corceau între ei.  

Probleme mari în această direcţie le-am avut cu pepenii verzi care nu se mai 
coceau fiind corciţi cu dovlecii porceşti din cultura de porumb de lângă pepenăria 
noastră. 

Atunci s-a compromis o bună parte din recoltă şi am tras concluzia că în 
apropierea culturii de pepeni nu au ce căuta dovlecii şi probabil alte cucurbitacee. 



 41 

Cultura de pepeni în suprafaţă de 50-60 de ari, o treime galbeni şi două treimi 
verzi, îi prăşeam de 3-4 ori şi mai ales îi udam cu găleţile din baltă. Pentru udat 
mobilizam mai mulţi copii de seama mea care ca răsplată puteau mânca pepeni pe 
săturate toată vara şi în plus duceau şi unul acasă fără bani.  

Astfel, nu am avut evenimente deosebite de furturi la pepenărie. Pentru pază 
mi-am construit o colibă simplă acoperită cu paie şi un prici cu fân pentru dormit, un 
câine vigilent, cărţi pentru lectură şi o suliţă artizanală pentru apărare.  

Am stat zi şi noapte de pază aproape fără schimb, baie făceam în baltă, 
mâncam pe săturate pepeni cu pâine şi odată pe zi o zeamă caldă adusă de fraţii mei. 
Apă de băut nu aveam nevoie, ţin minte că o dată nu am băut apă cinci săptămâni 
consecutiv, pepenii îmi ţineau şi de sete. 

Îmi amintesc cu multă plăcere de verile petrecute la pepenărie, era mai linişte, 
citeam mult în timpul liber, aveam bani de buzunar din vânzarea pepenilor, munceam 
din greu la adunat şi încărcat, eram ca un mic agricultor mai instruit de care ascultau 
toţi ai casei. 

 În anii de liceu până la intrarea la facultate m-am ocupat de pepenărie, după 
care această îndeletnicire am părăsit-o întrucât pentru a deveni student, părinţii cu 
pământ şi animale au intrat în gospodăria agricolă colectivă, altfel nu puteam da 
examen de admitere sau eram exmatriculat după aceea. 

Cred că reuşita cu pepenii mi-a dat încredere în viitor şi drept urmare m-am 
înscris la Agronomie, pe care am absolvit-o acum aproape o jumătate de veac.  

Mă gândesc acum câţi studenţi de la ştiinţele care au tangenţă cu agricultura au 
avut şansa mea să lucreze în familie la muncile câmpului şi după absolvire să 
continue într-un cadru organizat această nobilă activitate. 

Puţini, foarte puţini, ceea ce este foarte trist pentru viitorul agriculturii 
româneşti. În ceapeuri şi gostaturi munca prost plătită era considerată o corvoadă 
pentru tineri şi toţi fugeau cât puteau de ea, refugiindu-se la oraşe la munci mai 
uşoare.  

Au fost suficiente două-trei generaţii de nemuncă în agricultură ca lumea să se 
decălească, să o desconsidere, să fie cuprinşi de lene. 

Este mai uşor să stai vara la umbră, la taclale cu prietenii, cu o berică rece în 
faţă decât pe câmp să asuzi muncind sub soarele dogoritor.  

Lumea a evoluat, educaţia prin muncă a copiilor aşa cum o făceau părinţii şi 
bunicii noştri, va trebui să reînvie, altfel destinele agriculturii noastre va fi în mare 
pericol în viitorul nu prea îndepărtat. 

 
Rev. Ferma, sub tipar,  2012, Timişoara  
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BAZA     FURAJERĂ 
 
 
 

FURAJE PENTRU SALVAREA ŞEPTELULUI 
  
 
 După ce am început să înţeleg şi eu, cât de cât, tradiţia, practica şi economia 
agricolă din gospodăria părintească, m-am întrebat adesea de ce în fiecare primăvară, 
când animalele din ogradă erau scoase la păşunat, trebuia să ne rămână furaje în stoc, 
în special fânuri, un sfert până la o treime din necesarul pentru iarna anului următor ? 
  Dacă se întâmpla să se consume mai mult decât acest barem de siguranţă, tatăl 
meu intra în alertă şi cumpăra fân  sau chiar coceni de porumb în respectiva 
primăvară, la un preţ de regulă mai scăzut, spunând că nutreţul nu cere de mâncare 
până la iarnă, când o să fie el mâncat, în cazul nostru de minimum 5 vite mari (doi 
cai, două bivoliţe, o vacă) cu tineretul lor (oi nu creştea nimeni în localitate pe 
terenurile bune pentru cereale). 
  Cu aceste animale se făceau absolut toate lucrările câmpului (arat, grăpat, 
semănat, cosit, transport etc.), pe o suprafaţă medie de 10 hectare teren arabil din care 
5 proprietate şi 5 în arendă), de unde se asigura hrana unei familii formată din 6 
persoane (2 adulţi şi 4 copii), bani pentru alte cheltuieli, din vânzarea produselor 
agricole excedentare (nu avea nimeni salariu sau alte venituri din afară), ca şi furajele 
concentrate, fibroase, suculente şi grosiere necesare animalelor din gospodărie. 
 Judecata economică a acestor vrednici agricultori, practicată din tată în fiu, este 
în aparenţă dezarmant de simplă, pentru că în fond animalele consumau aceeaşi 
cantitate de furaje într-o perioadă de stabulaţie, stocul de la un an la altul fiind un 
plus de siguranţă pentru salvarea vieţii şeptelului în anii cu climat extrem  - cum ar fi 
secete prelungite, inundaţii, grindină sau alte catastrofe naturale – până la apariţia 
unui nou ciclu de vegetaţie. 
  De-a lungul vremurilor, lipsa de furaje, chiar şi pentru o perioadă scurtă de 
timp ducea la slăbirea până la pieire a animalelor, cu dezastrele care urmau apoi în 
lanţ: pământuri nelucrate, familii fără hrană, sărăcie, bejenie, revolte, răscoale şi 
multe altele. 
 Am amintit toate acestea întrucât problema furajelor se acutizează în contextul 
acestui an extrem de secetos. 
 Pentru atenuarea acestei situaţii limită, în care trebuie să salvăm şeptelul mai 
greu reproductibil, cum sunt bovinele şi chiar ovinele, trebuie luate măsuri urgente, 
atâtea cât se mai pot lua dat fiind timpul foarte înaintat, cu puţine zile până la căderea 
brumelor şi instalarea îngheţului la sol.  
 Lichidarea prin vânzare pentru carne la preţuri derizorii a efectivelor de 
animale de prăsilă, până la venirea iernii, din lipsă de furaje este o soluţie de moment, 
dar cu pierderi din cele mai grele pentru viitorul agriculturii noastre, cel puţin un 
deceniu de acum înainte. 
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 Nu întâmplător, în urmă cu peste 10 ani – chiar dacă adesea prin restrângerea 
suprafeţelor de bază furajeră, în favoarea culturilor de cereale mai uşor de exportat, 
politica era în detrimentul creşterii animalelor, pentru care se respecta triada 
colectivistă apă, paie şi bătaie – şeptelul înfometat era menţinut cu orice preţ între 
viaţă şi moarte, ca un fel de gaj pentru împrumuturile de valută de la băncile străine, 
necesară industrializării fără noimă a ţării. 
 Actualmente, şeptelul de bovine şi ovine – aproape înjumătăţit în acest ultim 
deceniu de tranziţie, din cauza unor vicii organizatorice şi conjuncturii de piaţă liberă 
rău înţelese, în care importurile şi lipsa de subvenţii au sufocat producţia internă – ca 
urmare a secetei va suferi o nouă diminuare dramatică, datorită crizei de furaje până 
în primăvară.  
 Reducerea în continuare a efectivelor de animale va face ca păşunile noastre 
montane şi de deal să fie abandonate şi subîncărcate pe arii mult mai extinse ca până 
acum, cu pierderi incalculabile pentru economia naţională prezentă şi viitoare.  
 Nici o ţară din lume, oricât de dezvoltată ar fi ea, nu-şi permite să nu valorifice 
la maximum, prin păşunat sau cosire, fitomasa utilă din pajiştile naturale, produs 
gratuit al fotosintezei şi energiei solare, care prin grija omului şi a animalelor 
rumegătoare se converteşte în produse alimentare de cea mai bună calitate şi la cel 
mai scăzut preţ posibil.  
 De aceea, trebuie să ne menţinem şi să sporim şeptelul de animale în vederea 
valorificării acestei mari bogăţii naturale care este fondul pastoral, dacă ne dorim o 
agricultură performantă. 
 Adevăraţii gospodari îmi vor reproşa că este inutil acum să repet îndemnul, cu 
iz de slogan, pentru adunarea de pe câmp şi păstrarea în condiţii optime a întregului 
sortiment de produse secundare din cultura mare (paie, coceni, vreji, capitule etc.), în 
loc să li se dea foc, cum am mai văzut pe alocuri că se procedează. 
  Pentru noi toţi este păcat ca aceste resurse secundare, acolo unde prisosesc, să 
nu fie strânse şi depozitate, pentru că la iarnă se vor putea vinde pe bani buni celor 
care au mare nevoie de ele.  
 Nu m-ar surprinde ca pe şoselele ţării sau pe căile ferate, cu sprijin 
guvernamental, să circule garnituri întregi cu furaje fibroase sau grosiere balotate 
pentru salvarea vieţii animalelor, acolo unde ea este în pericol.  
 La fel, încă de pe acum să se facă demersurile şi aranjamentele necesare pentru 
importuri de fânuri din ţările vecine, furaj fără de care nu pot supravieţui 
rumegătoarele mari.  
 Ca o paranteză, amintesc că japonezii, pentru vacile lor, importă permanent 
cantităţi mari de fânuri din Canada, Statele Unite, Noua Zeelandă şi ţările asiatice. 
Personal am fost contactat în acest an de un italian să-l ajut să aleagă un teren într-o 
zonă propice din România, unde să înfiinţeze o fermă pentru producerea fânului de 
timoftică (Phleum pratense), în vederea exportării lui în Japonia!  
 Revenind la situaţia noastră, în zonele cu terenuri mai umede sau mlăştinoase, 
care au suferit mai puţin de pe urma secetei, nu este prea târziu să se recolteze 
vegetaţia ierboasă (trestie, rogozuri etc.); chiar dacă are o calitate mai scăzută, merită 
să se usuce pentru fân sau să se însilozeze. 
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 În calcul pentru salvarea vieţii animalelor până la viitorul sezon de vegetaţie ar 
trebui să intre în resursele furajere ocazionale (frunzare, cetină, ghindă, jir, castane 
etc.) din fondul forestier, la care părinţii şi bunicii noştri făceau apel în astfel de 
situaţii dificile.  
 Acest complex de măsuri tehnico-organizatorice necesită a fi luat de urgenţă, 
până la instaurarea sezonului friguros, a stratului de zăpadă şi a altor factori de natură 
să împiedice procurarea, transportul şi distribuirea furajelor la animalele aflate în 
stabulaţie. 
 În final, revin la acea înţelepciune şi gândire economică din trecut a 
crescătorului autentic de animale cu întrebarea : când vom începe şi noi să 
procedăm la asigurarea unor stocuri suplimentare de furaje de volum, de numai 
25-33% în primul an şi apoi la nivelul necesarului în anii următori ?  
 Surplusul, în condiţii normale, se transferă de la un an la celălalt, asigurând 
supravieţuirea animalelor într-un an critic pentru furaje, cum este acesta de la 
cumpăna dintre milenii. 
 
Rev. Agricultura României, Anul XI, nr. 38 (507), 22-28 sept. 2000, Bucureşti, sub 
titlul  ” O prioritate absolută: Furaje pentru salvarea şeptelului”  
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TRADIŢIE ŞI STRATEGII EFEMERE ÎN PRODUCEREA  

FURAJELOR DE VOLUM 
 
 
 

 Furajele de volum, în înţeles mai larg, cuprind masa verde, fânurile, 
suculentele şi grosierele, nutreţuri care se produc, se depozitează şi se valorifică mai 
aproape de sectorul zootehnic, fiind mai dificil de transportat pe distanţe mari. 
 În condiţiile ţării noastre, pentru zonele de deal şi de munte, păşunile şi 
fâneţele naturale reprezintă rezervorul tradiţional de furaje de volum, în special iarba 
(masa verde) pentru perioada de păşunat şi fânul pentru perioada de stabulaţie.  
 În zona de câmpie, mai deficitară în pajişti naturale, furajele de volum se 
produc în principal pe terenurile arabile,  unde se cultivă plante furajere pentru masă 
verde, fân, siloz, rădăcini, tuberculi etc., la fel şi în celelalte zone pentru completarea 
şi diversificarea resurselor din fondul pastoral.  
 Un rol important pentru nutriţia şi alimentaţia animalelor îl au şi unele produse 
secundare din cultura mare, cum sunt paiele, pleava, cocenii, ciocălăii, capitulele, 
vrejii şi altele, cuprinse în grupa furajelor de volum grosiere. 
 În trecut, se acorda o atenţie deosebită pajiştilor naturale în general şi 
izlazurilor comunale în special, fapt consemnat de noi într-un articol din această 
revistă (nr.10 din 10-16 martie 2000).  
 Pentru completarea necesarului de furaje voluminoase, în urmă cu peste o 
jumătate de secol se cultiva pe terenurile arabile un sortiment foarte bogat de plante 
de nutreţ, multe dintre ele date uitării.  
 Astfel, alături de leguminoasele perene de bază, cum ar fi lucerna albastră, 
trifoiul roşu, ghizdeiul şi sparceta, se mai cultivau sulfina albă, trifoiul încarnat, 
seradela, măzărichea, lupinul, bobul, latirul şi fasoliţa, iar dintre graminee, pe lângă 
porumb, iarbă de Sudan şi sorg, se mai cultivau dughia şi ciumiza, de care mulţi nu-şi 
mai aduc aminte. 
 Din sortimentul de plante suculente, pe lângă sfecla furajeră, morcov şi gulie, 
în sortiment mai exista topinamburul şi mai ales dovleacul furajer, cultivat intercalat 
în porumbul pentru boabe, pe suprafeţe foarte mari în zona de deal şi de câmpie. La 
fel erau cultivate, pe suprafeţe întinse, borceagurile de toamnă sau de primăvară, 
culturi aproape dispărute în prezent. 
 În tradiţia ţăranului nostru era şi uscarea fânurilor pe prepeleci, capre în formă 
de piramidă sau de colibă, garduri etc., mai rar pe sol, urmată de depozitarea lor în 
şuri sau şire acoperite. 
  După căsătorie, tânăra familie de crescători de animale începea construcţiile în 
noua gospodărie cu fântâna, şura pentru fân, grajdul pentru animale, cu o încăpere 
provizorie de locuit şi numai după aceea, când prindea ceva cheag şi putere 
economică, în minimum 3-5 ani îşi permitea să demareze construcţia unei locuinţe 
definitive. 
 Personal, ca tânăr agronom am locuit o vreme la sat într-o casă săsească din 
Prejmer – BV, unde pe grinda grajdului pentru animale, din fundul curţii, era 
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încrustat anul 1811 şi pe grinda casei de locuit din faţă era înscris anul 1816, însemne 
care se păstrează şi astăzi, a căror valabilitate nu s-a pierdut după aproape două 
secole. 
 Tradiţiile legate de fondul pastoral, împletite cu dobândirea şi aplicarea unor 
cunoştinţe ştiinţifice de sporire şi valorificare raţională a covorului ierbos şi a 
plantelor furajere, într-un cadru organizatoric şi legislativ corespunzător, cu 
respectarea sfântă a proprietăţii, au asigurat creşterea animalelor, care a adus 
beneficii inestimabile ţăranului român şi prin el întregii naţiuni. 
 Colectivizarea brutală, care a urmat instaurării regimului comunist, a distrus 
acest edificiu armonic şi productiv, în care vacile individuale dezmierdate cu nume 
frumoase, îngrijite de proprietari cu suflet, au fost înregimentate în grajduri comune, 
la cheremul unor îngrijitori tuciurii care le “mângâiau” cu bâta dacă răgeau de foame 
sau de sete şi le adresau un singur nume, acela de Boală!  
 Rezultatele s-au văzut: în multe cooperative agricole de producţie la sfârşitul 
deceniului 9, înainte de revoluţie, a apărut un nou indicator zootehnic şi anume 
numărul de vaci mulse pentru un litru de lapte; am cunoscut câteva unităţi care 
realizau 200 de grame de lapte/cap/zi, revenind 5 vaci mulgătoare la 1 litru de lapte! 
Cum s-a ajuns la aceste performanţe de tristă amintire nu este greu de imaginat.  
 Alături de lipsa de profesionalism şi de dragoste a îngrijitorilor pentru creşterea  
animalelor în comun (ale tuturor şi ale nimănui), au lipsit furajele de volum, ca 
structură, cantitate şi calitate. 
 Odată realizată şi colectivizarea animalelor, în special şi vacilor de lapte, o 
primă gravă eroare a fost desţelenirea izlazurilor şi cultivarea lor cu plante de nutreţ, 
care să fie recoltate mecanizat şi administrate în stare verde la ieslea animalelor, 
scoaterea animalelor la păşunat era considerată o practică depăşită, neeconomică. 
  Pentru perioada de stabulaţie, la începutul anilor '60, în mare vogă era uscarea 
pentru fân a lucernei, trifoiului roşu sau a altor ierburi perene sau anuale, sub 
şoproane cu instalaţie de ventilare cu aer rece ori chiar cald, fiind un real progres în 
domeniul preparării şi conservării unor furaje fibroase de cea mai bună calitate.  
 Dar nici nu s-a generalizat bine această metodă, că a apărut moda porumbului 
siloz, care a înlocuit treptat, până la abandonare, sistemele de uscare cu curenţi de aer, 
mari consumatoare de energie. 
  Utilizarea exagerată a porumbului siloz, impusă de la centru de diferiţi 
instructori cvasidiletanţi, a creat perturbaţii grave în reproducţia animalelor din 
marile complexe de creştere a vacilor de lapte, astfel că fânurile au revenit parţial în 
topul furajelor, la recomandarea adevăraţilor specialişti în nutriţia animalelor. 
 Nevoia tot mai acută de valută pentru industrializarea ţării a obligat agricultura 
să cultive cereale pe suprafeţe tot mai mari, chiar şi prin desţelenirea pajiştilor 
naturale. 
 Cererile la export pentru carne de viţel şi miel au dus la alte concentrări de 
animale în complexe de îngrăşare pe bază de furaje concentrate, realizate în  arabil. 
  Dar cum grăunţele de cereale, care erau suportul principal al furajelor 
concentrate, erau şi ele marfă de export sau hrană pentru oameni, trebuia găsită o altă 
soluţie de înlocuire a lor, mai ales că utilizatorii erau animale rumegătoare, care 
puteau valorifica furaje de volum.  
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 Soluţia a fost găsită şi adusă de peste ocean, din S.U.A., pe la începutul anilor 
'70, respectiv acele staţii de deshidratare a furajelor verzi (SDFV), dotate cu instalaţii 
imense de uscare, cu consumuri uriaşe de energie, în care se produceau făină, granule 
sau brichete de lucernă sau alte ierburi perene de o calitate excepţională.  
 Păcat că acest sistem, performant pentru alţii, s-a dovedit a fi ineficient pentru 
noi, mai ales că explozia preţurilor la petrol, pe la mijlocul acelui deceniu, a pus pe 
butuci şi aceste instalaţii costisitoare, asemenea celor de uscare artificială a fânurilor, 
ajunse de mult în paragină.   
 Cu toată creşterea permanentă a numărului de bovine şi ovine, în mod 
paradoxal suprafaţa pentru culturi furajere se restrângea continuu.  
 Exista o reală presiune a culturilor de cereale, mai uşor de exportat, asupra 
plantelor furajere din arabil, care la rândul lor, în urma unor « preţioase indicaţii », 
trebuiau cultivate după desţelenirea a cca. 2 milioane de hectare de pajişti, iar 
păşunatul, la aceleaşi recomandări, urmă să se facă pe cel puţin 3 milioane de hectare 
de pădure, în care se preconiza să fie supraînsămânţate amestecuri de ierburi perene !  
 Furajele de volum principale care au mai rămas în acest caz erau grosierele, în 
special paiele şi cocenii, utilizate ca atare sau după diferite metode de îmbunătăţire a 
proprietăţilor fizice şi chimice, inclusiv înnobilarea lor cu dejecţii de la complexele 
de creştere a păsărilor.  
 În această situaţie nou creată, au apărut şi alte soluţii disperate, cum ar fi 
cultura pe suprafeţe mari a unor plante furajere de mare producţie, cum este raigrasul 
aristat, fertilizat cu doze mari de îngrăşăminte chimice.  
 Dar şi această cultură, altfel foarte valoroasă, nu s-a dovedit a fi viabilă pe 
termen lung, întrucât îngrăşămintele chimice erau şi ele o marfă tot mai căutată la 
export, astfel că lipsa de fertilizare a redus semnificativ producţia şi calitatea furajului 
obţinut. 
 În ceea ce priveşte scoaterea animalelor la păşune, aminteam la început că se 
preconiza ca vacile de lapte să fie întreţinute permanent în grajduri.  
 Lipsa de combustibil pentru recoltarea şi transportul furajelor verzi la ieslea 
animalelor a repus problema păşunatului în jurul grajdurilor. 
  S-au înfiinţat astfel pajişti semănate, intensive, în apropierea adăposturilor, 
împrejmuite cu garduri din beton cu sârmă, alimentări cu apă, umbrare etc.  
 Nici nu a început bine să funcţioneze acest sistem mai economic de întreţinere 
a vacilor de lapte, când o minte diabolică din conducerea ministerului agriculturii, în 
pas cu politica vremii, a considerat că stâlpii de beton scot din circuitul agricol câteva 
mii de hectare de teren arabil şi ca atare s-a dispus desfiinţarea tuturor împrejmuirilor 
existente în agricultura de stat, obligându-ne să desţelenim pajiştile şi să cultivăm 
porumb siloz şi sfeclă furajeră până la uşa grajdului.  
 Unitatea agricolă în care am răspuns de baza furajeră nu a dat curs acestei 
măsuri aberante, de desfiinţare a pajiştilor intensive de lângă grajdurile de vaci, 
atitudine care s-a dovedit corectă, întrucât la mai puţin de 3 ani ministrul s-a schimbat 
şi s-a revenit asupra deciziei, obligându-ne de această dată să reînfiinţăm rapid 
pajiştile semănate şi să le tarlalizăm.  
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 În mai puţin de o lună, spre consternarea tuturor, noi am raportat primii pe ţară 
înfiinţarea pajiştilor şi îngrădirea lor pe sute de hectare; în fapt, nu am făcut nimic 
altceva decât să oficializăm ceea ce am păstrat şi s-a dovedit viabil. 
 Toate aceste strategii de producere, conservare şi utilizare a furajelor de volum 
au fost impuse de o conducere supercentralizată, fără să se ţină seama de condiţiile 
locale, tradiţie, conjunctură economică, bază materială, mecanizare, gradul de 
pregătire al celor care le execută şi altele, din care cauză au dispărut la fel de repede 
cum au apărut.  
 Trebuie să recunoaştem că multe din aceste metode au fost şi sunt încă 
valoroase, ele trebuie însă aplicate cu discernământ de la o proprietate privată 
familială sau asociaţie la alta, asemenea fermelor europene, în condiţiile 
concurenţiale ale economiei de piaţă. 
  Pe lângă toate acestea trebuie să reînviem tradiţiile locale de producere a 
furajelor de volum, să repunem în drepturi unele plante uitate şi multe altele, pentru 
care este necesar să ne organizăm şi să ne instruim mai bine pentru viitor decât am 
făcut-o până acum.  
 Un rol însemnat îi revine cercetării ştiinţifice de profil, care este chemată să 
dea un răspuns, clar asupra unor strategii de lungă durată privind producerea furajelor 
de volum pe zone pedoclimatice, specii şi categorii de animale, sisteme de creştere şi 
altele, fără de care nu se poate promova o zootehnie performantă, la nivelul 
exigenţelor care sunt în ţările Uniunii Europene.   
 
Rev. Agricultura României, Anul XI, nr. 43 (512), 27 octombrie-2 noiembrie, 2000,  
Bucureşti 
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 PRODUCEREA ŞI VALORIFICAREA SUPERIOARĂ A FURAJELOR DE 
VOLUM, VERIGĂ DE BAZĂ ÎN CREŞTEREA ANIMALELOR 

RUMEGĂTOARE 
 

 Creşterea animalelor, în special a erbivorelor, şi dintre acestea pe primul plan a 
rumegătoarelor, nu poate fi concepută fără asigurarea cantitativă, calitativă şi 
sortimentală, cât mai economică, a furajelor de volum compuse din masa verde, 
fânurile, suculentele şi grosierele.  
 Este bine ştiut că pajiştile naturale reprezintă sursa cea mai ieftină de furaje 
atunci când este valorificată direct prin păşunat cu animale sau când se coseşte pentru 
prepararea fânului. Tocmai de aceea, atunci când ne propunem să elaborăm o 
strategie de producere şi valorificare a furajelor de volum în funcţie de speciile de 
rumegătoare mari şi mici, obligatoriu trebuie să începem cu pajiştile naturale.  
 În istoria pastorală a ţării, pajiştile naturale, cu componentele lor de bază 
izlazurile comunale, nu au arătat mai jalnic ca acum, sub absolut toate aspectele: 
productiv, calitativ, economic şi estetic. Este imperios necesar să considerăm pajiştile 
ca pe oricare cultură agricolă care are nevoie de îngrijire, fertilizare şi valorificare 
raţională. 
  Numai după ce am epuizat toate posibilităţile de îmbunătăţire a pajiştilor 
naturale, care îşi pot uşor dubla sau tripla producţia anuală cu eforturi minime, ne 
vom pune în continuare problema valorificării integrale a producţiilor secundare de la 
culturile mari de cereale sau plante tehnice cum sunt paiele, cocenii, vrejii, coletele, 
capitulele, frunzele, etc. care la rândul lor vor putea completa sortimentul de furaje 
pentru unele specii si categorii mai rustice de animale, vor asigura aşternutul din 
adăposturi pentru creşterea cantităţii de gunoi de grajd şi nu în ultimul rând vor avea 
rol de materiale combustibile pentru încălzire sau prepararea hranei, construcţii sau 
acoperirea caselor.  
 Alături de producţia secundară utilizată ca furaje de volum acolo unde există 
fabrici de zahăr sau de bere, vom include în balanţa furajeră tăiţeii de sfeclă de zahăr 
şi borhoturile de orzoaică sau orz, foarte bine consumate de vacile de lapte.  
 După ce am valorificat la maximum toate aceste posibilităţi oferite de pajiştile 
naturale, producţia secundară şi industria alimentară, este momentul să ne punem 
problema culturilor furajere în terenurile arabile.  
 Este o adevărată artă în a alege sortimentul adecvat, a întreţine culturile, a le 
recolta, prepara şi mai ales conserva, depozita şi administra  corespunzător 
animalelor. Afirm, fără teama de a greşi , că este mult mai complicată cultura 
pajiştilor şi plantelor furajere la nivel de performanţă, decât cultura cerealelor, care 
este mai simplă. 
 Dacă până în anii 1990, în condiţiile unei agriculturi de comandă şi spoliere a 
ţăranilor colectivişti, suprafeţele de culturi furajere planificate erau permanent 
diminuate şi amplasate pe terenurile cu fertilitatea cea mai scăzută, am sperat că 
barem în ultimul deceniu lucrurile să se schimbe în bine, să ne îmbunătăţim structura 
culturilor furajere. 
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  Dar în cei 12 ani de tranziţie am aşteptat în zadar un reviriment în producţia de 
furaje şi creşterea animalelor, căzând din nou în capcana cerealieră, care ne îndreaptă 
într-o direcţie greşită şi păguboasă pentru ţară. 
 Cu un secol în urmă, într-un tratat de economie rurală, marele nostru           
George MAIOR (1855-1927), din Şercaia – Făgăraş, precursor al agriculturii 
ecologice, pe nedrept aproape uitat, a făcut o propunere de o excepţională valoare pe 
care o reţin şi acum, după două decenii de la lecturarea ei. 
  O citez din memorie, cu scuze pentru unele scăpări neesenţiale: “Dacă în 
România am cultiva jumătate din terenul arabil cu lucernă şi alte plante furajere, am 
putea creşte mai multe vaci cu producţie bună de lapte şi animale de tracţiune, de la 
care s-ar obţine mai mult bălegar cu care s-ar fertiliza corespunzător culturile de 
cereale, reduse la jumătate din suprafaţa actuală. În aceste condiţii s-ar obţine o 
producţie totală de boabe de grâu şi porumb de 3 ori mai mare decât în prezent şi am 
fi un popor mai sănătos şi viguros, având pâine, lapte, carne şi alte alimente din 
belşug.” 
 Cât adevăr şi actualitate există în acest raţionament de o simplitate zdrobitoare, 
emis în anul 1899, nu cred că este cazul să mai demonstrez. 
  Revenind la structura din arabil a plantelor furajere, dau un exemplu de succes 
din experienţa fostului IAS Prejmer din Depresiunea Braşovului, unde am lucrat 9 ani 
(1978-1987) la asigurarea bazei furajere.  
 Pentru cele aproape 5.000 vaci de lapte, cu o producţie medie de peste   4.000 
l/cap, unitatea avea următoarea structură de culturi furajere tradiţionale, neinfluenţată 
de politica partidului şi modelele perdante de atunci: 30% lucernă şi trifoi pentru fân 
şi masă verde la iesle, 30% graminee + leguminoase perene pentru păşunat lângă 
grajduri şi tabere de vară, 25% porumb siloz,, 10% sfeclă furajeră şi 5% alte culturi, 
ca secară pentru masă verde, raigras aristat, borceaguri, gulii furajere şi alte plante 
furajere. 
 Acum mai mult ca niciodată, va trebui să extindem în cultură leguminoasele 
perene de furaj, adevărate “uzine de fabricaţie” a azotului biologic şi factor de 
recondiţionare a structurii solurilor distruse ca urmare a unor practici agrotehnice 
greşite din trecut şi prezent.  
 Dintre acestea, lucerna albastră, regina plantelor de nutreţ, trifoiul roşu, 
ghizdeiul şi sparceta în culturi pure sau amestec cu graminee adecvate, cum ar fi: 
golomăţ + lucernă, timoftică + trifoi roşu, păiuş de livadă + ghizdei, obsigă nearistată 
+ sparcetă şi alte formule de amestecuri  în funcţie de condiţiile pedoclimatice, 
intensivizare şi mod de cultură, irigat sau neirigat, sunt cele mai importante. 
 Culturile perene de furaje ar trebui să ocupe 2/3 din suprafaţa  arabilă destinată 
furajelor, cum am văzut la o fermă ecologică din Germania, restul de 1/3 să revină 
porumbului siloz, ierbii de Sudan, sfeclei, guliei furajere şi altor culturi anuale. 
 Pentru aceasta trebuie să depăşim stadiul actual al cunoştinţelor multor 
crescători de animale care, indiferent de specia de graminee perenă, le numesc 
invariabil  “iarbă de Sudan” şi la orice leguminoasă perenă îi spun “trifoi”.  
 Cu asemenea nivel redus de pregătire privind culturile furajere de bază o să ne 
facem în continuare de râs în faţa străinătăţii, care ne-a întins o neaşteptată mână de 
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ajutor pentru revitalizarea creşterii  animalelor, îndeosebi a vacilor de lapte de mare 
performanţă.  
 Până la mijlocul anului acesta, din Statele Unite ale Americii vor sosi la noi 
9.500 juninci cu o valoare de 2.500 USD/cap şi potenţial genetic de 11.000 litri 
lapte/cap/an. Mai pe înţeles la schimbul actual o superviţică americană valorează 80 
milioane lei, destul de scumpă pentru punga noastră, cât 40 de salarii minime pe 
economia românească.  Unui asemenea animal valoros, o veritabilă fabrică de lapte 
patrupedă, trebuie să-i oferim un confort furajer de 5 stele. 
 Şi-a pus cineva întrebările: 
 Avem pregătite furajele necesare, a căror cultură (cum este lucerna) trebuia să  

se fi înfiinţat deja de anul trecut ? 
 Avem clarificate pe zone mari fizico-geografice structura de culturi adecvate 

ale furajelor de volum verzi  pentru jumătate de an şi furajele conservate pentru 
stabulaţie cealaltă jumătate de an, specifice climatului mai aspru în care ne 
situăm ?  

  Care este sistema de maşini pentru recoltarea, transportul, distribuţia sau 
depozitarea furajelor de volum şi dacă este funcţională ? 

 Cercetarea românească de profil, institutul unde lucrez, I.C.D.P. Braşov, 
Laboratorul de plante furajere din cadrul  I.N.C.D.A. Fundulea, Universităţile 
agricole din întreaga ţară au răspunsuri concrete la toate aceste întrebări. 
  Dar a venit cineva să ne întrebe ? 
  La noi, pentru secvenţa cu subiect principal – cum trebuie să arate o pajişte 
pentru vacile performante care se vor importa, ca şi pentru cele existente – aproape 
nimeni din cei care sunt vizaţi să le crească nu le-a trecut pragul ! 
 Nu de alta, dar avem o experienţă mai mult decât tristă înainte de anii  80 ai 
secolului ce abia s-a încheiat, când în ţara noastră s-au importat un număr 
impresionant de juninci Holstein olandez, Jersey şi Roşie daneză, Fleckviech austriac 
şi alte rase foarte productive care, din cauza unor politici greşite de producere a 
furajelor şi sistemelor de exploatare neadecvate pentru aceste vaci crescute pe 
păşunile mănoase de raigras peren cu trifoi alb din vestul european, au degenerat 
continuu; puţine din urmaşele acestora mai supravieţuiesc astăzi în fermele noastre. 
În plus, ne-au umplut ţara de boli necunoscute nouă înainte, ca leucoza şi altele. 
 Merită să facem toate eforturile de inteligenţă ştiinţifică şi aplicaţie practică, 
astfel ca cele aproape zece mii de juninci din import, care sporesc efectivul actual al 
ţării noastre cu 0,33%, să găsească condiţii bune de furajare, să nu împărtăşească, 
Doamne fereşte, soarta suratelor lor de mai înainte. La fel şi pentru restul de bovine, 
cât şi pentru efectivele actuale de ovine, caprine, cabaline şi alte ierbivore, va trebui 
să elaborăm o strategie naţională de producere şi valorificare a furajelor de volum pe 
zone mari pedoclimatice şi tipuri de exploataţii zootehnice, fără de care potenţialul 
genetic importat cu atâtea cheltuieli, ca şi cel autohton, nu se va putea exprima în 
plenitudinea lui. 
 
Rev. Agricultura României, Anul XIII, nr. 15 (588), 12-18 aprilie 2002, Bucureşti. 
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FURAJELE OCAZIONALE, O ALTERNATIVĂ PENTRU SALVAREA 
VIEŢII   ŞEPTELULUI DE ANIMALE DOMESTICE 

 
 Peste majoritatea suprafeţelor agricole ale ţării, s-a abătut seceta nemiloasă cu 
multiplele ei influenţe negative, deopotrivă asupra producţiei vegetale şi a celei 
animaliere, dependente de resursele furajere. 
 Dacă producţia vegetală, respectiv culturile principale de câmp, se pot schimba, 
îndrepta şi reface într-un singur an cu climă normală, nu acelaşi lucru se întâmplă cu 
efectivele de animale şi producţia animalieră, pentru a căror refacere sunt necesari 
mai mulţi ani. Reducerea la jumătate a şeptelului de bovine şi ovine din ultimul 
deceniu primeşte acum o nouă şi grea lovitură datorită lipsei cronice de furaje pentru 
perioada de iarnă.  

Astfel de situaţii critice au existat şi în trecut, când lipsa furajelor a dus la 
reducerea forţei de tracţiune animală, la necultivarea terenurilor arabile, lipsă de 
alimente, foamete şi chiar moarte, cum a fost în perioada de secetă din 1946-1947. 
Îmi amintesc cum în anii 1950-1951 după alţi doi ani de secetă în mănosul Banat, caii 
slăbiţi de foame abia erau menţinuţi în picioare cu hamuri puse invers sub imensele 
lor burţi “de paie”, numai să rămână în viaţă până dădea colţul ierbii. Un cal al 
vecinului a fost dus încet o zi întreagă cale de 3 km până lângă “puţul sec”, să moară 
acolo, întrucât nu erau alte animale de tracţiune valide să-i transporte cadavrul.  

Dar, s-a întâmplat un miracol cu calul nostru, numai piele şi oase. După ce a 
păscut culcat iarba uscată cu pământ cu tot, de lângă el, s-a rostogolit şi a păscut mai 
departe, până când a prins puteri să se ridice în picioare şi apoi a venit singur acasă, 
dornic să-şi slujească pe mai departe stăpânul, până la colectivizare. 
 La GAC, şi-a dat mai apoi obştescul sfârşit, ca hrană la porci, în perioada de tristă 
amintire de holocaust cabalin, cu prigoana cailor, socotiţi animale indezirabile, 
aducătoare de mari pierderi pentru zootehnia recent colectivizată a ţării. Justificarea 
politrucilor roşii, era înlocuirea revoluţionară, mai mult forţată, nu firească a 
tracţiunii animale cu tractoare “Sovrom” fabricate în Oraşul Stalin, Bra;ovul de ieri şi 
de azi  

În loc să fie cultivate furaje pentru animalele colectivizate cu forţa, GAC-ul în 
primii ani, la indicaţiile preţioase ale “fraţilor” mai mari de la răsărit, şi acceptul 
“specialiştilor” slugarnici autohtoni, au cultivat în premieră absolută bumbac, care nu 
s-a copt şi cules niciodată, pe acele meleaguri. 
 Astfel, că spectrul înfometării animalelor a continuat cu rezultatele bine 
cunoscute cum a fost noul indicator zootehnic ce exprimă numărul de vaci mulse 
pentru un litru  de lapte. 
 În momentul de faţă ne găsim într-o criză furajeră fără precedent cu toată 
libertatea care o avem de a ne stabili singuri suprafaţa şi structura culturilor furajere 
în arabil precum şi al modului de gospodărire al pajiştilor naturale. Suprafeţe imense 
de fâneţe naturale din zone cu tradiţie în creşterea animalelor, sunt de ani de zile 
necosite, întrucât foştii cosaşi şi crescători îşi iau mai bine trăistuţele şi pleacă la 
adunat de frăguţe în Spania sau aiurea la diferite munci, unele degradante pentru 
pregătirea lor. 
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Se propune ca astfel de suprafeţe abandonate să fie concesionate de firme private 
specializate, cu profil de recoltare a furajelor în special al fânului sub formă de baloţi 
care să fie apoi vânduţi în zonele deficitare pentru furaje.În prezent este poate prea 
târziu pentru recoltarea acestor fâneţe, de aceea trebuie să ne îndreptăm privirile spre 
alte resurse furajere oferite de natură, în vremuri de restrişte, cu care să se salveze 
mai mult viaţa animalelor peste iarnă, decât să se obţină produse animaliere. 
 Dintre acestea, furajele ocazionale, respectiv frunzarele de arbori şi arbuşti 
(salcâm, stejar, salcie, plop, etc.), vrejii de viţă de vie, urzici, vegetaţia de baltă 
(rogoz, stuf, papură, etc.), ghinda, jirul, castanele şi multe altele. 
      Calităţile furajere ale acestor furaje ocazionale nu sunt de neglijat (Tabelul 1 şi 2). 

Tabelul 1 
Conţinutul în substanţe nutritive al diferitelor frunzare 

(după PUŞCARU şi DINU, 1968) 

Specia Partea din 
plantă, stadiu 

SU 
% 

PB
% 

GB 
% 

SEN 
% 

CB 
% UN PBD 

g/kg 

Salix alba (salcie) 
tânără, frunze 86 18,8 3,0 37,8 16,7 62 107 
bătrână, frunze 90 13,1 3,9 54 12,2 71 75 

 bătrână, rămurele 85 7,0 2,3 29,6 38,3 - - 
Quercus cerris (cer) august, frunze 86 12,1 4,3 43,5 20,4 - - 
Robinia pseudoacacia 
(salcâm) 

frunze  90 17,4 6,0 37,9 23 46 83 
rămurele 88 9,8 1,7 41,0 31,5 - - 

Populus alba (plop) frunze 84 10,8 8,7 39,6 17,4 52 60 
Vitis vinifera  
(viţă de vie) 

verde, frunze 25 3,6 2,1 14,7 2,8 - - 
frunze+lăstari 31 - - - - 17 14 

Picea abies (molid) ace 92 7,8 10,6 44,7 25,2 51 15 
Urtica dioica (urzică) frunze+tulpini 90 26,6 3,2 38,6 20,3 76 186 
 

Tabelul 2 
Caracterizarea chimică şi nutritivă a ghindei, jirului, castanelor 

şi altor seminţe (după IBNA, 1982) 

Sortimentul Apă
 % 

PB 
% 

GB
% 

CB
% 

SEN
% 

SU 
kg UN 

PBD g 
Rume-
gătoare 

Ghindă nedecorticată 
Ghindă decorticată 
Jir nedecorticat 
Jir decorticat 
Castane nedecorticate 
Castane decorticate 
Seminţe dovleac 
Seminţe de struguri 

13,5 
13,5 
10,0 
12,0 
19,6 
11,2 
12,0 
12,0 

6,0 
6,7 

14,6 
22,6 

4,3 
7,1 

27,8 
11,0 

3,9 
4,7 

27,8 
41,4 

1,0 
5,3 

34,2 
7,6 

12,2 
5,9 

16,4 
4,7 

12,5 
2,8 

17,3 
33,1 

62,1 
66,6 
27,2 
15,3 
40,5 
71,3 

5,2 
33,8 

0,865 
0,865 
0,889 
0,880 
0,506 
0,888 
0,880 
0,880 

1,09 
1,11 
1,27 
1,84 
0,56 
1,20 
1,83 
0,78 

40 
48 

109 
181 

26 
43 

145 
77 

 
SU=   substanţă uscată; PB=proteină brută; GB=grăsime brută;  
CB=  celuloză brută; SEN=substanţă extractive neazotate (amidon); 
PBD=proteină brută digestibilă; UN=unităţi nutritive 
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Cele mai valoroase frunze sunt de salcie, salcâm, stejar şi viţă de vie. La fel 

foarte bune sunt frunzele de urzici şi cetina de conifere. 
 După uscare, pe cât posibil la umbră, frunzarele necesită a fi depozitate sub formă 
de snopi în şoproane acoperite, ferite de umezeală, întrucât apa pătrunde în 
profunzime, se mucegăiesc şi  putrezesc mult mai uşor decât fânurile în stoguri. 
 În hrana animalelor ierbivore, aceste frunzare se administrează în cantităţi 
asemănătoare fânurilor şi furajelor grosiere. 
 În ceea ce priveşte fructele arborilor de pădure (ghindă, jir, castane) se consumă 
fie direct cu animalele în special cu porcinele sau la iesle după recoltare, depozitare, 
decojire şi alte tratamente specifice. 
 Taurinele şi cabalinele pot consuma până la 2 kg ghindă pe zi, oile şi caprele 
0,25-0,50 kg ghindă uscată şi porcii în sistem gospodăresc 1-2 kg/zi. În amestec cu 
alte concentrate ghinda uscată şi măcinată se poate introduce în proporţie de 15-20%. 
Administrarea ghindei în cantităţi mari o perioadă mai lungă, imprimă o culoare mai 
închisă grăsimii.  

Pentru animalele de interes cinegetic ghinda la fel ca jirul şi frunzarele este 
principalul furaj pe timp de iarnă, având în vedere că un hectar de stejerete poate să 
producă până la 4 tone de fructe. 
 Faţă de ghindă care are un conţinut mai mare de amidon, jirul este mai valoros 
fiind mai bogat în proteine şi grăsimi. În hrana vacilor se poate da 1 kg/zi după 
fierbere sau tratamente hidrice ca spălări repetate cu apă rece pentru îndepărtarea 
faginei, o sapotoxină hidrosolubilă.  

La fel porcinele pot consuma 1 kg/zi sau în amestecuri concentrate în proporţie de 
20-30% jir uscat măcinat. 
 Deoarece jirul produce o grăsime moale de tip oleic, finisarea îngrăşării se face 
cu alte tipuri de furaje concentrate. 
 În alimentaţia tradiţională a porcilor sunt folosite la nevoie şi castanele care sunt 
bogate în amidon. 

 Asemănător jirului şi ghindei, castanele conţin şi ele substanţe din grupa 
saponinelor ce le imprimă un gust amar.. 
 Pentru a le mări palatabilitatea şi consumabilitatea, castanele se tratează cu o 
soluţie de bicarbonat de sodiu 0,5-1,0%, se prăjesc, se fierb sau se spală repetat cu 
apă rece. După ce se tratează şi se usucă se administrează sub formă zdrobită sau 
uruită în amestec cu alte componente concentrate. 
 La vacile de lapte se pot administra până la 3 kg castane proaspete sau 1,5 kg 
castane uscate uruite, la caii de muncă până la 1 kg castane uscate în amestecuri la 
ovine şi caprine 0,3 kg/zi la porci 0,5 kg/zi pentru îmbunătăţirea calităţii cărnii şi 
grăsimii. 

Ca furaj ocazional se pot folosi şi seminţele de struguri sub formă măcinată, care 
au un conţinut ridicat în grăsimi şi se administrează în hrana vacilor de lapte 3 kg/cap 
şi al oilor 0,25 kg/cap/zi. 
 Pentru completarea sortimentului de furaje, va trebui să acordăm toate atenţia 
adunării paielor de cereale care mai sunt pe câmp şi mai ales recoltarea cocenilor de 
porumb. 
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 Înainte de colectivizare, ţăranii individuali recoltau cocenii prin tăiere cu secera şi 
îi legau în snopi cu nuiele de salcie sau funii de papură, când frunzele uscate erau 
umezite de rouă, brumă sau ploaie astfel, ca ele să nu se desprindă de pe tulpină în 
timpul lucrului.  

Îmi amintesc că petreceam multe nopţi cu lună sau zile  pe ploaie rece, uzi până la 
piele pentru a recolta fără pierderi cocenii de porumb, care erau socotiţi un furaj de 
bază în anii secetoşi. 
 Pentru anii următori, va trebui să luăm măsuri ferme de irigare a culturilor 
furajere în arabil şi de extindere în cultură la neirigat a unor plante furajere, 
recunoscute pentru gradul lor ridicat de rezistenţă la secetă cum sunt: 
 * specii furajere anuale: sorgul, iarba de Sudan, hibridul sorg x iarba de Sudan, 
meiul, dughia, etc.; 
 * specii furajere perene: lucerna, sparceta, ghizdeiul, pirul crestat, obsiga 
nearistată, golomăţul, etc. 
 Într-un an climatic normal va fi necesar să ne asigurăm un plus de 25-30% furaje 
fibroase sau însilozate pentru anul următor, deoarece nu se ştie niciodată dacă vom 
reuşi să asigurăm întreaga cantitate şi sortiment de furaje pentru animale, în climatul 
nostru continental.  

Să tragem învăţăminte din aceşti ani secetoşi care au dijmuit fără cruţare şeptelul 
de animale dependente de  furajele verzi, pentru care acum trebuie să facem apel la 
furaje ocazionale, să menţinem animalele ierbivore în viaţă până la un nou ciclu de 
vegetaţie. 
 
Rev. Agricultura României, anul XIV, nr. 35, (660), 2003,  Bucureşti 
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FACTORII TEHNOLOGICI LIMITATIVI AI PRODUCŢIEI PAJIŞTILOR ŞI 
CULTURILOR FURAJERE 

 
Este idilic şi totodată anacronic să vezi şi acum gospodari cosind şi greblând 

manual fâneţele, dar mai ales lucernierele care nu supravieţuiesc astfel mai mult de    
2-3 ani în loc de 4-6, dacă ar fi cosite mecanizat la înălţimea de 4-5 cm de la sol. 

Acum o jumătate de secol, la vârsta de 12 ani, în comuna Jebel din Banat, am 
cosit, spre amuzamentul sătenilor, lucernă “în parte” cu o cositoare mecanică trasă de 
cai, în lotul zootehnic pentru taurii şi vierii comunali. Orice gospodar mai răsărit avea 
în dotare cositoare şi greblă mecanică acţionată de cai ! 

 În producerea şi valorificarea furajelor, nu există o linie netă de demarcaţie 
între factorii naturali şi cei tehnologici, ambii se influenţează reciproc, fiind 
determinaţi, în cea mai mare măsură, de activităţile noastre în acest domeniu.  

Din păcate, de cele mai multe ori, în caz de nereuşită, suntem înclinaţi  să dăm 
vina pe factorii naturali de influenţă cum sunt seceta, excesul de umiditate, aciditatea 
sau alcalinitatea solului, eroziunea de suprafaţă sau adâncime, îmburuienarea, invazia 
cu vegetaţie lemnoasă, muşuroaie şi multe altele. 

Uităm însă că noi suntem, de fapt, principalul vinovat de starea actuală a 
pajiştilor naturale, de sortimentul redus şi producţiile mici ale plantelor furajere din 
arabil, de cantitatea adesea insuficientă şi de proastă calitate a furajelor de volum 
pentru iarnă, de slaba performanţă a animalelor la păşunat şi multe altele. 
 În linii generale, factorii tehnologici limitativi se pot rezuma la următoarele 
aspecte, mai des întâlnite la noi, prezentate în tabel. 

Aprecierea influenţei negative (citiţi “păguboasă”) a acestor 25 de factori 
tehnologici asupra productivităţii vegetale şi animale este una aproximativă, pe care o 
putem considera destul de sugestivă în a ne face o imagine asupra fenomenelor 
insuficient cunoscute din domeniul atât de complex al producerii furajelor de orice 
provenienţă, fie de pe pajişti naturale fie din culturi furajere în arabil.  

Niciunde în Europa de vest nu am întâlnit, ca la noi, o astfel de situaţie privind  
cositul, prepararea şi depozitarea fânului, care este una dintre principalele cauze 
limitative ale sporirii şeptelului şi producţiilor animaliere.  

De bine, de rău, pe perioada de vară animalele se descurcă pe păşuni care sunt 
acum în majoritatea lor subîncărcate, unele abandonate. 

De asemenea, sortimentul de furaje pentru bovine şi ovine este format în 
proporţie de peste 90% din fânuri, paie şi coceni.  

Lipsa suculentelor în alimentaţia animalelor, în special a vacilor de lapte este unul 
dintre principalii factori limitativi ai producţiei acestora.  

Se pune astfel problema realizării pe zone pedoclimatice a unei game 
sortimentale mai largi de culturi furajere în arabil, care să asigure calitativ şi 
cantitativ nevoile animalelor domestice ierbivore.  
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FACTORI LIMITATIVI 
  

Factorul tehnologic limitativ 
Scăderea 
producţiei 

% din normal 
PAJIŞTI  NATURALE SI SEMINATURALE  

Lipsa lucrărilor de întreţinere invazie buruieni, tufărişuri … 50-100 
Lipsa fertilizării organice şi/sau chimice 20-80 
Lipsa amendării solurilor acide sau alcaline 40-60 
Exces temporar de umiditate 20-40 
Exces permanent de umiditate 60-80 
Eroziune de suprafaţă 20-50 
Eroziune de adâncime 80-100 
Durata nelimitată a sezonului pentru păşunat  50-70 
Amestec între speciile de animale pe păşune 10-30 
Supraîncărcare păşuni cu animale 30-50 
Subîncărcare cu animale până la abandon păşuni 20-80 
Absenţa umbrarelor sau adăposturilor pe păşuni 20-40 
Absenţa accesului permanent la apă de băut 10-20 
Supratârlirea în locurile de odihnă peste noapte 50-100 
Cosirea fâneţelor peste epoca optimă 40-70 

CULTURI FURAJERE ÎN ARABIL 
Lipsa unui sortiment de plante furajere adecvat zonei 
pedoclimatice 

30-60 

Lipsa tasării la culturile cu seminţe mici 10-100 
Lipsa aplicării elementelor fertilizante 30-70 
Lipsa combaterii buruienilor, dăunătorilor, bolilor, etc. 40-80 
Lipsa irigării culturilor în zonele secetoase  50-70 
Cosirea sub 4-5 cm înălţime a trifolienelor 20-40 
Uscarea pe sol a fânurilor cultivate 40-60 
Tasarea necorespunzătoare a silozurilor   20-100 
Conservarea necorespunzătoare a rădăcinoaselor 10-60 
Lipsa unor raţii furajere de volum echilibrate 30-70 

 
 
Rev. Ferma, an VI, nr. 3 (29), iunie-iulie 2004, Timişoara 
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CRITERII DE ALEGERE A SORTIMENTULUI CULTURILOR FURAJERE 
DE VOLUM ÎN CONDIŢII DE NEIRIGARE  

 
 

Pentru creşterea economică a bovinelor, ovinelor, cabalinelor şi altor ierbivore, 
sunt necesare cantităţi însemnate de furaje de volum, care se produc, depozitează şi 
valorifică "loco" cât mai aproape de gospodărie sau fermă.  

Unele dintre aceste furaje se valorifică direct prin păscut, altele se transportă şi 
se administrează la iesle sau se prepară şi conservă pentru perioada de stabulaţie.  

De aceea, într-o exploataţie, eficientă economic, furajele de volum (masă verde, 
fibroase, suculente, grosiere, etc.)se produc obligatoriu în gospodăria sau ferma 
proprie, cât mai aproape de locul de adăpostire a animalelor. 

 Producerea acestor furaje la diferite distanţe de locul de valorificare sau 
procurarea lor din afară se face cu cheltuieli foarte mari, care dezechilibrează sau duc 
la falimentul creşterii animalelor ierbivore. 

Astfel, vrem sau nu, suntem strâns legaţi de condiţiile pedoclimatice unde este 
situată gospodăria sau ferma, suntem obligaţi să le cunoaştem cât mai bine cu putinţă, 
pentru a alege culturile furajere cele mai potrivite, ca să evităm erorile care pot 
genera pierderi însemnate. 

Mulţi dintre noi facem greşeli care apoi ne ustură la pungă.  
Tot natul a aflat sau ştie că lucerna este "regina" plantelor de nutreţ şi vor cu 

tot dinadinsul să o cultive la ei în gospodărie, oriunde s-ar afla aceasta. 
 Din păcate, adesea, din neştiinţă, sfat greşit, supraevaluare cunoştinţe proprii 

sau ambiţie atotştiutoare, ei seamănă lucernă pentru 4-5 ani şi în final constată că 
această cultură, nu reuşeşte sau nu durează mai mult de 2 ani, spre marea lor 
dezamăgire, la care se adăugă o pierdere curată, irecuperabilă. 

În acest caz, dat ca exemplu, ca şi în altele este bine să cunoaştem şi să 
apreciem corect situaţia din teren, înainte de a lua o decizie privind sortimentul cel 
mai potrivit de plante furajere în arabil.  

În cele ce urmează prezentăm câteva criterii mai importante care trebuiesc 
cunoscute înainte de a lua o hotărâre în această direcţie (Tabelul). 

În tabel condiţiile favorabile unei culturi furajere sunt prezentate prin două 
steluţe (**).  

Dacă condiţiile sunt acceptabile s-a marcat cu o steluţă (*) şi în cazul în care 
nu se recomandă cultivarea ei, este marcată cu zero (0). 

În final pe verticală, în tabel prin încercuire ne evaluăm singuri condiţiile şi 
posibilităţile de cultură a unei plante furajere.  

Numărul minim de steluţe la o cultură furajeră poate fi de 10 şi cel maxim de 
20, care se pot considera puncte.  

Condiţii foarte bune de cultură au un punctaj între 19-20 pct; bune 17-18 pct; 
mijlocii 15-16 pct; slabe 13-14 pct. şi foarte slabe 10-12 puncte. 
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PRINCIPALELE CONDIŢII DE CULTURĂ AL PLANTELOR FURAJERE 
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1. ZONA:   
Câmpie 

Sud ** * * * 0 0 ** * * 0 ** 0 0 * ** 0 0 * * ** 
Vest ** * * * 0 0 ** * * 0 ** 0 0 ** ** * 0 ** * ** 
Lunci ** ** 0 * * * ** ** ** * * 0 ** ** ** ** * ** * ** 

Dealuri  Centru ** ** ** ** 0 0 ** * * 0 ** 0 0 * ** * * * * ** 
Est * * ** ** 0 0 ** * 0 0 ** 0 0 * ** * * * * ** 
Sud * * * ** * * ** * * * * * 0 ** * * ** ** * ** 
Vest * ** * ** * * ** * * * * * 0 ** * ** ** ** ** ** 
Lunci ** ** 0 * ** ** ** ** ** * 0 0 ** ** * ** ** ** ** ** 

Munţi Scunzi * ** * ** * * ** * * ** 0 ** 0 * 0 0 * 0 0 ** 
Mijlocii 0 * 0 * * * * * * * 0 ** 0 0 0 0 0 0 0 * 
Înalţi 0 0 0 * * 0 0 0 0 * 0 ** 0 0 0 0 0 0 0 0 
Depresiuni * ** 0 * ** ** ** ** ** ** 0 ** * * 0 * * * * ** 

2.  
ÎNCLINAŢI 
VERSANŢI 

Mică ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
Mijlocie * * ** ** * * * * * * ** ** * * * * * * * ** 
Mare 0 0 * * 0 0 0 0 0 0 * * 0 0 0 0 0 0 0 * 

3. 
EXPOZITIE 
TEREN 

Însorită ** * ** * * * ** * * 0 ** 0 * ** ** ** ** ** ** ** 
Toate (plan) ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
Umbrită * ** * ** * * ** ** ** ** * ** * 0 0 0 0 0 * * 

4.  
SUBSTRAT 

Silicios (acid) 0 * 0 * 0 0 * * 0 ** 0 ** 0 0 0 0 * 0 0 0 
Neutru ** ** * ** * ** ** ** ** ** ** * ** ** ** ** ** ** ** ** 
Calcaros (bazic) * * ** * * * * * * 0 ** 0 * * * 0 0 * * * 

5.  
SCHELET ROCI 
ÎN SOL 

Lipsă ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
Conţinut mediu * * ** ** ** ** * ** ** ** ** ** * * * 0 0 * * * 
Conţinut mare 0 * * * * ** * * * * ** ** 0 0 0 0 0 0 0 0 
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             PRINCIPALELE CONDIŢII DE CULTURĂ AL PLANTELOR FURAJERE                       (continuare) 
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6.GROSIME 
STRAT SOL 

Mică(superficial) 0 * 0 * * ** * * * * ** ** 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mijlocie * * * ** ** ** ** ** ** ** ** ** * * * 0 * * ** ** 
Mare (profund) ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

7. 
TEXTURA 

Uşoară (nisipoasă) * * * * * * * * * * ** * ** * * ** * ** * * 
Mijlocie ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** * ** * ** ** 
Grea (argiloasă) 0 * 0 * * * * * * ** * ** * * * 0 * 0 * * 

8. 
REACŢIA 

Acidă 0 * 0 * 0 0 * * 0 ** 0 ** 0 0 0 0 * 0 * 0 
Neutră ** ** * ** ** ** ** ** ** ** * * ** ** ** ** ** ** ** ** 
Bazică * * ** * * * * * * * ** 0 * * * * 0 * * * 

9.ADÂNCIME 
APĂ FREATICĂ 

Mică (sub 50 cm) 0 * 0 * ** ** * ** ** * 0 0 ** 0 0 0 0 0 0 0 
Mijlocie(1-2 m) * ** * ** ** ** ** ** * ** * ** ** * ** * ** ** ** ** 
Mare(peste 3 m) ** ** ** ** * * * * * * ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

10.DURATA 
STAGNARE 
APĂ 

Lipsă ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
Medie(7-15 zile) 0 ** 0 * ** ** * ** ** * * * ** 0 0 0 * 0 * 0 

Mare(peste20 z.) 0 * 0 0 ** * 0 * * 0 0 0 ** 0 0 0 0 0 0 0 
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Dacă la una din culturi este marcat un singur "0" atunci există riscul foarte 
mare ca acea cultură furajeră să nu reuşim să o instalăm sau să aibă o producţie şi 
calitate total necorespunzătoare. 

În continuarea respectării sortimentului de plante furajere în funcţie de 
condiţiile optime de creştere şi dezvoltare, se impune de la sine aplicarea unor 
tehnologii adecvate fiecărei culturi în parte cu privire la lucrările de bază ale solului, 
fertilizare, pregătirea patului germinativ, semănat, lucrări de întreţinere şi de recoltare, 
etc. 

Evident că datele din acest tabel şi autoevaluarea condiţiilor din teren pentru 
alegerea sortimentului de plante furajere, nu exclude consultarea unor specialişti din 
cercetarea ştiinţifică de profil, învăţământul şi consultanţa agricolă din domeniul 
culturii furajelor. 
 
Rev. Ferma, an VII, nr. 3 (35), iunie-iulie 2005, Timişoara 
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STAREA ACTUALĂ A PAJIŞTILOR ŞI CULTURILOR FURAJERE 
DE VOLUM 

 
 Evoluţia pajiştilor permanente şi a culturilor furajere de volum din terenurile 
arabile sunt în strânsă legătură cu evoluţia efectivelor de animale ierbivore care 
valorifică producţia acestora sub formă de iarbă, masă verde, fân, siloz, rădăcinoase, 
bostănoase, etc. 

În ultima perioadă după 1990 efectivele de animale au fost continuu diminuate 
până aproape la jumătate conform datelor oficiale din Anuarul Statistic al României 
(Tabelul 1). 

Tabelul 1 
Evoluţia efectivelor de animale 

- mii capete - 
SPECIA 1990 2006 % 

Bovine 6.291 2.934 47 
Ovine 15.435 7.678 50 
Caprine  1.017 727 71 
Cabaline 663 805 121 
Total UVM*) 7.518 3.981 53 

*) Unităţi Vită Mare 
 

 Scăderea cea mai accentuată o înregistrează efectivele de bovine (53 %) urmate 
de ovine (50 %). În schimb cabalinele au o creştere semnificativă de 21 %. După 
transformarea efectivelor în UVM se constată o scădere generală a acestui indicator 
în 2006 până la nivelul de 53 % faţă de anul de referinţă 1990. 
 Reducerea dramatică a efectivelor de animale a atras după sine reducerea până la 
45 % a suprafeţelor de culturi furajere în arabil şi la abandonul nedeclarat încă a mari 
suprafeţe de pajişti permanente a căror suprafaţă a crescut statistic cu 3 % (Tabelul 2). 

Tabelul 2 
Evoluţia terenurilor agricole pentru furaje de volum şi încărcarea cu animale 

- mii hectare - 
SPECIFICARE 1990 2006 % 

Pajişti permanente  
din care:     - păşuni 
                   - fâneţe 

4.728 4.859 103 
3.263 3.334 102 
1.465 1.525 104 

Culturi furajere în arabil  
din care:  - culturi anuale 

      - pajişti semănate 
      - lucernă 

                 - trifoi 

1.956 885 45 
1.142 270 24 

218 178 82 
442 321 73 
154 116 75 

Suprafaţa furajeră existentă (SF) 6.684 5.744 86 
Număr UVM / 100 ha SF 113 69 61 
Număr UVM / 100 ha Pajişti permanente 159 82 52 
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 Dacă încărcarea cu animale a pajiştilor permanente era în 1990 de 159 UVM/100 
ha în 2006 acest indicator a ajuns la numai 82 UVM/100 ha, respectiv 52 %, ceea ce 
exprimă semiabandonul şi abandonul a mari suprafeţe de pajişti în special a celor mai 
greu accesibile din zona montană. 
 Adăugaţi la aceasta rezerva de furaje suplimentară oferită în zona de câmpie şi 
dealuri de pârloagele din terenurile arabile necultivate în ultimii ani, vii şi livezi 
abandonate şi avem astfel tabloul complet al situaţiei grave în care se află acum 
fondul pastoral, insuficient valorificat de către animale. 
 Pierderile cauzate de abandonul în diferite proporţii a pajiştilor sunt foarte mari 
pentru economia naţională şi siguranţa noastră alimentară din două motive principale.  

Primul este pierderea iremediabilă a energiei solare acumulate sub formă de 
substanţe organice în iarbă convertibilă prin intermediul ierbivorilor domestice şi 
sălbatice în produse animaliere (lapte, carne, piei, efort fizic, agrement, etc.).  

Al doilea motiv major este abandonul cu evoluţia vegetaţiei ierboase a pajiştilor 
spre cea lemnoasă în zona păduroasă, anulând încet şi sigur efortul a zeci de generaţii 
de crescători de animale dinaintea noastră pentru a înlocui pădurea cu pajiştea şi a 
produce hrană îndestulătoare şi ieftină pentru locuitorii acestor meleaguri. 
 Trebuie să luăm exemplul ţărilor dezvoltate economic din Europa, care în primul 
rând valorifică cu animale integral şi eficient producţia pajiştilor permanente, apoi 
cultivă terenurile arabile şi alte activităţi din agricultură.  

Prin această ordine de priorităţi aceste ţări reuşesc acum să producă alimente de 
origine animalieră ieftine şi de calitate care ne invadează şi ne concurează în prezent 
piaţa autohtonă. 
 Am ajuns în acest stadiu şi datorită faptului că pajiştile permanente ale ţării în 
suprafaţă de 5 milioane de hectare sunt în prezent ale nimănui, începând de la cele 
mai de jos până la cele mai înalte niveluri de organizare.  

Dintr-o Direcţia a păşunilor, existentă  înainte de 1940 în MAD şi al 
Întreprinderilor judeţene de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor (IIEP) care au 
activat eficient între anii 1970 – 1990, în organigrama MADR din ultimele două 
decenii a dispărut inexplicabil noţiunile de păşune, pajişte, bază furajeră şi altele 
legate de acest domeniu agricol important de activitate. 
 Este necesară o analiză temeinică pentru reorganizarea şi revitalizarea activităţilor 
din domeniul pajiştilor cel puţin la nivelul celui existent actualmente în silvicultură 
dacă se doreşte sincer îmbunătăţirea situaţiei actuale de neconceput pentru o ţară 
membră a UE, obligată şi dispusă să-şi îmbunătăţească performanţele de creştere a 
animalelor. 
 
Rev. Profitul Agricol, nr. 4 din 28 ianuarie, 2009, Bucureşti 
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UN PRECURSOR AL AMELIORĂRII PAJIŞTILOR ŞI  PRODUCERII 
SEMINŢELOR  DE PLANTE FURAJERE  - Dr. ing. W. STEPHANI 

 
Wilhelm Stephani s-a născut la Feldioara în 11.11.1884 şi s-a stins din viaţă în 

4.03.1948 (Lexikon der Siebenbűrger Sachsen, 1993). După terminarea studiilor 
universitare de agricultură şi-a dat în continuare doctoratul în 1910 la Universitatea 
din Halle (Germania) şi a fost numit în anul 1911 director al renumitei Şcoli de 
agricultură din Feldioara, unde a funcţionat pe acest post până în anul 1922, după 
care pe cont propriu a înfiinţat Ferma model de selecţionare a seminţelor de plante 
de nutreţ la Bod, în suprafaţă totală de 215 ha, prima fermă de acest fel din România. 

  În anul 1948, ferma a fost expropriată şi trecută în proprietatea statului. Se 
pune întrebarea dacă nu este vre-o legătură între expropriere şi decesul proprietarului 
acestei ferme, ambele în acelaşi an, tragedii des întâlnite în acea perioadă de tristă 
amintire. Într-un memoriu adresat Comitetului Comunal pentru reformă agrară Bod, 
în 9 aprilie 1945, Dr. W. Stephani îşi prezintă activitatea în sprijinul păstrării 
proprietăţii lui, al fiului Kurt (inginer agronom) şi al surorii Ana Tontsch, care 
împreună însumau 73 ha, fiecare sub 50 ha (Arhivele Naţionale, Dir. jud. Braşov, 
fond “Primăria Feldioara” dosar nr.49/1945, filele 1-16) din care cităm: 

 “Am făcut începând din anul 1921 pe proprietatea mea modestă nenumărate 
încercări agricole cu diferite soiuri de plante noi, cu diferite metode de cultură, 
popularizând rezultatele lor în întreaga regiune, producând cantităţi însemnate de 
diferite seminţe selecţionate şi în special seminţe de ierburi, mult timp ca singurul 
producător în ţară, am executat pe proprietăţile mele îmbunătăţiri funciare 
exemplare şi am fost primul colaborator ştiinţific şi practic dintre plugarii saşi cu 
diferitele instituţii agricole ale ţării şi anume:Institutul de Cercetări Agronomice ( al 
României n. r.) din Bucureşti, Centrala cultivatorilor sfeclei de zahăr, în mai multe 
Comisii ale Ministerului de Agricultură (Comisia păşunilor, Comisia zootehnică, 
Comitetul naţional al laptelui, Comisia specială a zahărului) membru în Consiliul 
Superior de Agricultură şi în Consiliul  fostei Uniuni a Camerelor agricole, etc. 

Am lucrat aproape fără întrerupere şi foarte activ ca membru în Consiliul  
Camerei de Agricultură Braşov, unde m-am bucurat în general de o foarte amicală şi 
reuşită colaborare cu colegii mei ingineri agronomi şi plugari români. 
 Nu cred că a mai existat în ultimii 31 ani de când fac agricultură pe teren în mod 
exemplar şi îndrumător un alt agricultor sas, care să fie colaborat mai strâns ca 
mine cu agricultorii români, aşa am înţeles să-mi îndeplinesc misiunea mea ca 
plugar fruntaş, bine pregătit şi bun cetăţean al Ţării mele, unde trăiesc, unde am 
proprietatea şi îmi caut fericirea mea şi a familiei mele. 
 Până acum am avut satisfacţia sufletească, că munca mea ca agricultor practic 
pe o proprietate aşa de mică, unde am transformat un teren umed mlăştinos, plin de 
bălţi şi expus inundaţiilor într-un teren cultivat ca model şi productiv pentru anumite 
ramuri de cultură. În consecinţă ferma mea mică retrasă şi foarte greu accesibilă, a 
fost vizitată înainte de războiu, anual de 1000-1500 vizitatori din toată ţara şi din 
străinătate. O frumoasă recunoştinţă mi s-a acordat prin faptul că în anul 1941 am 
fost numit membru fondator al Academiei de Agricultură a României.” 
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 Din acest memoriu cu un pronunţat caracter autobiografic, rezultă o prodigioasă 
activitate agricolă pe multiple planuri, în care dascălul şi specialistul de cea mai înaltă 
calitate profesională se împletea cu munca concretă şi exemplul profesional de reuşită 
la Ferma cu plopi din Bod, cum îi plăcea să o numească.  

La toate acestea, adăugăm şi noi faptul că în anul 1932 a fost decorat de statul 
român cu Ordinul Meritul Agricol.  

În plus Dr. W. Stephani avea o inegalabilă înzestrare pentru difuzarea rezultatelor 
cercetării, în special pentru culturile plantelor de nutreţ  şi pajişti pe care le considera 
esenţiale pentru creşterea animalelor. În toate rapoartele, pe lângă titlul de Inginer 
agronom, adăuga în plus şi  nobila profesie de simplu Agricultor  pe care a 
practicat-o cu multă măiestrie şi abnegaţie. 
 La cel de al XIII-lea Congres Agricol din 28.02.1937 de la Bucureşti, în Secţia I-a 
“Tehnică Agricolă” Dr. W. Stephani, Inginer Agronom. Agricultor prezintă pe 30 de 
pagini un Raport General pentru CULTURA PLANTELOR DE NUTREŢ DIN 
ROMÂNIA structurat în 4 capitole: Consideraţiuni generale; Păşunile şi fâneţele; 
Culturile de plante de nutreţ (Lucerna. Sparceta. Trifoiul roşu. Trifoiul încarnat. Alte 
feluri de trifoiuri. Măzărichea de primăvară şi borceagul. Dughia. Iarba de Sudan. 
Porumbul de nutreţ. Gaoleanul. Cartofii. Sfecla de nutreţ. Sfecla de zahăr) şi 
Concluzii, în care face propunerea înfiinţării  “izlazurilor model” câte unul în fiecare 
judeţ al ţării. 
 Autorul  prezentului articol, în primăvara primului său an de activitate (1965) ca 
inginer şef la o Gospodărie Agricolă de Stat din regiunea Banat a vizitat şi cumpărat 
seminţe de graminee şi leguminoase perene de la Ferma Bod, unde se produceau în 
continuare seminţe de ierburi şi mai ales se condiţiona întreaga cantitate de sămânţă 
din reţeaua Gostat.  

Se face cuvenita menţiune, că în anul 1965 existau aici cantităţi mari de seminţe 
din cele mai cunoscute, unele uitate azi (raigras peren, raigras italian, păiuş de livezi, 
golomăţ, timoftică, obsigă nearistată, pir crestat, firuţă, trifoi roşu şi alb, ghizdei,  
etc.). 

Din cele prezentate reiese activitatea de pionierat în domeniul culturii plantelor de 
nutreţ şi al pajiştilor începută la Feldioara şi Bod de Dr. W. Stephani, care pe nedrept 
a fost aproape uitată. Numele său poate să stea alături de alţi mari agronomi pe care i-
a dat Ţara Bârsei şi anume Academicienii Prof. dr. Irimie Staicu (Agrotehnică) din 
Cristian, şi Prof. dr. Vasile Velican (Fitotehnie) din Hărman împreună cu Prof. dr 
Vlad Cârnu Munteanu (Botanica şi ameliorarea grâului) născut la Purcăreni, la care 
se adaugă primul român doctor în agronomie Prof.dr. George Maior (Agrofitotehnie) 
născut la Şercaia în Ţara Făgăraşului.  

 Sper ca modesta mea contribuţie să fie un început pentru alte investigaţii mai 
amănunţite asupra vieţii şi activităţii acestor iluştri înaintaşi ai agriculturii româneşti.  

 
Rev. Ferma, an XI, nr.6 (73), iunie 2009, Timişoara, sub titlul ” Wilhelm Stephani 
(1884 – 1948) peste 60 de ani de nemeritată uitare !” 
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PAJIŞTILE SEMĂNATE, 
VERIGĂ DE BAZĂ PENTRU CREŞTEREA TAURINELOR DE CARNE 

 
 În procesul complex de creştere a animalelor, baza furajeră alături de condiţiile de 
întreţinere şi zestrea genetică, reprezintă principala pârghie de obţinere a unor 
rezultate bune sub aspect productiv, calitativ şi economic. Triada masă – casă – rasă  
ajunsă celebră în rândul crescătorilor de animale nu începe întâmplător cu hrănirea 
animalelor, urmată de celelalte componente de bază. 
 Cea mai ieftină resursă furajeră este pajiştea utilizată direct prin păscut de către 
animale. La acestea se adaugă avantajele mişcării lor în aer liber, expunerea la 
influenţa binefăcătoare a razelor solare, călirea organismului în creştere pentru 
animalele tinere şi alte influenţe benefice. 
 Animalul pe păşune este mai aproape de starea lui naturală înainte de domesticire 
şi dependenţa lui totală de om. Între specialiştii din domeniul pastoral circulă a doua 
triadă sol – plantă – animal, nu mai puţin importantă decât prima enunţată mai 
înainte. Astfel, condiţiile pedoclimatice cu fertilitatea solului determină compoziţia 
floristică, producţia şi calitatea furajeră a pajiştii pe care paşte animalul, care la 
rândul lui realizează produsul animalier la nivelul dorit de crescător,sub aspect 
productiv şi calitativ. 
  Cele două triade masă – casă – rasă şi sol – plantă – animal, prima utilizabilă în 
special pentru perioada de stabulaţie şi a doua mai ales pentru perioada de păşunat, se 
întrepătrund reciproc şi nu pot fi separate una de alta dacă dorim să avem succes în 
creşterea animalelor domestice ierbivore, de-a lungul unui an şi al anilor. 
 
 Randamentul în spor greutate vie a pajiştilor semănate 
 În urmă cu exact 4 decenii semnatarul acestor rânduri a efectuat 4 luni de 
experimentări cu tineret taurin pe o pajişte permanentă din Munţii Jura în Elveţia, 
unde se stabilea numărul optim de parcele pentru păşunat, care a fost în final de 6-8 
parcele. 
 Exprimarea randamentului unei pajişti în spor greutate vie sau alt produs 
animalier cum ar fi laptele este o problemă destul de dificilă de realizat. Rezultatele 
sunt cu mult mai reale decât prezentarea producţiei după cosire la nivel de masă 
verde, substanţă uscată şi alţi indicatori. Animalul prin păscut, călcare şi dejecţii 
influenţează radical covorul ierbos şi calităţile acestuia. 

După modelul din Elveţia la începutul anilor 1970 la Vlădeni – Braşov am 
început primele experienţe de stabilire a productivităţii pajiştilor în spor greutate vie 
la tineretul femel de prăsilă, urmate de alte experimentări de acest gen la Măgurele – 
Braşov şi Sighetul – Marmaţiei MM în condiţii de neirigare, cât şi la Secuieni – NŢ, 
Simnic – DJ şi Moara Domnească – IF în condiţii de irigare a pajiştilor semănate, 
efectuate pe un interval de peste două decenii în perioada 1972 – 1993 (Tabelul 1).  

După înfiinţarea pajiştilor semănate, de regulă primăvara, în primul an de 
vegetaţie producţia de iarbă s-a recoltat prin cosire şi în anii următori prin păşunat.  

Pajiştile înfiinţate toamna, în anul următor  au fost folosite direct prin păşunat 
fără probleme deosebite. 
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Tabelul 1 
Rezultatele privind producţia pajiştilor semănate, calitatea furajelor şi 

randamentul în spor greutate vie la tineretul taurin femel de prăsilă  
 

SU = Substanţă uscată;    PB = Proteină brută 
 

Au fost utilizate amestecuri simple formate dintr-o graminee (60-80 %) şi o 
leguminoasă perenă ca trifoiul alb (20-40 %) cât şi amestecuri complexe cu mai 
multe graminee perene şi leguminoase  perene în aceleaşi proporţii. Pe cât posibil în 
funcţie de precocitatea speciilor, amestecurile au fost orânduite în conveier, astfel să 
avem o eşalonare a producţiei, îndeosebi la primul ciclu de păşunat.  

Locul şi durata 
experimentării 

Tipuri de 
amestecuri 

Nivel de fertilizare 
chimică 

Producţia Spor 
greutate 
kg/ha N P2O K5 2 SU 

t/ha 
O PB  

kg/ha 
A. NEIRIGAT 
1. Vlădeni 
   (1972 – 1973) 

Simple 240 60 60 7,03 1370 601 
Complexe 240 60 60 6,83 1400 607 

2. Măgurele–Bv Simple 250 50 50 8,92 1875 1007 
a. (1974 – 1977) Complexe 250 50 50 9,57 2025 1033 
b. (1975 – 1978) Complexe 125 50 50 13,24 2840 753 
c. (1980 – 1982) Simple 

Complexe 
160 
160 

50 
50 

50 
50 

8,73 
8,87 

* 
* 

833 
863 

d. (1996 – 1989) Complexe 150 75 75 9,24 1940 940 
3. Sighet –MM 
 (1981 – 1983) 

Simple 150 50 50 12,91 2700 712 
Complexe 150 50 50 12,74 2725 828 

MEDIA  A Simple 
Complexe 

200 
180 

53 
56 

53 
56 

9,40 
10,04 

1980 
2186 

788 
837 

B. IRIGAT 
4. Secuieni – NT        
a. (1975 – 1977) Complexe 100 60 0 12,00 * 820 
b. (1979 – 1983) Simple  200 60 60 11,22 2300 896 
c. (1985 – 1988) Simple  75 60 0 12,27 2610 927 
d. (1990 – 1993) Complexe 160 90 45 13,00 2525 1080 
5. Simnic – DJ         
(1976 – 1980) Complexe  180 80 0 10,48 2220 790 
6.M.Domneasca-IF        
a. (1985 – 1987) Simple 250 50 0 10,83 2000 715 
b. (1988 – 1990) Simple 

Complexe 
150 
150 

90 
90 

45 
45 

10,94 
10,77 

* 
* 

978 
971 

MEDIA B Simple 
Complexe 

169 
148 

65 
80 

53 
23 

11,32 
11,56 

2300 
2370 

879 
915 
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Au fost folosite aproape exclusiv soiuri şi populaţii locale româneşti de 
graminee şi leguminoase perene, mai bine adaptate la condiţiile noastre de climă şi 
sol. 
 La înfiinţarea pajiştilor şi în anii următori de vegetaţie s-au aplicat îngrăşăminte 
chimice în doze diferenţiate, P şi K toamna şi N fracţionat primăvara şi după ciclurile 
de păşunat câte 30 60 kg/ha. 

Pajiştea semănată a fost împărţită în 6-10 de cele mai multe ori 8 parcele egale de 
păşunat, în care au fost introduse viţele cu vârstă uniformă de 12-18 luni. 
 Animalele au fost cântărite la începutul şi după fiecare ciclu de păşunat.  

La fel pentru determinarea producţiei pe cicluri s-au luat probe de iarbă înainte şi 
după păşunat s-au făcut determinări de compoziţie floristică şi analize de calitatea 
furajului. 
 Durata sezonului de păşunat a fost de 150-180 zile şi sporul mediu zilnic pe cap 
de animal s-a situat între 700-900 g/cap/ zi. 

 Facem cuvenita menţiune că animalele nu au primit în raţie nici un alt fel de 
furaj, în afară de iarbă, apă şi sare. 
 Rezultatele obţinute sunt destul de heterogene de la 600 până la 1080 kg/ha spor 
greutate vie în funcţie de fertilitatea solului, nivelul de fertilizare, irigare, etc., fiind 
mai bune la amestecurile complexe şi mai scăzute la amestecurile simple în toate 
cazurile. 
 

Potenţialul pajiştilor semănate 
 Pentru o analiză mai atentă a factorilor ce influenţează producţia vegetală şi 
animală se redă în continuare o sinteză a rezultatelor experimentărilor cu animale pe 
pajiştile semănate din ţara noastră (Tabelul 2). 

Tabelul 2 
Rezultatele privind producţia medie, calitatea şi  sporul în greutate vie la 

tineretul taurin în perioada 1972 – 1993 
 

 
Specificare 

 
 Tipuri de 
amestecuri 

Condiţii 

Nivel de 
fertilizare 

Producţia  
Spor 

greutate 
kg/ha 

 Spor 
kg/ha 

recalculat 
pt. 175 
kg/ha N 

Kg 
spor 
Kg 
N 

 
Dif.  

 
% 
 

 
N 

 
P2O

5

 
K

  
2

 
SU 
t/ha 

O 
 

PB 
kg/ha 

MEDIA 
Amestecurilor 

1.Simple 
2.Complexe 

185 
164 

59 
68 

53 
40 

10,36 
10,80 

2140 
2280 

834 
876 

4,51 
5,34 

789 
935 

100 
118 

% 2 faţă de 1 * 89 115 75 104 107 105 → 118 + 13 
MEDIA 
Pajiştilor 

A. Neirigat 
B. Irigat 

190 
159 

55 
73 

55 
38 

9,72 
11,44 

2080 
2340 

813 
897 

4,28 
5,64 

749 
987 

100 
132 

% B faţă de A * 84 133 69 118 113 110 → 132 + 22 
MEDIA 
GENERALA 

* 175 64 46 10,58 2210 855 4,89 855 0 
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O pajişte semănată, fertilizată în medie  cu 175 kg/ha N; 64 g/ha P2O5  şi  46 
kg/ha K2O asigură o producţie de 10,58 t/ha substanţă uscată, 2210 kg/ha proteină 
brută şi 855 kg/ha spor greutate vie, numai cu iarba de pe pajişte ! 
 Pajiştile alcătuite din amestecuri complexe sunt cu 18 % mai productive decât 
amestecurile simple, întrucât speciile componente au exigenţe ecologice diversificate 
şi se adaptează mai bine la fluctuaţiile climatice din perioada de vegetaţie şi anii de 
exploatare a pajiştii.  

Pajiştile în regim irigat au o producţie cu 32 % mai mare decât cele din regim 
neirigat cu toate că aceste experimentări s-au efectuat în zone cu precipitaţii de peste 
650-700 mm pe an, insuficiente însă pentru realizarea unor producţii mari pe pajiştile 
semănate. 
 Acestea au fost câteva rezultate mai importante realizate în reţeaua de cercetare a 
ASAS şi USAMV Bucureşti, care datorită costurilor ridicate şi a lipsei de fonduri nu 
sunt continuate şi în prezent, deşi practica actuală o cere cu insistenţă. 
 Datele experimentale obţinute în condiţiile ţării noastre pot fi un imbold şi 
garanţie pentru extinderea pajiştilor semănate destinate taurinelor pentru carne, aşa 
cum se procedează în ţările unde creşterea acestor animale au o tradiţie îndelungată. 
 
 
Rev. Ferma, an XI, nr.10 (77), octombrie 2009, Timişoara, sub titlul 
”Pajiştile semănate, resursa furajeră optimă pentru creşterea taurinelor de carne” 
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PATRIMONIUL   PASTORAL 
 
 

IZLAZURILE COMUNALE AU FOST SUPUSE 
UNOR ACŢIUNI DEVASTATOARE 

  
 După MAREA ENCICLOPEDIE AGRICOLǍ  din 1940, vol. III, pag.363, prin 
“ izlazuri comunale se înţeleg toate categoriile de păşune constituite prin diferite 
legiuiri, în vederea intensificării creşterii vitelor prin o mai raţională folosire a 
vegetaţiei păşunii şi prin o amenajare a terenurilor”. 
 Importanţa din trecut a organizării, întreţinerii şi exploatării izlazurilor 
comunale se poate rezuma astfel:  
 ■ asigurarea cantitativă şi calitativă a nutreţurilor verzi în perioada de vegetaţie, 
în special prin păşunat cu animale, şi uneori producerea de furaje conservate pentru 
perioada rece a anului; 
 ■ economisirea unor mari resurse umane şi băneşti prin creşterea în comun a 
animalelor, care au dus la disponibilizarea forţei manuale de muncă pentru lucrările 
câmpului sau alte activităţi; 
 ■ crearea unui spaţiu teritorial agricol uman, care alături de biserică şi şcoală, a 
contribuit la consolidarea unităţii obştilor ţărăneşti, prin exerciţiul necesar de 
organizare şi gospodărire a izlazului, de întrajutorare şi respect reciproc ale membrilor 
în scopul creşterii animalelor, animale care, pe lângă producţia de carne, lapte, lână 
etc., erau şi principala forţă motrice a lucrărilor grele ale solului, pentru transporturi, 
construcţii, armată şi altele, până la mecanizarea acestora. 
 Multe din funcţiile socioeconomice  ale izlazurilor comunale sunt valabile şi în 
zilele noastre, mai ales în această perioadă de tranziţie la economia de piaţă, când 
majoritatea şeptelului de animale, în special bovine şi ovine, se găseşte în gospodăriile 
individuale. 
 În trecutul îndepărtat, deşi nu purtau numele deja consacrat de izlazuri 
comunale, suprafeţele de păşuni naturale cu acest rol din toate provinciile istorice 
româneşti au fost organizate şi folosite în comun de marii latifundiari sau obştiile 
ţărăneşti. 
 Astfel, în Principatele Române, până la dezvoltarea comerţului cu grâne după 
Pacea de la Adrianopol din 1829, dreptul ţăranilor la păşunat şi cositură în fâneaţa 
boierească nu era limitat decât de propriile lor nevoi. 
 În 1832, prin Regulamentul Organic, pentru Moldova, în urma extinderii 
terenurilor arabile pentru cereale, se fixează dreptul de bază al unei familii de ţărani la 
40 prăjini fâneaţă şi 20 prăjini păşune indiferent de numărul vitelor. 
 Problema izlazurilor comunale şi a altor suprafeţe de pajişti cu folosinţă în 
devălmăşie a apărut după Revoluţia din 1848, odată cu împroprietărirea iobagilor în 
Ardeal, Banat şi Bucovina, urmată de emanciparea ţăranilor şi desfiinţarea şerbiei în 
Basarabia (1861), cât şi reforma agrară din Principatele Române Unite (1864), după 
care s-a pus pentru prima oară adoptarea unei legislaţii specifice pentru fondul 
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pastoral în scopul sprijinirii creşterii animalelor de către noii şi îndreptaţiţii proprietari 
de teren. 
 În toate aceste legi de reforme agrare se recunoaşte continuitatea dreptului avut 
de ţărani asupra păşunilor şi fâneţelor, la care se adaugă, în funcţie de provincie, şi 
drepturi de folosinţă obştească, cum sunt: păşunile urbariale, composesorale şi 
grănicereşti din Ardeal şi Banat; toloacele în Bucovina; imaşurile în proprietatea 
“mir” din nadeluri în Basarabia; păşunea comună sau izlazul comunal în Vechiul 
Regat. 
 Evoluţia în timp a constituirii şi administrării prin legi a păşunilor în folosinţă 
comună a fost diferită până la Marea Unire din 1918. 
 În Ardeal şi Banat, legislaţia referitoare la agricultură şi poliţia de câmp, din 
1853 şi 1894, declară că păşunile publice care sunt în posesie comună nu se pot 
împărţi sau diviza decât cu aprobarea Ministerului Agriculturii, rezultând în timp, prin 
comasare, teritorii de păşunat compacte, care după datele statistice din 1895 
reprezentau aproximativ 50% din totalul păşunilor existente, pe care se întreţineau 
47% din totalul de vite cornute, 32% din cai, 28% din porci şi 33% din oi. 
 Pentru Vechiul Regat, în legea din 1864 nu au fost prevăzute obligaţiuni 
exprese de interdicţie a divizării şi înstrăinării suprafeţelor de păşuni comune abia 
constituite,; astfel coproprietarii au transformat treptat izlazurile comunale în terenuri 
arabile, locuri de casă etc., în multe cazuri până la completa lor desfiinţare. În urma 
acestor acţiuni nesăbuite, apare şi se accentuează o “criză de păşunat”, care este 
principala cauză a revoltelor ţărăneşti de la 1907. 
 Rezultatele acestei evoluţii negative din Vechiul Regat sunt redate în lucrarea 
“POLITICA NOASTRĂ ZOOTEHNICĂ”, apărută în 1905, unde autorul ei, C.I. 
Băicoianu, prezintă sugestiv următoarele date: ”...de unde în 1862 pentru 100 hectare 
de arătură aveam în ţară 20 cai şi 61 boi, adică 81 vite de muncă de calitate 
uimitoare, după cum spun contemporanii, astăzi, pentru aceeaşi întindere avem 14 cai 
şi 23 boi, adică 37 de animale de o forţă deplorabilă”. 
 Ca urmare a acestei situaţii îngrijorătoare şi a evenimentelor tragice care i-au 
urmat prin Legea învoielilor agricole din 1907 s-au dat dispoziţii ferme pentru 
înfiinţarea păşunilor comunale şi reglementarea păşunatului. 
 Astfel, se prevede înfiinţarea de izlazuri proprii chiar şi pentru cătune de peste 
25 de familii, calculându-se o încărcare unitară la hectar, de 4 vite mari (trăgătoare sau 
de lapte). 
 După aplicarea legii au luat fiinţă izlazuri în 1.333 de comune şi sate, iar cele 
existente au fost mărite ca suprafaţă pentru a satisface necesităţile locuitorilor. În 
Regulamentul din 1910 de aplicare a Legii din 1907 se prevede ca pe păşunile 
comunale să se introducă numai vite cornute mari şi cai (cu tineretul lor), fiind interzis 
păşunatul cu oile şi caprele.  

Se fac precizări importante, cum sunt durata de păşunat pe izlazurile comunale 
sau termenul de învoială al vitelor mari de la 23 aprilie (Sf. Gheorghe) până la 26 
octombrie (Sf. Dumitru), respectată de altfel cu sfinţenie de secole, cu menţiunea ca 
păşunea să fie împărţită pe feluri (categorii) de animale şi să se păşuneze alternativ 
(raţional) pe limite naturale şi multe altele, inspirate din tradiţia poporului nostru, cu 
renumiţi crescători de animale. 
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 După Marea Unire din 1918 şi legiuirile agrare din 1918-1921, când s-au 
definitivat în linii generale viitoarele suprafeţe de păşuni, în anul 1926 s-a elaborat 
Regulamentul privitor la modul de administrare şi exploatare a izlazurilor 
comunale şi a păşunilor particulare indivize, urmat de Legea pentru organizarea, 
administrarea şi exploatarea păşunilor din 1928, cea mai completă lege apărută până 
azi la noi în acest domeniu. 
 Prin Legea păşunilor din 1920 se aduc corecturi asupra încărcării cu animale la 
hectar şi anume: 3 vite mari la deal şi câmpie, 4 în regiunile inundabile şi 2 la munte, 
iar în Legea din 1928 se impune drept obligaţie ca exploatarea păşunilor să se facă pe 
bază de amenajamente pastorale sau silvopastorale, să aibă buget propriu şi multe 
altele. 
 In vederea punerii în aplicare în mod unitar a prevederilor acestor legi şi 
regulamente, în anul 1934, prin Înalt Decret Regal, iau fiinţă Eforiile de păşune ca 
noi organe administrative cu bugete proprii. 

Potrivit acestui Decret (3028/13.11.1934), păşunile comunale sunt conduse de 
Eforiile comunale de păşuni, iar păşunile comune-composesorale, ale  asociaţiilor de 
păşuni şi păşuni indivize, de către consiliile alese de asociaţii. 

Ambele forme de administrare au ca unic for de îndrumare şi control Eforiile 
judeţene, care sunt sub tutela Eforiei Centrale de Păşuni. 

Celula organizatorică de bază a păşunilor a fost Eforia comunală, care avea ca 
preşedinte pe primarul comunei şi ca membri: un reprezentant ales al sătenilor, un 
învăţător, şeful de post, un delegat al administraţiei financiare, precum şi notarul 
comunei, care era desemnat ca secretar al eforiei. 

Eforia judeţeană a pajiştilor avea ca preşedinte prefectul judeţului şi ca director 
executiv pe directorul serviciului agricol, iar ca membri: preşedintele consiliului 
judeţean, preşedintele camerei agricole, un ofiţer superior al garnizoanei, un delegat al 
serviciului silvic local, medicul veterinar al judeţului şi câte un reprezentant al 
eforiilor comunale, dintre preşedinţi (primari) şi asociaţii de păşunat. 

Eforia Centrală de Păşune (E.C.P.) avea ca preşedinte pe ministrul agriculturii 
şi domeniilor, iar ca membri: directorii Institutului de Cercetări Agronomice a 
României, Institutul Naţional Zootehnic, Regimului Silvic, Casei Autonome a 
Pădurilor Statului, Uniunii Camerelor de Agricultură, directorul Administraţiei Locale 
din Ministerul de Interne, câte un delegat al Ministerului de Finanţe, prefecţi de judeţ, 
directorul şi subdirectorul păşunilor din Ministerul Agriculturii şi Domeniilor (M.A.D.) 
şi alţii. 

De la înfiinţare până în anul 1938, Eforia Centrală de Păşune a fost sub 
autoritatea Ministerului de Interne, care asigura ordinea şi disciplina adecvată 
circulaţiei animalelor şi paza hotarelor, pentru a lăsa organele agricole specializate ale 
M.A.D. să se ocupe exclusiv de dirijarea lucrărilor tehnice de ameliorare şi exploatare 
raţională a păşunilor. 

După anul 1938, E.C.P. revine sub tutela M.A.D., după ce în linii mari s-a 
instituit o ordine desăvârşită în modul de folosire raţională a păşunilor pe întreaga ţară. 

Pentru a exemplifica amploarea fără precedent a acestui mod unitar de 
administrare a păşunilor se face precizarea că la începutul anilor 1940 în România 
antebelică, pentru cca. 2,7 milioane hectare izlazuri comunale şi comune, funcţionau 
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6.877 eforii comunale, 1.480 asociaţii de păşunat şi 220 composesorate, revenind în 
medie o organizaţie pentru cca. 315 hectare păşune, fiind una din cele mai bune 
organizate ţări din Europa în acest domeniu. 

După instaurarea în România a unui nou regim şi a Reformei Agrare din 1945, 
întreaga legislaţie legată de păşuni a fost înlocuită treptat cu alta.  

Se pot aprecia ca acţiuni pozitive unele amenajamente silvopastorale ale anilor 
1950-1955 şi înfiinţarea în anul 1970 a Întreprinderilor Judeţene de Îmbunătăţire 
şi Exploatare a Pajiştilor (IIEP), care au beneficiat de fonduri destul de mari de 
investiţii de la stat pentru lucrări specifice pe suprafeţe întinse. 

În această perioadă s-au efectuat lucrări complexe pe pajişti şi în cadrul 
Departamentului Agricol de Stat, iar în anul 1983 până în anul 1989, o parte din 
păşunile montane au fost îmbunătăţite de către Ministerul Silviculturii. 

Aceste eforturi considerabile, efectuate cu deosebire în perioada anilor 1970-
1990, au fost în marea lor majoritate anulate de iresponsabilitatea unor indivizi şi 
organisme locale, care în ultimul deceniu au demolat garduri cu împrejmuire, 
adăposturi întregi pentru animale, alimentări cu apă, au distrus amenajări 
antierozionale, de desecare sau irigaţii, au defrişat umbrare, perdele de protecţie, au 
desţelenit suprafeţe mari din izlazurile comunale şi alte acţiuni devastatoare, unice în 
istoria fondului pastoral românesc!   

Pagubele înregistrate sunt imense, iar lipsa păşunilor pentru animale este mai 
acută ca oricând, toate acestea având un rol determinant în actuala criză profundă de 
produse animaliere, în specia lactate. 

Îndreptarea acestei stări de fapt nu este posibilă fără o legislaţie specifică, măcar 
la nivelul celei din anul 1928, şi un sistem de administrare după cel al eforiilor de 
păşune din perioada 1934-1945, adaptate condiţiilor actuale. 

Pentru stăvilirea continuării agresiunii asupra fondului pastoral şi întronarea 
unei discipline privind folosirea păşunilor (durată, încărcare, transhumanţă, paza 
culturilor şi a dotărilor etc.), ar fi oportun pentru 4-5 ani ca eforiile de păşune nou 
înfiinţate să fie subordonate şi Ministerului de Interne, asemenea anilor 1934-1938, iar 
partea de îndrumare tehnică să revină, ca şi până acum, cadrelor specializate din 
Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, împreună cu organismele subordonate din 
teritoriu. 

În această acţiune, care necesită importante fonduri de investiţii pe termen lung, 
vor trebui reangajate şi fostele Întreprinderi de pajişti, atât cât a mai rămas din aceste 
unităţi prestatoare de servicii pentru agricultură. 

În scopul revitalizării, întreţinerii şi folosirii corespunzătoare a izlazurilor 
comunale se fac câteva propuneri mai importante, după cum urmează: 

 
Amplasarea şi suprafaţa izlazului: 
■ Se vor alege cu predilecţie terenurile fără exces de umiditate, drenate, din 

jurul localităţilor, până la 3 km. distanţă, lângă liziere de pădure, cursuri de apă, dacă 
există, departe de căi ferate şi şosele intens circulate; 

■ Suprafaţa se va stabili în funcţie de numărul de animale ce urmează a păşuna; 
în prezent dacă există metode mai exacte de stabilire a încărcării cu animale în funcţie 
de producţia păşunii şi de durata de folosire zonală sau altitudinală; 
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■ Lipsa de suprafaţă pentru izlaz va fi completată prin cumpărarea de noi 
terenuri de către comună de la actualii proprietari din marginea păşunii existente, prin 
transfer de terenuri sau alte înţelegeri la nivel local, cu efecte benefice pentru întreaga 
comunitate. 

 
Asigurarea apei, umbrarelor sau adăposturilor pentru animale: 
♣ Asigurarea apei pentru adăpat din râuri, lacuri sau pânza freatică este extrem 

de importantă pentru animale şi va fi realizată prin captări, amenajări specifice, puţuri, 
jgheaburi etc., după studii şi proiecte efectuate de specialişti în domeniu; 

♣ Adăpostirea animalelor sub umbrare forestiere sau construcţii uşoare este 
imperios necesară; se vor alege specii de arbori mari, repede crescători, pentru diferite 
zone, cu tehnica de plantare şi îngrijire a umbrarelor forestiere special constituite 
pentru acest scop, ca şi utilizarea perdelelor sau a unor pâlcuri de arbori existenţi pe 
izlaz, iar adăposturile vor fi dimensionate după numărul animalelor, prevăzute cu 
instalaţii de colectare şi distribuţie a dejecţiilor şi alte utilităţi. 

 
Înfiinţarea şi întreţinerea covorului ierbos: 
♦ Se vor respecta cu stricteţe tehnologiile de înfiinţare şi întreţinere a pajiştilor 

semănate şi rotaţia lor după 4-6 ani, elaborate de instituţii de cercetare din domeniu; 
♦ Pe pajiştile naturale, de asemenea, se vor aplica tehnologii de fertilizare care 

să menţină o proporţie optimă între gramineele şi leguminoasele perene de pajişti, care 
este de 60-80% graminee şi 20-40% leguminoase . 

În ambele situaţii, se vor efectua lucrări anuale sau faziale de îngrijire cum sunt: 
combaterea buruienilor, a vegetaţiei lemnoase şi a muşuroaielor, cosirea resturilor 
neconsumate, eliminarea excesului de umiditate sau irigare şi multe altele. Lucrările 
se pot efectua de către unităţile prestatoare de servicii specializate. 

 
Folosirea raţională a păşunii: 
● Respectarea cu maximum de stricteţe a duratei de păşunat, care la câmpie şi 

deal este de cca. 185 de zile de la ultima decadă  a lunii aprilie (23 aprilie, Sf. 
Gheorghe) până la ultima decadă a lunii octombrie (26 octombrie, Sf. Dumitru); 
păşunatul înainte şi după aceste date în tradiţia românească şi legislaţiile trecute era 
aspru sancţionat, până la alungarea din localitate a făptaşilor care nu respectau această 
cutumă devenită lege; 

● Încărcarea cu animale trebuie să fie, de asemenea, bine chibzuită, astfel ca 
izlazul să fie un mijloc de furajare economică şi nu de promenadă pentru animale; 

● Repartizarea riguroasă a suprafeţelor din izlazul  comunal pentru diferite 
specii şi categorii de animale, neamestecul dintre ele, cu incompatibilităţile care există 
în special între oaie şi vacă etc.; 

● Păşunatul în rotaţie şi alte sisteme de folosire raţională trebuie introduse şi 
respectate. 

 
Organizare, îndrumare şi control: 
▲ Întocmirea şi votarea în regim de urgenţă a Legii fondului pastoral şi a 

regulamentului şi instrucţiunilor de aplicare: 
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▲ Reînfiinţarea eforiilor comunale de păşuni, asociaţii de păşunat sau altele cu 
atribuţii asemănătoare, care să fie în subordinea altor organisme de profil judeţene şi 
centrale, care şi-au dovedit utilitatea în perioada interbelică; 

▲ Primarul localităţii este principalul responsabil  pentru organizarea lucrărilor 
pe izlazurile comunale şi exploatarea raţională a lor, fapt consemnat în toate 
legislaţiile din trecut, iar secretarul (notarul) este cel care ţine evidenţele şi bugetul 
păşunii. 

 
Prin aceste acţiuni, care ţin de legislaţie, organizarea spaţiului rural, în speţă a 

pajiştilor, cu respectarea unor reguli minime de îngrijire şi valorificare a acestui 
inestimabil fond pastoral, se vor crea noi premise şi posibilităţi concrete de revigorare 
a creşterii animalelor în gospodăriile populaţiei. 
 
Revista “Agricultura României” An XI, nr.10(479), 10-16 martie 2000 
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IARBA  ŞI  NEBǍNUITELE  EI  VIRTUŢI 
 
 « Iarba este iertarea naturii, binecuvântarea ei constantă. Câmpii călcate de 
lupte, saturate de sânge, sfâşiate de urmele roţilor de tun, înverzesc din nou cu iarbă, 
iar măcelul se uită. Păduri putrezesc, recolte pier, flori dispar, dar iarba este 
nemuritoare. Semănată de vânturi, de către păsările călătoare, de firea subtilă a 
stihiilor care sunt păstorii şi servitorii ei, îndulceşte profilul aspru al lumii. Ea 
invadează singurătatea deşerturilor, urcă pantele, înverzeşte şi culmile nemângâiate 
ale munţilor, schimbă climate şi determină istoria, caracterul şi destinul naţiunilor.  
 Ne poartă blazonul de floare pentru a vrăji simţurile cu strălucire şi splendori, 
dar culoarea ei simplă este mai fermecătoare decât crinul sau trandafirul.   
 Nu produce fructe în pământ sau aer, dar dacă recolta sa ar lipsi un singur an, 
foamea ar depopula lumea” (J.J.INGALLS – 1872). 
 Acest scurt eseu, care a produs o profundă emoţie printre pratologi şi nu numai, 
a fost descoperit la noi cu un deceniu în urmă. De atunci l-am citit şi recitit a nu ştiu 
câta oară şi mi-am dat seama încă o dată de adevărurile exprimate cu privire la 
funcţiile multiple ale ierbii pe care noi cei de azi adesea le ignorăm. 
 Alături de pădure, iarba reprezintă cea mai valoroasă resursă naturală terestră a 
omenirii. Arborele, datorită caracteristicilor lui biologice şi morfologice, cu 
longevitatea până la tăiere ce poate depăşi în mod normal şi o sută de ani, este o 
prezenţă mult mai vizibilă şi palpabilă pentru noi, oamenii, în comparaţie cu firul de 
iarbă păscut şi călcat permanent de animale sau cosit de mai multe ori într-o perioadă 
de vegetaţie a unui an.  
 Cu toate acestea, firavul fir de iarbă nu este cu nimic mai prejos decât arborele 
cel majestuos, din mai multe puncte de vedere. 
 Iarba are trei funcţii de bază: 
      1.  economică (resursa principală de hrană pentru animalele ierbivore domestice 
şi sălbatice); 
 2.  estetico-recreativă (întregire peisagistică, peluze, gazon pentru sport etc.) 
 3. ecoprotectivă (factor important în formarea şi sporirea fertilităţii solului, 
protecţia generală a mediului ambiant şi altele). Aceeaşi suprafaţă înierbată poate 
îndeplini două sau trei funcţii deodată, depinde numai de locul şi contextul în care se 
găseşte integrată în spaţiul natural sau antropic. Despre funcţia economică şi estetico-
recreativă s-au scris tomuri întregi de cărţi şi maldăre de reviste pentru toate nivelurile 
de percepţie. În funcţie de situaţia în care ne găsim în momentul de faţă, ar mai fi de 
adăugat câteva aspecte noi de care ar fi bine să ţinem seama pe viitor. 
 Funcţia economică a ierbii ar fi mult îmbunătăţită dacă pe terenurile arabile 
ameninţate de abandon, din diferite motive, s-ar înfiinţa de la bun început pajişti 
semănate, în loc să fie lăsate să devină pârloage. În procesul mai îndelung de înierbare 
“naturală”, în primii ani de la abandonare, pe un teren arabil se înmulţesc şi fructifică 
buruienele care îmbogăţesc rezerva de seminţe şi organe vegetative din sol. La 
reluarea ciclului de culturi în arabil, actuala generaţie de agricultori sau cele viitoare 
vor avea de dus o luptă foarte grea şi costisitoare împotriva buruienilor.  
 Prin înierbare “artificială”s-ar opri din start creşterea şi acumularea peste 
măsură a germenilor care vor dijmui culturile viitoare. 
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 De asemenea, un minimum de lucrări de întreţinere şi folosire raţională a 
suprafeţelor de pajişti existente ar potenţa productivitatea acestora, oferind suficientă 
hrană pentru şeptelul actual de animale domestice ierbivore, care nu ar fi nevoite astfel 
să pască în păduri, rezervaţii naturale, culturi agricole şi alte spaţii interzise de lege.  
 Ar dispare veşnicele polemici între silvicultori şi agronomi cu privire la 
păşunatul în pădure, total neindicat şi păgubitor după opinia mea, cât şi altercaţiile 
dintre crescătorii de oi şi proprietarii de culturi în arabil care merg până la otrăvirea 
sau sechestrarea animalelor, bătăi sau chiar omoruri. 
  Este firesc ca oamenii cinstiţi truditori ai gliei pentru supravieţuire să-şi apere 
culturile de cei cale le agresează şi le pun în pericol existenţa. La sfârşitul anului trecut, 
circulând cu diferite mijloace de locomoţie din centrul ţării, de la Braşov spre 
Bucureşti, Timişoara sau Cluj, am văzut cum, pe puţinele parcele de grâu şi orz abia 
răsărite, stoluri mari de ciori scoteau în cursul zilei boabele încolţite din sol, iar la 
întunericul nopţii turme întregi de oi le păşteau în voie, păgubind culturile cu sute sau 
mii de kilograme boabe la fiecare hectar, fapte care sunt un atentat la siguranţa 
alimentară a naţiunii! Această situaţie deosebit de gravă, pe lângă măsurile ferme pe 
care ar trebui să le ia organele de ordine şi justiţie, cu pedepsirea fără milă a 
vinovaţilor, se poate îndrepta şi prin înierbarea unor suprafeţe arabile abandonate, 
îmbunătăţirea pajiştilor, recoltarea şi conservarea lor pentru fân şi hrănirea tuturor 
speciilor de animale la grajd în perioada rece a anului, aşa cum se practica în 
gospodăriile individuale înainte de colectivizare. 
 Funcţia estetico-recreativă a ierbii a fost în continuă expansiune în ultimul 
deceniu, cererile de seminţe pentru gazon din jurul noilor construcţii de la munte sau 
mare, pârtii de schi, terenuri de golf şi altele au fost mai mari decât cele pentru 
înfiinţarea de pajişti semănate pentru creşterea animalelor. De altfel, peste două treimi 
din comerţul mondial cu seminţe de ierburi sunt pentru scopuri estetice şi protective, 
iar restul de o treime au în principal o destinaţie direct economică.  
 Apariţia terenurilor înierbate din jurul unor clădiri sau parcuri din localităţi şi a 
maşinilor de tuns gazonul este un semn de bunăstare şi civilizaţie, pe care tot mai 
mulţi amatori sau comunităţi doresc să le posede şi să le admire. 
 Funcţia ecoprotectivă a ierbii este mai puţin studiată şi pusă în evidenţă. Ne-
am obişnuit şi am acceptat aproape în unanimitate faptul că protecţia terenurilor 
degradate se face numai prin împădurire, iar rolul înierbării este aşezat în planul al 
doilea sau cel mai adesea este neglijat. Într-o lucrare (1948), marele nostru botanist 
Iuliu PRODAN, în peregrinările lui transilvane, aminteşte: “În general pantele foarte 
înclinate fie ele în regiunea silvică sau în regiunea cea montană vor fi împădurite. Iar 
pantele mai uşoare vor fi înţelenite cu plante corespunzătoare.  
 Pentru acestea se pot folosi  seminţele şi rizomii diferitelor plante fixatoare. 
Ţăranii din ţinuturile parcurse simt foarte mult nevoia fixării locurilor năruite şi 
prăpăstioase .  
 În lipsa unor seminţe corespunzătoare înierbării, recurg la o metodă foarte 
simplă şi anume duc pleava rămasă după treierat la câmp şi o răstoarnă în locurile 
amintite”. Îmi pun acum întrebarea câţi din semenii noştri din spaţiul rural mai au grijă 
să înierbeze terenurile în pantă degradate. Multe din catastrofele naturale din ultimii 
ani, ca alunecări de terenuri, eroziuni de suprafaţă şi adâncime, inundaţii la ploi 
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normale altădată, datorită ridicării fundului albiei râurilor, colmatarea lacurilor de 
acumulare, se datoresc tăierii pădurilor, dar în egală măsură şi păşunatului în afara 
duratei optime practicat în ultima jumătate de secol. 
  Pierderile produse economiei naţionale de păşunatul neraţional sunt cu nimic 
mai prejos decât cele provocate de tăietorii ilegali de arbori, ţepuitorii de conducte, 
hoţii de metale sau demolatorii de tot felul. Ciobanii, cu oile lor, ar trebui să 
dovedească în faţa reprezentanţilor obştii de care aparţin că posedă furaje suficiente 
pentru perioada de iarnă; altfel, pentru hrănirea animalelor, ei vor agresa nepermis de 
mult, în continuare, covorul ierbos, cu lanţul de dezastre economice şi ecologice 
menţionate mai înainte, sau vor ataca făţiş, prin intermediul oilor, cerealele de toamnă 
sau primăvară, cu pierderi de producţie irecuperabile pentru cultivatori.  
 Posesorii de oi care nu au adăposturi (saivane) şi furaje pentru lunile octombrie-
aprilie (6 luni), minimum 3 kg/zi fibroase (2 fân şi 1 grosiere) pentru o oaie adultă, 
sunt potenţiali răufăcători şi ar trebui să li se permită să crească un număr de animale 
corespunzător cu stocul de furaje pe care îl posedă, aceasta fiind cea mai evidentă 
probă a posibilităţii de întreţinere fără a fi nevoiţi să trăiască de pe o zi pe alta, ca şi 
până acum, pe culturile altora sau să producă dezechilibre majore în mediul 
înconjurător. 
 În alte ţări, astfel de delicte nu ar fi posibile, întrucât proprietarul de teren pune 
arma la ochi si trage, apoi cheamă poliţia să vină să te ridice din locul de unde i-ai 
violat proprietatea. Dacă ai îndrăznit să apari cu o turmă de animale la păscut, s-ar 
declanşa un adevărat război, în care ar participa familia proprietarului, vecinii veniţi în 
ajutor şi chiar întreaga suflare a aşezării, aşa cum aţi văzut în filme.  La noi, cu 
complicitatea unor primari şi poliţişti corupţi, unii din aceşti “crescători” îşi văd 
liniştiţi de actele lor ilegale, doar mass-media, din când în când, prezintă finaluri din 
teren care, culmea, îi plâng tot pe răufăcători, că le-au murit animalele otrăvite pe o 
cultură de grâu, dar ce căutau ei acolo, pe un teren străin, nu se întreabă nimeni ? 
 Datorită păşunatului necontrolat, spaţii mari din zona de dealuri a ţării sunt o 
adevărată ruină, fiind lipsite de învelişul protector al ierbii. Până la împădurirea unor 
terenuri puternic degradate, care pun în pericol gospodării, drumuri, căi ferate, 
construcţii hidrotehnice etc., înierbarea cu ţelina care o generează este mijlocul cel mai 
rapid şi eficient pentru stoparea eroziunii solului.  
 De asemenea, prin înierbare se poate urgent opri eroziunea eoliană produsă pe 
nisipuri sau haldele de zgură şi cenuşă de pe lângă centralele termoelectrice pe cărbuni, 
se pot renatura haldele miniere de toate tipurile, taluzele autostrăzilor, terenurile din 
Lunca şi Delta Dunării şi multe alte suprafeţe lipsite de vegetaţie.  
 La fel, solurile poluate sau cu proprietăţi fizice dereglate işi vor recăpăta 
însuşirile de fertilitate de odinioară după o perioadă de înierbare. 
 În asolament se poate introduce cu mult succes “sola înierbată” pentru refacerea 
proprietăţilor fizico-chimice ale tuturor solurilor mai mult sau mai puţin degradate, 
care să fie apte în continuare pentru practicarea unei agriculturi ecologice. 
 Acestea sunt doar câteva însuşiri ale firului de iarbă, faţă de care va trebui să ne 
schimbăm atitudinea şi să-i acordăm un minimum de atenţie, cu respectul cuvenit. 
 
Rev. Agricultura României, Anul XII, nr. 24(545), 15-21 iunie 2001, Bucureşti 
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FONDUL PASTORAL AL ROMÂNIEI ŞI NECESITATEA GOSPODǍRIRII 
LUI DUPǍ MODELE EUROPENE 

  
 Fondul pastoral al României, în suprafaţă totală de aproape 5 milioane ha din 
care 3,5 mil. păşuni şi 1,5 mil. ha fâneţe, este una dintre cele mai mari bogăţii 
naturale ale ţării noastre, fără de care nu se poate imagina creşterea celor mai 
importante specii de animale, bovinele şi ovinele.  
 Ca urmare a înjumătăţirii efectivelor din aceste rumegătoare, în ultimul 
deceniu, au fost abandonate mari suprafeţe de păşuni şi fâneţe. Fenomenul a fost 
amplificat şi de extinderea valorificării prin păscut şi cosit a vegetaţiei ierboase 
rezultate din necultivarea terenurilor  arabile (pârloage), lăsarea în paragină a 
livezilor de pomi fructiferi şi viţă de vie şi defrişarea abuzivă a mari suprafeţe de 
pădure. 
 Aceşti doi factori – scăderea şeptelului şi apariţia unor noi rusurse furajete 
ierboase – au schimbat profund distribuţia şi încărcarea cu animale în spaţiul pastoral 
tradiţional, existând suprafeţe de păşuni complet abandonate sau subîncărcate în zona 
montană mai greu accesibilă, până la suprafeţe supraîncărcate cu animale în locuri 
mai uşor accesibile mijloacelor auto, mai ales reducerea necesarului de fânuri prin 
scăderea drastică a efectivelor de bovine a dus la abandonarea efectivă a multor 
fâneţe, care de mai mulţi ani nu au simţit tăişul binefăcător al coasei, fiind acum în 
plin proces de împădurire ca şi păşunile abandonate în zona păduroasă.  
 Înaintaşii noştri s-au luptat milenii şi secole de-a rândul cu natura sălbatică 
pentru extinderea fondului pastoral necesar creşterii animalelor iar noi, cei de astăzi, 
suntem pe cale să pierdem toate aceste cuceriri şi avantaje realizate cu mari eforturi  
şi sacrificii. Amânarea gospodăririi corecte a pajiştilor naturale, cu fiecare an de 
acum înainte, ne va costa din ce în ce mai scump, întrucât natura nu stă pe loc şi 
vegetaţia lemnoasă se instalează implacabil. 
 O situaţie jalnică o au şi izlazurile comunale, al căror rol a fost sistematic 
ignorat după colectivizare. În ultimul deceniu de tranziţie, de revenire la proprietatea 
privată, în loc să se revigoreze funcţiile şi productivitatea izlazurilor comunale, s-a 
distrus şi ce a mai rămas din acestea. Izlazurile sunt acum, în majoritatea lor, la 
cheremul unor “crescători de oi” care fac legea lor, în vreme ce vacile cetăţenilor 
oneşti nu au  ce paşte pe izlaz şi nu în rare cazuri vacile sunt plimbate legate de 
frânghii pe marginea drumurilor de bătrâni regebiţi, spre mirarea străinilor care ne 
vizitează ţara şi judecă după cele văzute nivelul de dezvoltare a zootehniei noastre. 
 În ultimii cinci ani am avut prilejul să cunosc, fie si în fuga mijloacelor de 
transport terestre sau aeriene, starea şi modul de gospodărire a fondului european de 
la Arcul Carpatic până la Marea Baltică. 
  Cu regret trebuie să o spun că nicăieri nu am întâlnit atâta delăsare şi lipsă 
de gospodărire a fondului pastoral ca la noi.  
 În nici o ţară din Uniunea Europeană sau candidate, în afară de noi, nu am 
întâlnit turme de oi care hălăduiesc fără oprelişte tot anul pe pajişti, culturi agricole şi 
păduri, nu am văzut amestec de specii de animale (vaci, oi, cai, capre, porci, gâşte) pe 
aceeaşi suprafaţă de păşune.  
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 Pe unde am trecut există o delimitare strictă a proprietăţilor de pajişti private, 
comunale şi ale statului, bine întreţinute, cu o încărcare adecvată de animale, apă şi 
umbrare forestiere pretutindeni, adăposturi şi instalaţii de colectare şi distribuţie a 
dejecţiilor animalelor de pe păşuni, şi în paralel, fâneţe cosite, baloţi de fân şi/sau 
siloz în saci de plastic, absolut totul este recoltat şi valorificat la cel mai înalt nivel, 
situaţie care duce la obţinerea unor produse animaliere îndestulătoare şi la preţuri 
foarte scăzute. 
 Dacă ar fi să dăm crezare politicienilor care ne asigură că peste cinci ani vom 
“intra” în UE, atunci va trebui să ne pregătim intens încă de pe acum şi la izlazurile 
comunale la care nu putem renunţa deocamdată şi cu fermele zootehnice a căror 
performanţe sunt strâns legate de asigurarea cantitativă şi calitativă a furajelor de 
volum având ca principală resursă pajiştile naturale. Pentru îndreptarea situaţiei se 
propun câteva măsuri şi acţiuni pe fondul pastoral, după cum urmează: 
 ♦ obligativitatea tuturor deţinătorilor de pajişti de a avea un plan de amenajare 
pastorală pentru fiecare teren de pajişte, în care se vor înscrie acţiunile  tehnice şi 
măsurile organizatorice de ameliorare şi exploatare (art. 10 din H.G. nr. 940, Norme 
metodologice de aplicare a Legii Zootehniei nr. 72/2002); 
 ♦ reluarea la nivel de comună a obligativităţii lucrărilor de curăţire pe păşuni, 
primăvara devreme, pentru toţi deţinătorii de animale; 
 ♦ continuarea fabricării unor maşini specifice de curăţire a pajiştilor de 
vegetaţie lemnoasă, muşuroaie, buruieni etc. (M.C.P. – 2,5) şi obligaţia păstorilor de 
a defrişa vegetaţia lemnoasă incipientă de pe păşunile unde pasc animale; 
 ♦ dotarea păşunilor cu cele necesare pentru valorificarea raţională a producţiei 
şi anume: alimentări cu apă, plantări de arbori pentru umbră la animale, construire de 
stâni permanente şi adăposturi în zona montană, construirea  de drumuri de acces cu 
folosinţă comună (silvică şi pastorală); 
 ♦ interzicerea cu desăvârşire a păşunatului pe izlazurile comunale destinate 
vacilor de lapte şi al pajiştilor situate pe pante erodabile din zona de dealuri între          
26 octombrie (Sf. Dumitru) şi 23 aprilie (Sf. Gheorghe) aşa cum a fost statuat de 
secole până la colectivizare; 
 ♦ recensământul animalelor şi inventarierea suprafeţelor de pajişti pentru 
armonizarea încărcării cu animale pe întreg fondul pastoral al ţării, pe baze ştiinţifice 
şi practici corecte, în funcţie de productivitatea reală a pajiştilor şi obligaţia 
respectării acesteia; 
 ♦ înfiinţarea în fiecare judeţ (cu sprijin de la judeţ) a unui izlaz model unde să 
se aplice ultimele noutăţi din domeniul culturii pajiştilor pe plan naţional şi european, 
fiind loc de instruire pentru toţi primarii şi specialiştii responsabili cu izlazurile 
comunale; 
 ♦ trecerea în folosinţa statului a suprafeţelor de păşune abandonate sau 
subîncărcate şi a fâneţelor necosite mai mult de doi ani şi redistribuirea lor altor 
crescători de animale pe durată mai lungă de 10 ani, pentru a fi raţional valorificate. 
 
Rev. Ferma, Anul IV, nr. 5 (19), oct.-nov.2002,  Timişoara 
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PLEDOARIE PENTRU ORDINE ŞI DISCIPLINǍ ÎN GOSPODǍRIREA 
PǍŞUNILOR 

 
 “Nu reuşim să creştem animale de rasă, sănătoase şi rezistente – indiferent 
de specie – dacă nu avem sau nu ne facem păşuni bune. A hrăni animalele de se 
poate numai la păşune şi cât mai bine, iată secretul cel mai de seamă, care asigură 
reuşita în creşterea animalelor...” (Dr.W. Stephani “CULTURA PLANTELOR DE 
NUTREŢ DIN ROMÂNIA”). 
 
 Oricare dintre cititorii acestei reviste poate să-şi dea uşor seama de neglijarea 
totală a gospodăririi pajiştilor. Efectele acestei situaţii se resimt în preţul actual al 
produselor animaliere. 
 Pentru a ne trezi la realitate, facem scurtă incursiune în trecut, pentru a 
cunoaşte modul în care au gospodărit predecesorii noştri acest patrimoniu naţional. 
 În Vechiul Regat, pe baza Legii învoielilor agricole de la 1907 şi a 
Regulamentului modului de întrebuinţare a izlazurilor comunale din 1910, se 
stabileşte durata maximă de păşunat (învoială a animalelor) între 23 aprilie şi 26 
octombrie, numai pentru bovine şi cabaline – oile erau excluse de la păşunat pe izlaz 
– cât şi o încărcare de maxim 4 vite mari la hectar.  
 Pentru respectarea legii şi regulamentului de aplicare, administrarea izlazurilor 
comunale a fost, până în anul 1919, sub controlul Ministerului de Interne (MI).  
 După ce s-a instaurat mai multă ordine şi disciplină în gospodărirea păşunilor, 
din anul 1919 Direcţia Păşunilor a trecut la Ministerul Agriculturii şi Domeniilor 
(MAD) până în anul 1934, când a revenit la MI până în 1938, iar după aceea a avut 
dublă subordonare, la MAD şi MI.  
 Implicarea directă a organelor MI în mai bună gospodărire a fondului pastoral 
nu a fost una întâmplătoare. 
 Îmi amintesc ce s-a întâmplat când oile tranzitau comuna din şesul bănăţean, 
unde am copilărit, când întreg satul intra într-un fel de nelinişte la auzul veştii că vin 
oile.  
 Imediat, paznicii de câmp (boactării) împreună cu jandarmi cu  puşca pe umăr 
mergeau până la hotarul comunei învecinate, unde turma era preluată de alţi jandarmi 
şi paznici  şi, aşa mai departe, până la destinaţie, pe păşunile de vară montane. Spre 
toamnă, întreg ceremonialul se repeta în sens invers.  
 Dacă vreo turmă ar fi îndrăznit să ocolească drumul principal, să treacă peste 
terenurile arabile sau izlazuri, acei ciobani riscau să fie bătuţi sau chiar linşaţi de 
localnici, mai ales că toţi erau după un episod trist sau în pragul înfometării ca urmare 
a secetelor din anii 1946-1947. 
 Aceste bune rânduieli ale trecutului au dispărut când terenul agricol era al 
tuturor, în fond al nimănui, şi ciobanii au primit în mod tacit permisiunea unor 
primari sau miliţieni, să treacă cu animalele lor peste terenurile colectiviştilor forţaţi 
să accepte munca laolaltă pentru a fi mai uşor jecmăniţi.  
 Din păcate, aceste nereguli privind păşunatul sunt perpetuate până în zilele 
noastre.  
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 « Îndreptarea» se va face cu foarte multă greutate, mai ales că năravurile rele 
s-au cronicizat şi unele organe ale puterii locale nu vor renunţa uşor la micile atenţii 
din partea ciobanilor beneficiari ai acestor dezordini cauzatoare de mari pagube 
pentru restul comunităţii şi, implicit, al economiei naţionale.  
 Odată şi-odată, consiliile locale şi primarii care răspund de izlazuri şi de 
celelalte pajişti ale localităţii, vor trebui să se trezească din letargie şi să pună 
lucrurile în ordine. 
 Pentru aceasta, pe plan local trebuie luate câteva măsuri urgente : 
 ● încetarea imediată a păşunatului cu oile pe izlazuri şi terenurile în pantă în 
sezonul rece, pentru limitarea distrugerilor produse covorului ierbos şi a eroziunii 
solurilor; 
 ● la recensământul ovinelor să se inventariaze şi stocurile de furaje ale 
crescătorilor pentru sezonul rece (cca 180-200 zile), care trebuie să fie de minim            
3 kg fibroase/zi şi alte furaje pentru o ovină adultă; în caz contrar aceste animale, 
pentru supravieţuire, sunt obligate să păşuneze în continuare în afara sezonului; 
 ● stabilirea încărcării corecte cu animale a păşunilor de la şes şi deal; 
 ● interzicerea totală a păşunatului de noapte cu oile; 
 ● obligaţia târlirii raţionale pe păşuni, astfel încât să se evite degradarea 
covorului ierbos; 
 ● instaurarea unei discipline totale în circulaţia ovinelor aflate în transhumanţă. 
 
Rev. Ferma, Anul IV, nr. 6 (20), decembrie 2002, Timişoara 
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PĂŞUNILE DIN ZONA MONTANĂ ÎNALTĂ ŞI GOSPODĂRIREA LOR 
 

 La începutul lunii septembrie a anului trecut, Institutul de Cercetare – 
Dezvoltare pentru Pajişti (ICDP) Braşov, în cadrul unui Proiect FAO, a fost onorat de 
vizita D-lui John FRAME din Scoţia, Preşedinte de onoare al Federaţiei Europene a 
Pajiştilor, expert FAO. Pe parcursul a 4 zile (3-6. 09) am analizat împreună starea 
păşunilor din Platoul Bucegilor între 1300- 2500 m altitudine, prilej cu care i-am 
cerut înaltului oaspete să-şi exprime în scris impresiile pe care le redăm în continuare. 
 

 Impresii asupra vizitei în Platoul Bucegi 
 Prima mea impresie a fost austeritatea adesea de o linişte încântătoare a 
versanţilor vârfurilor şi văilor munţilor; eu spun austeritate din cauza dominanţei 
speciei Nardus stricta (ţăpoşica) şi Festuca airoides (păruşcă) din pajişti. În plus 
este o plăcere a întâlni plante înflorite din flora spontană sau câteva genţiane 
(Gentiana sp.) şi să vezi câteva pădurici sau tufe de Pinus mugo (jneapăn). 
 Speciile de pajişti de aici, au productivitate scăzută şi valoare nutritivă slabă, 
dar ele sunt adaptate la o fertilitate redusă a solului, aciditate şi la condiţii climatice 
aspre. Absenţa leguminoaselor furajere este notabilă dar este de aşteptat aceasta 
având în vedere condiţiile din sol.  

Un alt lucru de menţionat este că aceste pajişti sunt supraîncărcate în câteva 
areale uşor accesibile de exemplu, în timp ce, pe alte areale cu altitudine mai mare, 
mai greu accesibile pajiştile sunt adeseori subîncărcate. Încă din vară turmele de oi 
şi cirezile de vite, fiecare cu îngrijitorii lor, bărbaţi şi câini sunt parte integrantă din 
peisajul montan. Aceasta este ceva normal şi în primul rând natural.  
 Păşunatul selectiv cu greu poate să împiedice îmbătrânirea plantelor şi 
menţinerea lor în stadiul vegetativ-tânăr, frunze şi lăstari. De fapt aceasta crează 
două tipuri de pajişti productive şi neproductive. Animalele păşunează împreună, oi 
şi vaci; de aceea, nu este posibil să asiguri regenerarea normală a ierbii pentru 
animale.Separarea acestor animale (în două părţi) ar putea fi posibilă, ceea ce  
înseamnă mai mulţi văcari şi ciobani. 
 Un alt punct de vedere este că prin închiderea animalelor în ţarcuri noaptea se 
face un transfer simplu al fertilizanţilor (dejecţii animale) de la o zonă la alta. De 
fapt această metodă (târlirea) este practicată. Apare că, laptele produs sau brânza 
obţinută este “organică” sau “ecologică” deoarece nu sunt intrări (input-uri) 
externe (mai puţin medicamentele care sunt folosite pentru animale).  

Cu toate acestea, numai perioada de vară este “organică” întrucât vacile şi 
oile sunt hrănite pe timp de iarnă cu furaje care nu sunt în totalitate “organice”. 

 Baza de cercetări pentru pajişti montane Blana-Bucegi a ICDP Braşov, este 
o veritabilă oază verde în mijlocul peisajului îngălbenit al restului suprafeţelor de 
pajişti şi reprezintă un exemplu impresionant la ce duce îmbunătăţirea pajiştilor.  

Cu o singură privire experienţele efectuate reprezintă influenţa benefică a 
păşunatului raţional pe tarlale, dar mai important este aplicarea târlirii pentru 
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fertilizarea organică a pajiştii, amintit mai sus, incluzând combinaţii de refacere a 
pajiştilor degradate existente, prin erbicidare, amendare, aplicarea fosforului şi 
reînsămânţarea cu specii de pajişti mai valoroase. De fapt acestea îmbunătăţesc 
viaţa biologică a complexului sol-pajişte. Care este mesajul? Îmbunătăţirea concretă 
a unei păşuni şi implicit sporirea producţiei animaliere necesită introducerea de 
input-uri selectate şi aceasta face parte dintr-un sistem global de agricultură 
biologică. Mai mult dacă îmbunătăţirea este durabilă, menţinerea input-urilor este 
periodică ca de exemplu amendarea, fosfatarea.  

Referitor la mediu există un scop “agro” sau “ecoturistic” care necesită o 
infrastructură mai bună – drumuri accesibile în particular – cu indicatoare de 
circulaţie turistică corespunzătoare. 
 Platoul mai are multe trăsături atractive, vederi montane, văi, floră sălbatică, 
păduri, lacuri, roci, “feţe” din piatră (Sfincşii de la Babele şi Nucet, n.a.) şi altele. 
Una peste alta este o experienţă impresionantă să-ţi petreci câteva zile explorând 
Bucegii! 

John FRAME 
 

 Am ţinut să prezint aceste impresii ale unui specialist de înaltă ţinută care a 
colindat munţii şi pajiştile montane de pe toate continentele Terrei, fiind cel mai în 
măsură să-şi exprime părerea despre starea actuală şi perspectiva gospodăririi 
(managementului) păşunilor din Platoul Bucegilor. 
 Întrebările care mi-au fost puse nu au fost deloc comode, ele au ţinut mai mult 
de organizarea păşunatului, a stânilor, tradiţie, condiţii de lucru şi trai ale 
îngrijitorilor, retribuirea lor, modul de preparare a brânzeturilor, preţul lor de piaţă 
liberă, dacă se vând sub o anumită marcă (licenţă) şi multe altele legate de 
transpunerea rezultatelor cercetării ştiinţifice din câmpurile experimentale în practica 
îmbunătăţirii şi folosirii pajiştilor dacă am ţinut instructaje cu îngrijitorii de animale 
(fermierii) dacă am elaborat pliante sau broşuri pentru nivelul lor de percepţie în 
vederea ridicării cunoştinţelor profesionale, dacă sunt organizaţi în asociaţii ale 
crescătorilor de animale sau de pajişti şi culturi furajere, etc. 
  Am rezistat la această canonadă de întrebări şi nu puteam să eludez adevărul 
din acest domeniu al gospodăririi pajiştilor montane care este destul de departe de 
normalitatea montană europeană.  

Suprafeţe mari de păşuni din Platoul Bucegilor au covorul ierbos distrus de 
circulaţia haotică a turiştilor, construcţia de cabane şi mijloace de transport pe cablu, 
pârtii de schi, râmături de porci mistreţi, distrugeri care s-au agravat în ultimul 
deceniu şi au declanşat procese erozionale catastrofale.  

La toate acestea se adaugă păşunatul neraţional cu un efectiv dublu de animale 
în porţiunile mai accesibile, semiabandon sau chiar abandon pe păşunile mai 
îndepărtate şi greu accesibile mijloacelor auto de transport.  
 Reglarea încărcării cu animale în funcţie de capacitatea concretă a fiecărei 
păşuni, delimitarea păşunatului pe specii şi categorii de animale, obligaţia practicării 
unei târliri care să îmbunătăţească covorul ierbos nu să-l invadeze cu buruieni şi 
focare de boli, asigurarea unor condiţii minime de existenţă a îngrijitorilor, de 
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preperare a hranei şi prelucrare a laptelui la actualele “stâni” care sunt de un 
primitivism secular, asigurarea apei pentru oameni şi animale care este principalul 
factor restrictiv pentru păşunat în unele zone, asigurarea energiei electrice şi multe 
altele pentru civilizarea valorificării resurselor zonei montane, conservarea peisajelor 
şi a biodiversităţii. 

Pentru acest din urmă aspect, în iunie 2001, pe durata a trei zile l-am însoţit pe 
Dl. Dr. Peter VEEN din Olanda, specialist în ecologie agricolă şi biodiversitate. 
 Asemenea oaspetelui scoţian şi cel olandez a fost extrem de încântat de 
biodiversitatea existentă în păşunile din Bucegi, dar mai ales în câmpul experimental 
al ICDP – Braşov, unde mai bine de 25 de ani pe aproape 30 de hectare s-a respectat 
o încărcare normală cu animale, separarea vacilor de oi, păşunat raţional pe tarlale, 
târlire  corespunzătoare, amendare, fosfatare şi alte măsuri de gospodărire a acestor 
păşuni.  

Dar ce păcat că această oază reprezintă abia 1 % din cele 3200 ha păşuni 
subalpine şi alpine ale Platoului Bucegilor, suficiente însă ca să fie un precedent 
asupra a ceea ce ar putea fi aceste păşuni dacă ar fi gospodărite pe întreaga suprafaţă 
conform rezultatelor cercetării ştiinţifice de profil şi a practicii normale din spaţiul 
montan vest-european. 
 
Rev. Agricultura României, Anul XIV, Nr. 4 (629), 2003, Bucureşti 
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“AURUL VERDE” DIN CONŞTIINŢA ÎNAINTAŞILOR ŞI ATITUDINEA 
ACTUALĂ FAŢĂ DE CHESTIUNEA PĂŞUNILOR 

 
 

În studiile de istorie şi retrologie agrară din domeniul pajiştilor am rămas nu 
odată impresionat de seriozitatea şi profesionalismul cu care predecesorii noştri au 
privit şi tratat chestiunea păşunilor ţării în general şi al izlazurilor comunale în special.  

Pentru informarea dumneavoastră, redăm mai jos integral, partea introductivă a 
Dării de seamă asupra organizării şi activităţii Direcţiei Păşunilor, expusă de 
Virgil Ionescu - Darzeu la Conferinţa Directorilor din Ministerul Agriculturii şi 
Domeniilor, ţinută în ziua de 11 august 1938, sub preşedinţia ministrului de atunci, 
prof. Gh. Ionescu Şişeşti. Partea I. cap. I – „AURUL VERDE”  

 
„ Între bogăţiile productive ale economiei generale româneşti, păşunile ocupă, 

fără îndoială, un loc de primă importanţă. Şi această împortanţă se datoreşte pe 
deoparte, întinderii considerabile, pe care ele o însumează, faţă de întreaga 
suprafaţă agricolă a ţării, iar pe de alta, faptului că ele sunt menite să satisfacă 
unele dintre cele mai dorite nevoi ale populaţiei noastre rurale. Datorită păşunilor 
pe care le au, ţări mai mici ca a noastră, cum sunt Danemarca, Olanda, Elveţia, au o 
populaţie bogată şi cultivată. 

De aceia, este de mirare ca bunuri, cu o funcţie economică şi socială atât de 
hotărâtoare în viaţa unui Stat şi a unui popor, cum sunt păşunile, să fi fost lăsate în 
ţara noastră, până acum câţiva ani, în aceiaşi străbună primitivitate gospodărească. 

Parafrazând expresia fericită a marelui nostru scriitor Cezar Petrescu, ce 
numeşte păcura „aurul negru” al unei ţări, cred că  putem spune că păşunile nostre 
de mâine vor fi „aurul verde” al pământului  românesc.  

Dacă până acum islazurile, acest „aur verde” al ţării noastre, fie din cauza 
împrejurărilor prin care a trecut, fie din cea a neexaminării la timp a problemei lor 
au rămas, în marea lor majoritate, nişte domenii improductive, - pe viitor - atât 
dintr-un mare interes economic şi social, nu mai trebuie lăsate în aceiaşi stare de 
neproductivitate.” 

 
Sintagma „Aur verde” se pare că afost folosită prima oară de păşunişti şi nu de 

silvici, cum am fi înclinaţi să credem, datorită numeroaselor referiri din literatura 
silvică de popularizare şi de pe panourile de atenţionare de la marginea pădurilor. 

Citind acest raport, întocmit cu aproape 70 de ani în urmă, nu putem să nu 
rămânem consternaţi de actualitatea lui.  

Nicăieri în literatura noastră praticolă nu am întâlnit o apreciere mai justă 
asupra importanţei şi rolului pe care îl au pajiştile în destinul poporului român, care 
nu întâmplător este  făuritorul unei civilizaţii pastorale carpatine şi creatorul 
nemuritoarei „Mioriţa”. 

Păcat că aceste gânduri bune şi acţiuni concrete nu au fost duse în totalitate la 
îndeplinire, intervenind războiul şi apoi colectivizarea forţată, cu perturbările sociale, 
mizeria morală şi retardarea  economică ce le-au succedat. 
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Acum suntem liberi şi în acelaşi timp, obligaţi să reluăm şi să continuăm 
problema pajiştilor la un nivel superior. 

Se poate afirma, fără teama de a greşi, că strategia, organizarea şi acţiunile 
înaintaşilor noştri pe pajiştile României au fost cu mult mai avansate decât sunt ele 
privite şi tratate în prezent.  

Această apreciere o probez în cele ce urmează, cu fapte concrete. 
 
1. Organizare 
La nivel superior de minister, în trecut exista o Direcţie a Păşunilor pentru 3,8 

mil. hectare. Astăzi, de cele 4,9 mil. hectare pajişti se ocupă un Birou de Nutriţie 
Animală din cadrul unui Serviciu de Creşterea Animalelor integrat în Direcţia 
Zootehnică ce aparţine de Direcţia Generală de Implementare, Reglementare şi 
Management al Resurselor Biotehnologice, organisme din enunţul cărora a dispărut 
cu desăvârşire cuvintele păşune, pajişte sau bază furajeră ! ? 

La nivel local, în trecut funcţionau cu buget de venituri şi cheltuieli propriu 
6.877 eforii comunale de păşuni (76 % din totalul de 9.007 comune rurale ), 1480 
asociaţii de păşunat şi 220 composesorate, respectiv 8.577 organizaţii profesionale 
pastorale, care erau subordonate celor 71 eforii judeţene de păşuni, coordonate de 
Eforia Centrală de Păşuni.  

Astfel, pentru cele 2,7 mil. hectare păşuni comunale şi comune revenea o 
organizaţie cu obiectiv specific pentru cca 315 hectare de păşune ! 

Astăzi nu cunosc să existe nici o asociaţie de păşuni, cu excepţia a câteva 
asociaţii de creşterea animalelor care se ocupă în subsidiar şi de baza furajeră, 
respectiv pajişti naturale. 

 
2. Realizări tehnice 
Lucrări de curăţire, grăpare, împrăştiat muşuroaie, etc. s-au efectuat pe 1,5 mil 

hectare din cele 3,8 mil. hectare existente, respectiv 40 % din suprafaţă în 2 ani. 
În perioada 1937 – 1938, au fost semănate pe izlazurile comunale aproape 

50.000 hectare de plante de nutreţ din care 20.000 hectare specii perene (lucernă, 
trifoi, ghizdei, sparcetă, amestec ierburi) şi 30.000 hectare anuale (borceag, sfeclă, 
iarbă de Sudan, porumb pentru furaj şi altele). 

Plantaţii pastorale (terenuri degradate, perdele, umbrare), există pe 8.400 
hectare, cu 57 mil. puieţi, din care predomină salcâmul şi înfiinţarea pepinierelor 
pentru speciile lemnoase în suprafaţă de 750 hectare, cu cca 75 mil. puieţi, necesare 
echipării păşunilor în scopul creării unui confort optim pentru animale şi protecţia 
mediului pe păşuni. 
 În perioada 1937 – 1938, s-au construit 106 grajduri comunale pentru 
reproducători, 340 puţuri seci pentru cadavre şi  altele. 

S-au cumpărat 5.800 reproducători, existând în acel moment 15.000 
reproducători comunali (tauri, berbeci, vieri, ţapi, armăsari, etc) în valoare totală de 
90 mil. lei. 

S-au distribuit eforiilor judeţene, gratuit, peste 1.000 grape de păşuni, o batoză 
de treierat seminţe de lucernă şi alte utilaje. 
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 3. Propaganda 
În anul 1938 s-au ţinut 24 conferinţe în tot atâtea cente ale ţării, la care au fost 

convocaţi prefecţii judeţelor, directorii serviciilor agricole, pretorii, agronomii 
regionali, administratorii de păşuni, preşedinţii camerelor de agricultură, organele 
silvice şi veterinare, etc.  

În continuare citez din Darea de Seamă: „ Prin aceste conferinţe s-au urmărit 
ca : Centrul să ia contact cu relităţile şi nevoile de la exterior; Exteriorul să fie pus 
la curent cu programul şi intenţiunile Direcţiunei; să se  aducă la cunoştinţa tuturor, 
realizările de până acum şi să se evidenţieze, în vederea unei întreceri, posibilităţile 
de realizat pe tărămul islazurilor, în fiecare judeţ şi regiune. Rezultatul conferinţelor 
a fost neaşteptat. orientarea şi entuziasmul rămas de pe urma lor vor aduce, într-un 
singur an, realizări pe care nu le-ar fi putut aduce 10 ani de circulări oficiale.” 

Faţă de cele prezentate până acum, îmi este imposibil să fac vre-o comparaţie 
cu realizările actuale din domeniul pajiştilor, starea mai mult decât jalnică a acestora 
este probabil destul de bine cunoscută la toate nivelurile administrative ale 
agriculturii noastre. 

 
4. Programul de viitor 
Darea de seamă a păşunilor din 1938 cuprinde pe scurt următoarele 12 puncte 

în ordinea importanţei:  
• Cultura plantelor furajere vivace (perene);  
• Plantaţiuni (forestiere);  
• Nutreţuri de iarnă;  
• Asigurarea vitelor; 
• Fecundarea (însămânţarea) artificială;  
• Construcţii şi lucrări de consolidare pastorală;  
• Unelte şi maşini pastorale;  
• Iazuri (adăpat animale şi piscicultură);  
• Punerea în valoare a produselor şi a diverselor bunuri de pe islazuri;  
• Studii, cercetări, încercări, aplicaţii;  
• Revista „Păşunea” ; 
• Partea administrativă (organizarea, personal, salarizarea, etc.), program 

valabil şi astăzi în integritatea lui. 
 După cultura plantelor furajere perene pentru îmbunătăţirea covorului ierbos şi 
a sortimentului de nutreţuri mai bine cunoscut de specialiştii în domeniul pajiştilor, al 
doilea punct în ordinea importanţei pe izlazurile comunale este cel care se referă la 
plantaţiuni pastorale a căror foloase sunt de nediscutat. 
 Prin plantaţiile forestiere s-au fixat terenurile degradate de eroziune, s-au 
constituit umbrare pe păşuni pentru ocrotirea animalelor pe timp nefavorabil, în 
special arşiţa verii şi perdele pentru sporirea producţiei de iarbă în zonele secetoase, 
precum şi multe alte avantaje.  

O propagandă aparte s-a făcut pe toate căile pentru cultura solitară a nucului pe 
izlazurile comunale, pom care a fost considerat ca prieten al Direcţiunii Păşunilor din 
M.A.D. 
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Pentru a percepe amploarea dată în trecut păşunilor este suficient să amintim că 
valoarea bunurilor de pe cele 3,8 mil. hectare păşuni (2,7 mil. păşuni comunale şi 
comune folosite exclusiv în devălmăşie şi 1,1 mil. în proprietatea statului şi privată) 
era de cel puţin 24 miliarde lei (1 leu aur = 1 USD, actual 1 Euro). 
 Valoare medie a unui hectar de izlaz era apreciată la 7.000 lei, salariul lunar al 
unui inginer agronom, secretar al eforiei judeţene era 7.000 lei plus 2.000 diurnă fixă 
lunară (8 luni din an), administratorul de păşune comunală cu pregătire medie sau 
profesională câştiga 1.500-2.000 lei pe lună şi avea la dispoziţie o pereche de cai buni 
cu căruţă care costa în acea perioadă 10.000 lei.  

Bugetul anual al organizaţiilor pastorale (eforii, asociaţii, composesorate) în 
1938 pentru cele 2,7 mil. hectare era de cca. 1.3 miliarde lei, revenind în medie 
150.000 lei pe o organizaţie, respectiv 480 lei pe 1 hectar de păşune (cca. 16 mil.lei 
actuali).  

Care sunt în prezent cheltuielile la 1 hectar de păşune comunală ? Nu este greu 
de răspuns, pentru că sunt aproape nule. 
 
 5. Starea actuală 
 Acum ne amintim de starea deplorabilă a păşunilor noastre o dată pe an, 
primăvara, când scoatem animalele la păşunat, ceea ce este mai puţin decât 
insuficient. Din cele prezentate rezultă că din domeniul administrării fondului 
pastoral avem foarte multe de înfăptuit pentru a ajunge să reînnodăm firul acestor 
acţiuni, întrerupt brutal în urmă cu şase decenii, pe care apoi să-l dezvoltăm în 
continuare pe un plan superior. 
 Pajiştile naturale sunt cea mai ieftină resursă de furaje, fiind în prezent bine 
întreţinute şi valorificate în ţările UE, cu o zoootehnie dezvoltată şi performantă.  
 În plus, pe lângă vocaţia furajeră de bază, pajiştile naturale, alături de celelalte 
culturi furajere, în special de leguminoase perene (lucernă trifoi, ghizdei, sparcetă, 
etc.), fixează şi ele azotul atmosferic.  

Valorificate prin păscut sau la iesle de ierbivore, rezultă dejecţii (gunoi de 
grajd, urină, must), care constituie principalele surse de elemente fertilizante naturale 
necesare unei agriculturi biologice. 
 De aceea, punerea în valoare a uriaşului potenţial al pajiştilor, conversia ierbii 
verzi sau a fânului în bioproduse animaliere, stocarea corectă şi administrarea 
corespunzătoare a dejecţiilor pentru fertilizarea culturilor în sistem „eco” sau „bio”, 
reprezintă primul pas spre agricultura viitorului. 
 La „aurul verde” din conştiinţa înaintaşilor se pot adăuga acum noi carate prin 
includerea de drept a pajiştilor în sfera de cuprindere a unei zootehnii eficiente şi 
agriculturi biologice, activităţi de mare perspectivă  pentru economia ţării noastre.  
 
Rev. Agricultura României, anul XIV, nr. 14, (639), 2003, Bucureşti 
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TAXELE DE PĂŞUNAT – NECESITATE ŞI METODĂ DE CALCUL 
  
 
 Într-o emisiune "Viaţa Satului" de la TVR-1, s-a pus cu prioritate problema 
unor nereguli la nivelul ţării, asupra modului arbitrar de stabilire a taxelor de păşunat 
de către primari şi consiliile comunale sau orăşeneşti. Pentru acest considerent, în cele 
ce urmează reactualizăm un articol apărut în paginile acestei reviste, Anul XII 
nr.1(522) din 5-11 ianuarie şi nr.4 (525) din 26 ianuarie - 1 februarie 2001, intitulat 
"Taxele de păşunat - necesitate şi metodă de calcul".  

De atunci s-au modificat preţul laptelui şi a apărut moneda euro, de care va 
trebui să ţinem seama în evaluarea cuantumului taxelor de păşunat în noile condiţii 
apărute în ultimii trei ani. 

Principala sursă financiară pentru îmbunătăţirea şi folosirea raţională a pajiştilor 
au fost şi trebuie să fie în continuare taxele de păşunat, pe lângă prestaţiile de muncă 
manuală sau mecanizată ale posesorilor de animale, care erau odată obligatorii, cât şi 
fondurile centralizate de la bugetul statului alocate în acest scop pentru stimularea 
creşterii animalelor, în special a vacilor cu lapte.  

Din păcate, în prezent, aproape peste tot, taxele de păşunat sunt stabilite empiric, 
după criterii extrem de eterogene de la o  primărie la alta, înregistrându-se sume 
simbolice, cu care nu se pot face intervenţii eficiente de păşuni.  

Dar şi aceşti bani, puţini câţi se adună, nu se întorc pe păşuni, fiind cheltuiţi 
pentru alte scopuri.  

De aici provine starea deplorabilă a majorităţii păşunilor ţării, unde, de peste un 
deceniu, din lipsă de fonduri şi de nepăsare, nu s-a întreprins mai nimic pentru 
îmbunătăţirea lor. În plus, ce am moştenit şi a fost bine înfăptuit pentru fondul pastoral 
şi creşterea animalelor, pe banii noştri ai tuturor, cum sunt: adăposturi, alimentări cu 
apă, sisteme de irigaţie, desecare, combaterea eroziunii solului, umbrare forestiere, 
împrejmuiri cu garduri pentru păşunat raţional şi alte utilităţi, a fost distrus cu mânie 
privată, din inconştienţă sau rea-credinţă, de oameni fără nici un căpătâi, sub privirile 
noastre şi ale organelor de pază sau ordine, uitându-se faptul că de secole la români a 
existat o proprietate obştească asupra păşunilor, pe care le îngrijeau şi păstrau cu 
sfinţenie ca pe un bun indispendabil, de mare valoare al colectiviăţii şi urmaşilor ei. 

 Nici popoarele migratoare nu au adus astfel de distrugeri fondului pastoral aşa 
cum le-au adus semenii noştri în acest ultim deceniu şi jumătate! 

 
 Stabilirea taxelor de păşunat este o operaţiune dificilă, care trebuie să ţină 
seama de mai mulţi factori, din care enumerăm pe cei mai importanţi: 
 - diversitatea foarte mare a tipurilor de pajişti, răspândite de la câmpie până la 
cele mai înalte culmi ale munţilor, determinată de condiţiile pedoclimatice, starea de 
întreţinere, productivitate, folosire, etc. fiind necesară încadrarea lor pe categorii, în 
principalele zone geografice şi altitudinale: alpin-subalpin, montan, dealuri, câmpii, la 
care se adaugă cele azonale, şi anume: lunci, sărături, nisipuri etc.; 
 - cantitatea şi calitatea foarte diferite ale producţiei de masă verde a pajiştilor în 
funcţie de altitudine, compoziţie floristică şi intensitatea acţiunilor de îmbunătăţire 
(fertilizare, supraînsămânţare, reînsămânţare, irigare etc,); 
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 - durata (perioada) variabilă de păşunat, de la cca. 200 de zile în zona de câmpie, 
la irigat, până la cca. 60 de zile sau mai puţin în etajul alpin; 
 - necesarul zilnic de masă verde pentru unitate vită mare (UVM), care este de 
aproximativ 65 kg; 
 - încărcătura optimă de UVM la unitatea de suprafaţă, astfel ca să se elimine 
"supra" sau "subîncărcarea" pajiştilor cu animale; 
 - cheltuielile ocazionate de îmbunătăţirea pajiştilor, care sunt determinate de 
preţurile reactualizate ale materialelor (îngrăşăminte chimice, seminţe, apă de băut şi 
irigare, mecanizare, manoperă etc.); 
 - alte criterii, care ţin de gradul de accesibilitate al pajiştilor, sistemul de 
păşunat raţional pentru cele cu producţie de peste 15 t masă verde/ha, asigurarea 
permanentă sau intermitentă a apei, adăposturi pentru timp nefavorabil şi alte utilităţi 
zoopastorale. 
 
 Categoriile de pajişti trebuiesc foarte bine conturate, întrucât ele reprezintă 
oferta făcută pentru care administratorul păşunii percepe taxe de la crescătorul de 
animale. 
 Încadrarea într-o categorie sau alta este determinată de tipul de pajişte, nivelul 
de producţie şi calitatea furajeră, care în final influenţează randamentele animaliere la 
unitatea de suprafaţă (Tabelul nr.1)  
 Producţia de iarbă este extrem de variabilă, de la 1 la 50 t/ha, la fel şi calitatea 
furajeră. Pentru exemplificare şi înţelegere s-a aproximat necesarul mediu de masă 
verde (iarbă) pentru realizarea unui litru de lapte de vacă în funcţie de calitatea 
furajului, care poate fi de 5 kg/litru pentru păşunile foarte bune până la 10 kg/litru pe 
cele mai degradate.  

Pe această bază s-a estimat producţia de lapte de vacă la hectar şi valoarea ei 
pentru un preţ mediu de 7.000 lei/litru, conform preţurilor actuale medii de achiziţie 
de la producători. Acest preţ se poate modifica, urmând a se reface calculul în noile 
condiţii care pot apărea. 
 S-a ales acest principiu - valoarea produsului animalier - întrucât valorile 
lucrărilor de îmbunătăţire, întreţinere şi exploatare, alături de manoperă, lucrări 
mecanizate şi materiale (seminţe, ierburi, îngrăşăminte chimice etc.) sunt extrem de 
instabile în această perioadă de tranziţie. 
 Valoarea medie a producţiei animaliere (lapte de vacă/hectar) la preţurile 
actuale este de 2100 mii lei pentru pajiştile din categoria a VI-a, cele mai slabe, până 
la 56 mil.lei pentru cele mai bune, din categoria I, respectiv de cca. 25 de ori mai mare. 
 
 Taxa de păşunat pe un hectar de pajişte, în funcţie de categoria ei, se 
stabileşte prin aplicarea unei părţi de 5-10% sau mai mare din valoarea produsului 
animalier, lapte de vacă, în exemplificarea prezentată. 
 Prin aplicarea unei medii de numai 5% din valoarea laptelui de vacă obţinut la 1 
hectar de pajişte, taxele calculate în funcţie de categoria de pajişte ar fi cuprinse între 
2.800.000 lei/ha (categoria I) şi 105.000 lei/ha (categoria a VI-a). 
 După stabilirea încărcăturii optime, se poate calcula în continuare taxa pe o 
UVM, respectiv specie sau categorie de animale. 
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Tabelul nr.1 
Categorii principale de pajişti, producţia, calitatea şi conversia lor în produse 

animaliere (echivalent lapte de vacă) valoarea lor actuală şi  
taxa de păşunat pe 1 ha 

Cate- 
goria Tipul de pajişte 

Producţia 
de iarbă 

(t/ha) 

Calitatea 
furajeră 

Necesarul 
mediu de 

iarbă 
pentru 1  

l lapte 
(kg) 

Producţia 
medie de  

lapte  
vacă l/ha) 

Valoarea 
medie a 

producţiei  
de lapte/ha 

pajişte 
(mil.lei) 

Taxa 
pentru 

 1 ha (5% 
din val. 
laptelui) 
(mii.lei) 

I Semănate, 
reînsămânţate, 
fertilizate intensiv, din 
zone umede şi cu 
condiţii de irigare 

30-50 foarte  
bună 

5 6000-
10000 

56,0 2.800 

II Semănate, 
reînsămânţate, 
fertilizate la nivel 
mediu, din zone 
umede, neirigate 

20-35 foarte 
bună,  
bună 

6 3300-
6000 

32,7 1.635 

III Naturale, 
supraînămânţate, 
fertilizate la nivel 
mediu,din zone 
mai uscate, neirigate 

12-25 bună  
mijlocie 

7 1700-
3500 

18,2 910 

IV Naturale, specii de 
valoare medie, 
fertilizate sporadic 
cu îngrăşăminte 
naturale şi chimice, 
parţial îmbunătăţite 

6-15 mijlocie 
slabă 

8 800-
2000 

9,8 490 

V Naturale, specii de 
valoare medie şi 
slabe furajere, 
neîmbunătăţite 

3-10 slabă 
foarte 
slabă 

9 300-
1000 

4,7 235 

VI  Naturale,   
 îmburuienate,vegetaţie     
 arbustivă,soluri erodate   
 exces de umiditate etc.  
 şi alte degradări ale 

solului şi vegetaţiei 

1-5 foarte 
 slabă 

10 100-500 2,1 105 

Calculat la un preţ de 7000 lei/litru lapte de vacă (cca. 0,175 EURO) 
 
 Încărcătura optimă sau capacitatea de păşunat exprimată în UVM/ha pe 
fiecare categorie de pajişte a fost determinată ţinând seama şi de durata de păşunat, 
după formula: 
UVM optim/ha = Pv/(Dp x 65), în care: 
Pv - producţia totală de iarbă valorificată exprimată în kg/ha; 
Dp - durata (perioada) de păşunat (zile); 
65 - necesar kg masă verde pe o zi pentru 1 UVM 
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 De exemplu, după această formulă, pe o pajişte semănată din zona de deal, cu o 
producţie de 32 t iarbă/ha, pe o perioadă de 160 de zile se pot întreţine cu bune 
rezultate 3 UVM/ha, respectiv 3 vaci cu lapte care produc cca. 5.350 l lapte/ha, în 
valoare de 37,5 mil.lei la preţul de achiziţie actual, revenind cca. 12,5 mil.lei pe o vacă, 
din care 5% reprezintă 625.000 lei/cap, cât ar fi taxa de păşunat, ceea ce nu este prea 
mult.  

Durata de păşunat, care este strâns legată de altitudine şi climatul care o 
însoţeşte, se poate stabili cu destulă exactitate după intervalul (durata) temperaturilor 
medii zilnice multianuale ale aerului ≥ 100C, determinate de staţiile meteorologice din 
apropiere sau situate în condiţii apropiate zonei de referinţă.  

Această durată se poate determina după principiul enunţat la pajiştile de câmpie 
irigate şi, în continuare, la cele de deal până la etajul alpin. 
 Datorită perioadelor accentuate de secetă în zona de câmpie se scade durata cu 
temperaturi medii zilnice ≥ 20 0C, astfel că durata păşunatului propriu-zis este mai 
scurtă, fiind aproximativ egală cu cea de la munte. 
 Având la dispoziţie date privind categoriile de pajişti, producţia, încărcarea şi 
durata de păşunat, se pot stabili cu mai mare precizie tarifele pentru păşunat pe zone 
mari fizico-geografice (Tabelul nr.2).   

După ce s-a stabilit producţia de lapte pe vacă posibil de obţinut de la o unitate 
vită mare în condiţii optime de păşunat (încărcare, durată, adăpat, adăpostire etc.) s-a 
aplicat un coeficient de 5% din valoarea totală ca taxă de păşunat. 
 Astfel, după această metodologie, taxele de păşunat variază între 175 şi 220 mii 
lei/UVM pe pajiştile alpine şi cele de pe  nisipuri, pentru o perioadă de 60-100 de zile, 
până la 875.000 lei/UVM pe pajişti semănate şi irigate din zona de câmpie, pentru o 
perioadă de 180-200 de zile de păşunat. 
 În aprecierea justă a taxelor, există unele confuzii în ceea ce priveşte 
echivalarea între o unitate UVM, speciile şi categoriile de animale. 

 De aceea considerăm necesară utilizarea coeficienţilor de transformare în şi din 
UVM (Tabelul nr.3). 

În exemplu nostru, de mai înainte, la o producţie de 32 t masă verde se poate 
aprecia o încărcare de 3 vaci la ha cu o taxă de 625.000 lei pe vacă pe sezon de 
păşunat, în cazul folosirii acestei păşuni de către oi adulte se poate percepe corect 
100.000 lei pe oaie pe sezon (625.000 : 6,25 oi pentru un UVM) şi nu alte aprecieri 
după ureche sau alte proceduri incorecte. 
 Desigur că se pot cu uşurinţă adapta şi alte preţuri sau procente din valoarea 
totală a lui, care să se constituie ca taxă de păşunat. 
 Întrucât pe teritoriu apare o mare diversitate de situaţii care se abat de la  
regulile păşunatului raţional şi de confort hidric sau termic pentru animale, s-a 
considerat oportună stabilirea unor coeficienţi de recalculare a taxelor de păşunat în 
funcţie de aceste abateri de la normalitate (Tabelul nr.4) 
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Tabelul nr.2 
Model de calcul al taxei de păşunat pentru 1 UVM în condiţii optime de 

exploatare pajişte-animal (Exemplificare pentru preţ lapte vacă = 7.000 lei/l = 
0,175 Euro) 

 

Pajişte 
(Altitudine, m) 

Durata 
păşunat 

zile 

Cate-
goria 

Prod. 
de iarbă 
medie 
t/ha 

Incărcătura 
optimă 

UVM/ha 

Litri lapte  
pe 1 

UVM 

Taxa ptr. 1 
UVM (5% din 
preţ total lapte) 

mii lei 
A.  ZONALE 
1.Alpine şi subalpine 

(1.600-2.400) 
60-90 IV 6 1,2 630 220 

V 3 0,6 560 196 
VI 1 0,2 500 175 

2. Montane 
(etajul pădurilor de 
fag,molid şi 
amestecuri) 

(800-1.600) 

90-130 II 20 2,8 1200 420 
III 15 2,1 1050 368 
IV 12 1,7 880 308 
V 6 0,8 830 290 
VI 2 0,3 670 235 

3. Colinare  
(etajul pădurilor de 
gorun, zona 
silvostepei şi 
pădurilor de stejar 

(200-800) 

130-180 I 30 3,0 2000 700 
II 25 2,5 1680 588 
III 20 2,0 1450 508 
IV 15 1,5 1270 445 
V 8 0,8 1130 396 
VI 4 0,4 1000 350 

4. Câmpie  
(zona stepei şi 
silvostepei) 

(0-200) 

180-200 
irigat 

 
I 

 
50 

 
4,0 

 
2500 

 
875 

 
90-130 
neirigat 

III 12 1,7 1010 354 
IV 8 1,1 910 319 
V 4 0,6 740 259 
VI 2 0,3 670 235 

B. INTRAZONALE 
5. Lunci 
(diferite zone pe 
altitudine) 

150-200 
irigat 

I 45 4,0 2250 788 
II 35 4,1 1420 497 

 
120-140 
neirigat 

III 25 3,0 1190 417 
IV 15 1,8 1040 364 
V 10 1,2 930 326 
VI 5 0,6 830 290 

6. Sărături 
 

80-120 IV 8 1,2 1330 466 
V 4 0,6 1110 389 
VI 2 0,3 670 235 

7. Nisipuri 60-100 V 3 0,6 710 249 
VI 1 0,2 500 175 
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Tabelul 3 
Coeficienţi medii de transformare în UVM pentru diferite specii  

şi categorii de animale 

Specia şi categoria de animale 
Coeficientul de 
transformare în 

UVM 

Număr animale 
echivalent pentru un 

UVM 
Vaci şi bivoliţe cu lapte 1,00 1,00 
Bovine de toate vârstele 0,75 1,33 
Tauri şi boi de tracţiune 1,10 0,91 
Tineret bovin peste 1 an 0,60 1,67 
Tineret bovin până la 1 an 0,25 4,00 
Oi şi capre de toate vârstele 0,14 7,14 
Oi şi capre mature  0,16 6,25 
Tineret ovin şi caprin 0,10 10,00 
Cai de toate vârstele 0,80 1,25 
Cai de tracţiune 1,05 0,95 
Tineret cabalin peste 1 an 0,60 1,67 
Tineret cabalin până la 1 an 0,30 3,33 
Porci maturi 0,25 4,00 

 
Tabelul nr.4 

Coeficienţi de recalculare a taxelor de păşunat în funcţie de aşezarea, distanţa, 
dotarea, modul de folosire şi încărcarea păşunilor 

Specificare Coeficient 
1. Distanţa de la adăpost (grajd, stână etc.) 

a) mică (normală) 0-1,5 km 
b) mijlocie         1,5-3,0 km 
c) mare              3,0-4,5 km  

 
1,00 
0,85 
0,70 

2. Protecţie animale (adăpostire) 
a) adăpost (construcţie) 
b) pădure sau plantaţie silvică pentru umbrar 
c) fără adăpost sau umbrar 

 
1,00 
0,80 
0,60 

3. Adăpare (alimentare apă şi distanţa până la sursă) 
a) permanentă pe păşune (parcelă) 
b) intermitentă, sub 2 km distanţă 
c) ocazională, la distanţe mari 

 
1,00 
0,75 
0,50 

4. Mod de folosire (păşunat) 
a) raţional pe tarlale, gard electric, cu aceaşi categorie 
b) în rotaţie pe limite naturale, cu aceaşi specie 
c) neraţional, permanent, cu amestec de specii de animale 

 
1,00 
0,70 
0,40 

5. Încărcarea păşunii (UVM/ha) 
a) optimă după producţia de iarbă 
b) supraîncărcare cu 50% (1,5 ori) peste nivelul optim 
c) supraîncărcare cu 100% (2 ori) peste nivelul optim 

 
1,00 
0,65 
0,30 
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De exemplu, pentru o păşune din zona colinară de categoria a III-a, pentru o 
vacă (=1 UVM) de lapte s-ar percepe 508 mii lei în condiţii ideale de păşunat, cu 
coeficientul maxim, cifra 1,00 din total; în cazul în care se află la 2 km distanţă de 
vatra satului (coeficient 0,85), posedă umbrar forestier (0,80), animalele au acces 
permanent la apă (1,00), se păşunează neraţional cu amestec de specii de animale: vaci, 
bivoliţe, cai, oi, capre, porci, gâşte, raţe etc. (0,40), cu o încărcare mai mare cu 50% 
(0,65), se ajunge la un coeficient mediu de:  ∑(0,85+0,80+1,00+0,40+0,65):5 = 0,74, 
după care se va percepe numai 74% din plafonul maxim, respectiv 376 mii lei/vacă de 
lapte. 

 În acest mod, de la o păşune la alta se stabilesc corecţiile faţă de situaţia ideală 
de folosire cu animale. 
                            

Alte sisteme mai empirice de stabilire a taxelor de păşunat ar fi: 
 - preţul unui litru de lapte pe zi de păşunat la vacile de lapte; 
 - preţul a 100 grame spor greutate vie pentru o zi de păşunat cu tineretul taurin; 
 - preţul a 10 grame spor greutate vie pentru o zi de păşunat cu tineretul ovin; 
 - preţul unui sac (50 kg) de azotat de amoniu pentru 1 ha de păşune sau 2 saci 
din acest îngrăşământ chimic pentru o taurină adultă (UVM) pe un sezon de păşunat; 
 - alte echivalente posibile. 
 După stabilirea preţurilor materiilor, materialelor, lucrărilor mecanizate, 
manuale etc., se poate trece la stabilirea ca taxe de păşunat a unui cuantum din 
cheltuielile ocazionate de îmbunătăţirea, întreţinerea şi exploatarea raţională a 
fondului pastoral. 
 După sintetizarea unor date de peste 7 decenii de cercetare pratologică 
românească, a fost posibilă o apreciere estimativă a capacităţii de păşunat pentru cele 
3 milioane ha păşuni naturale din ţara noastră, care este aproximativ 1,5 milioane 
UVM, revenind cca. 0,5 UVM/ha, pe o durată de păşunat medie de 135 de zile. 
 Producţia de masă verde (iarbă) a păşunilor naturale neîmbunătăţite este în 
medie de 6,2 t/ha, însumând aproximativ 18,6 milioane tone, pe care se pot produce 
25 milioane hectolitri de lapte de vacă (7,5 kg iarbă/1 litru), în valoare totală de 
17.500 miliarde lei (7.000 lei/litru). 
 Dacă s-ar percepe 5% din valoarea produselor animaliere, atunci taxa de 
păşunat ar ajunge la un nivel mediu de cca. 580.000 lei/UVM, respectiv un total de 
875 miliarde lei pentru întreaga suprafaţă a fondului pastoral (3 mil. ha) sau 290.000 
lei/ha, cu care se pot cumpăra doar 50 kg (1 sac) de azotat de amoniu. 
 Îmbunătăţirea celor 3 milioane ha păşuni naturale prin fertilizare la nivelul de 
100 kg azotat substanţă activtă/ha, întreţinere şi folosire raţională ar face posibile 
triplarea producţiei de iarbă, realizarea unei încărcări medii de 1,5 UVM/ha şi a unor 
producţii animaleire exprimate în late de vacă în valoare actuală de 52.500 miliarde lei 
pe an, ceea ce ar putea deveni o avuţie 0inestimabilă, insuficient valorificată (cca.1,3 
miliarde EURO). 
 Prin aceste măsuri, fondul pastoral al ţării ar putea asigura păşunatul a 4,5 
milioane UVM pe o durată medie de cca. 135-150 de zile, cu efecte deosebite pe 
ansamblul economiei naţionale. 
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 Rămâne să apreciaţi şi dvs. dacă este mult sau puţin, dacă taxele sunt prea mari 
şi altele, aspecte care trebuie bine cumpănite de obştea satului. 

Părerea noastră este ca aceste taxe să reprezinte 10% din producţia de lapte, 
adică dublu faţă de calculele de mai înainte, astfel ca să se poată strânge suficienţi 
bani pentru acţiuni de anvergură pe păşunile comunei.  

În caz contrar, intrăm din nou într-un cerc vicios: lipsa de fonduri financiare - 
lipsa de lucrări şi îngrăşăminte pentru creşterea producţiei de iarbă - menţinerea la un 
nivel scăzut a producţiilor animaliere - taxe mici percepute - lipsa de fonduri - 
degradarea continuă a mediului prin suprapăşunat şi aşa mai departe.  

De asemenea, obştea satului ar trebui să se trezească din această lungă şi 
păguboasă letargie de peste o jumătate de secol, să treacă la lucrările specifice de 
îmbunătăţire a păşunilor şi respectarea cu stricteţe a încărcării şi a duratei de păşunat, 
fără de care orice acţiune de îmbunătăţire este anulată din start; toate acestea ţin de 
comunitatea şi de primăriile respective, nu vine nimeni din afară să le facă. 
 O acţiune deosebită ar fi reconsiderarea unei Săptămâni verzi a pajiştilor în 
perioada 16-22 aprilie, după Luna pădurii (15 martie-15 aprilie), înainte de începerea 
tradiţională a păşunatului la români de Sf.Gheorghe (23 aprilie).  
 În toate aceste acţiuni, primarul comunei a fost şi trebuie să fie pe mai departe 
principalul organizator privind curăţirea păşunilor, plantarea arborilor pentru umbrare, 
repararea adăpătorilor pentru animale, şi alte acţiuni pentru îmbunătăţirea şi folosirea 
raţională a pajiştilor aflate în dăvălmăşie. 
 În trecut izlazul comunal şi în general gospodărirea pajiştilor obştii era cartea 
de vizită a primarilor, după care erau aleşi în această funcţie.  

Aşa deci, conştientizaţi şi alegeţi-vă noul primar, la acest început de campanie 
electorală şi în funcţie de ce au făcut ei pentru fondul pastoral al colectivităţii sau ce 
au de gând şi promit că vor face, spre binele alegătorilor. 
 La efortul general al comunităţii, exprimat prin utilizarea judicioasă a fondurilor 
rezultate din taxele de păşunat şi aportul propriu prin muncă al posesorilor de animale, 
este necesar să participe şi guvernul prin fonduri specifice alocate din bugetul ţării 
pentru îmbunătăţirea şi folosirea raţională a fondului pastoral, aşa cum s-a practicat în 
trecut, întrucât comunitatea singură nu poate ieşi din acest impas. 
 
Rev. Agricultura României, anul XV, nr. 15, (692) şi 16 (693), aprilie 2004,  Bucureşti
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STUDII   PRIVIND ACTIVITĂŢILE PASTORALE 
DIN PARCUL NATURAL BUCEGI 

 
 Rezervaţiile biosferei, parcurile naţionale, parcurile naturale şi alte arii 
protejate din ţara noastră au apărut ca o necesitate a conservării biodiversităţii şi 
mediului înconjurător, al peisajelor şi culturii tradiţionale, având ca scop integrarea 
noastră în Uniunea Europeană.  
 In vederea realizării obiectivelor pentru care au fost constituite aceste arii 
protejate, va fi necesar să ne schimbăm radical optica privind intervenţiile omului şi 
ale animalelor sale în aceste spaţii rurale. Aşa cum se înregistrează cu multă 
minuţiozitate flora şi fauna unei ari protejate, tot aşa va trebui să avem mai multe 
informaţii  despre animalele domestice care pasc pe păşunile aflate în regim de 
protecţie, pe ce durată, cu ce specii şi categorii, cu ce încărcare, modul de păşunat şi 
târlire, condiţii de muncă şi valorificare a producţiei animaliere, pregătirea şi 
organizarea crescătorilor, etc. 
 Pentru exemplificare a fost ales Parcul Natural Bucegi unde există o intensă şi 
îndelungată activitate pastorală.  
  
 Fondul funciar 
 Suprafaţa Parcului Natural Bucegi (PNB) se întinde pe 32663 ha din care 
26,8% reprezentat de păşunile naturale (Tabelul 1). 

Tabelul 1  
Date privind fondul funciar 

Specificare   Suprafaţa (ha)     % din Total  
Total suprafaţă 32.663 100,0  
Păduri  21.304 65,2  
Jnepenişuri 804 2,5  
Păşuni naturale  8.747 26,8  
Stâncării 314 1,0  
Lacuri acumulare 78 0,2  
Alte terenuri 1.416 4,3  

 
 În marea lor majoritate suprafeţele de păşuni sunt situate în golul montan, 
deasupra zonei împădurite, în etajul montan superior, subalpin şi alpin.  
 Productivitatea acestor păşuni este scăzută datorită invaziei până la dominanţă 
a ţăpoşicii (Nardus stricta) în etajul molidului şi subalpin cât şi al condiţiilor 
climatice şi de sol mai vitrege în care se găsesc aceste pajişti. 
 
 Tipurile de stâni şi efectivele de animale  
 In sezonul de păşunat din anul 2005 pe teritoriul PNB au fost inregistrate 40 de 
stâni din care: 4 de tineret ovin (mioare şi miei) 30 stâni mixte (ovine cu bovine) şi 6 
stâni de vaci, începând cu 1300 m până la 2400 m altitudine.  
 Stânile de miei sunt în etajele subalpin şi alpin pe cele mai înalte culmi ale 
Bucegilor pe păşuni slab productive cu iarbă scundă. (Tabelul 2) 
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Tabelul 2  
Stâni de tineret ovin (1700 – 2400 m alt.) 

(Media pe 4 exploataţii) 
Categoria Capete nr.     % structură  

Tineret femel peste 1 an  300 41,4  
Tineret sub 1 an  350 48,3  
Oi sterpe  25 3,4  
Berbeci  50 6,9  
Total  725 100,0  

 
Cele mai răspândite sunt stânile mixte formate în principal din oi si vaci de 

lapte. (Tabelul 3). 
Tabelul 3  

Stâni mixte de oi şi vaci (1350-1950 m alt.) 
(Media pe 30 exploataţii) 

Ovine  Bovine  
Oi mulgătoare  380 Vaci lapte  50 
Oi sterpe 10 Juninci  6 
Mioare  85 Tineret 12-18 luni 1 
Miei  55 Tineret 6-12 luni  1 
Berbeci  20 Tauri  2 
Total capete 550 Total capete 65 

 
 Dacă în urmă cu 10 -15 ani la unele stâni erau doar câteve vaci de lapte pentru 
alimentaţia îngrijitorilor, acum vacile sunt o prezenţă tot mai pregnantă chiar şi la 
2200 m altitudine, pentru faptul că asigură o producţie mai mare de lapte pentru 
procesarea brânzeturilor în amestec cu laptele de oaie.  

Prin acesta se eficientizează economia pastorală care este in declin datorită 
preţurilor iluzorii ale lânii de oaie.  
 Altfel spus la munte vaca salvează oaia !  

Din acestă cauză stânile „pure” de vaci de lapte sunt în continua extindere, 
ajungând în prezent la 6 respectiv 15 % din total (Tabelul 4).  

Tabelul 4  
Stâni de vaci (1400 – 1800 m alt.) 

(Medie pe 6 expoataţii) 
Categoria  Capete nr.  % structură  

Vaci lapte  36 80,0  
Juninci  5 11,1  
Tineret 12-18 luni  1 2,2  
Tineret 6-12 luni  1 2,2  
Tauri  2 4,5  
Total capete  45 100,0  
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 Efectivul total de animale din PNB ajunge la 5200 unităţi vita mare (UVM) pe 
cele 8747 hectare păşuni, respectiv 0,6 UVM/ha (Tabel 5). 

Tabelul 5  
Efectivul total de animale pe 8750 hectare păşuni 

 pentru un sezon de păşunat de 60-125 zile  
1 iunie (1 iulie) – 1 (august) 15 septembrie  

Specia şi categoria           Nr. Capete  
Ovine adulte  12.500 
Ovine tineret  6.700 
Bovine adulte  1.800 
Bovine tineret 400 
Cabaline 200 
Măgari  30 
Porci  120 
Câini ciobăneşti  270 

 
 La o primă apreciere se consideră că acestă încărcare cu animale este destul de 
ridicată având în vedere stadiul avansat de degradare a covorului ierbos datorită 
invaziei până la dominare a ţepoşicii şi al supratârlirii, cu buruieni nitrofile ca ştevia 
stânelor, urzici, ştirigoaie, etc., care scot din circuitul productiv importante suprafeţe 
de păşuni. Pe porţiunile mai accesibile circulaţiei auto încărcarea cu animale este mai 
mare, faţă de suprafeţele de păşuni mai greu accesibile.  
 Alături de animalele domestice direct productive ca ovinele şi bovinele, pe 
lângă stâni se mai cresc 200 cai şi 30 măgari pentru diferite transporturi, 120 porci 
care valorifică zerul şi iarba din jurul stânelor cât şi 270 câini de pază, în medie 7 
câini din care numai 1 are jujeu. Din acestă cauză câinii fac mari pagube la animalele 
sălbatice ierbivore, în special la tineret.  
 Din cele 40 de stâni, un număr de 15 sunt construcţii permanente din lemn sau 
piatră restul de 25 sunt demontate şi remontate în fiecare an datorită furturilor care se 
practică în zonă. 
 

Vârsta şi pregătirea îngrijitorilor  
 Studiul inteprins în PNB s-a extins şi asupra personalului de deservire a 
animalelor şi de procesare a laptelui (Tabelul 6). 

Tabelul 6  
Vârsta îngrijitorilor de animale  

    Specificare % din total  
     Sub 20 ani                     15 
     21 -30 ani                    17 
     31-40 ani                    23 
     41-50 ani                  18 
     51-60 ani                   16 
     61-70 ani                   7 
     71-80 ani                  4 

Extreme: 2 copii de 13 ani şi un urdar de 82 ani  



 102 

 La o primă analiză piramida vârstelor celor 230 îngrijitori şi procesatori este 
destul de echilibrată, respectiv 55% dintre ei au o vârstă de până la 40 de ani, cea ce 
este foarte bine. Peste 60 de ani sunt numai 25 de persoane şi aceştia mai mult în 
funcţii de conducere la stâni. 
 În cea ce priveşte şcolarizarea din declaraţiile lor rezultă că sunt destul de bine 
instruiţi în meseria pe care o practică (Tabelul 7).  

Tabelul 7  
Şcolarizarea îngrijitorilor (230 persoane) 

Specificare  % 
Fară pregătire şcolară  1 
Sub 7-8 clase (neterminate) 11 
Absolvenţi de 7-8 clase  68 
Absolvenţi de 10 clase  16 
Absolvenţi de liceu  3 

 
 Mai greu de înţeles este discrepanţa între pregătirea lor şi condiţiile destul de 
vitrege în care trăiesc şi muncesc.  

O explicaţie ar fi şi numărul mare de şomeri din zonele limitrofe PNB  care au 
acceptat să activeze ca sezonieri în zona montană. 
 Câştigul mediu al celor care deservesc animalele este de 300-600 lei RON 
respectiv 85-170 EURO pe lună, la care se adaugă diferite alimente, brânzeturi, ţigări, 
etc. Dacă raportăm acest câştig la cele 3 - 4 luni cât durează sezonul de păşunat pe 
munte, aparent acesta este destul de ridicat, peste salariul minim pe economie.  

Dacă acest câştig îl raportîăm la un an întreg atunci este din cele mai scăzute 
pe economie, respectivul crescător trebuind să-şi găsească alte ocupaţii înainte şi 
după perioada de păşunat pe munte.  
 
 Pagubele produse de carnivore   
 În sezonul de păşunat în PNB sau înregistrat pagube produse la animalele 
domestice de carnivorele mari, îndeosebi urşi şi lupi (Tabelul 8). 
 

Tabelul 8  
 

Pagube produse de carnivorele mari (urşi şi lupi)  
media anilor 2004 -2005

Specia  
*) 

Nr. animale 
omorâte  

% din total  

Ovine  115           0,6 
Bovine  10           0,5 
Cabaline  4           2,0 
Măgari 1           3,3 
Porci  3           2,5 

*)  12 atacuri de urşi şi 12 atacuri de lupi 
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 Raportat la efectivele din diferite specii de animale cei mai afectaţi de atacul 
carnivorelor mari au fost măgarii, urmaţi de porci şi cai.   
 Efectivele de ovine şi bovine din declaraţiile îngrijitorilor au fost afectate în 
proporţii mult mai reduse de 0,5-0,6 % din total.  
 

Producţia de brânzeturi şi alte produse animaliere  
 Produsul principal pentru care se întreţin animalele pe munte este laptele de 
oaie şi vacă din care se prepară pe loc brânzeturi ca: telemeaua, brânza de burduf în 
băşică de porc sau coaje de brad, urdă şi altele.  

La acesta se mai adaugă cota parte pentru producţia de lână, sporul de greutate 
pentru tineretul ovin şi bovin, creşterea porcilor, intreţinerea masculilor de 
reproducţie, cai etc. 
 În sezonul de păşunat s-au realizat 1350 mii litri de lapte din care a rezultat 
circa 195 tone de brânzeturi la un raport mediu de conversie de 7 litri lapte 1 kg 
brânzeturi (Tabelul 9).  

Tabelul 9  
Producţia medie de brânzeturi obţinute în sezonul mediu de păşunat 

(6 iunie – 14 septembrie) 
 

Indicatori  Iulie  Iulie  August  Septembrie  Total  
Păşunat (zile ) 25 31 31 13 100 
Producţia zilnică de lapte (hl) 180 145 105 95 * 
Producţia lunară de lapte (mii l) 450 450 325 125 1350 
Conversia  lapte – brânzeturi  8:1 7:1 7:1 6:1 7:1 
Producţia de brânzeturi (tone) 56 64 54 21 195 

 
 Eficienta economică   
 Un calcul economic simplu rezultat prin împărţirea producţiei totale la 
suprafaţa de păşuni şi înmulţirea ei cu 3 EURO /Kg brânzeturi ne indică valoarea pe 
un ha de păşune astfel:  

195000 t / 8747 ha  = 22,3 kg/ha x 3 = 67 EURO/ha. 
La rata de schmb actuală rezultă 2445500 lei ROL sau 245 lei RON, cea ce 

este destul de mult, dacă ţinem seama că nu am făcut nici o investiţie pentru 
producţia de iarbă a păşunii.  
 La acesta se adaugă sporul în greutate vie de cca 60 g /zi /cap pentru 6700 
capete tineret ovin rezultînd 40 tone carne de oaie şi sporul de  300 g /zi /cap la 400 
capete tineret bovin rezultând 12 tone carne de taurine, în total 52 tone de carne, 
respectiv în medie 6 kg / ha de păşune, ce valorează 15 EURO /ha la un preţ de 2,5 
Euro / 1 Kg carne vie.   

La aceaşi rată de schimb (3,65 RON pentru 1 EURO) se adaugă 55 lei RON 
din carne rezutând în final  300 lei RON (3 milioane lei vechi) pe un hectar de păşune 
cea ce nu este de neglijat. 

 Din aceste calcule simple pe care şi le fac mult mai bine crescătorii de animale 
în linişte şi singurătate, rezultă eficienţa economică foarte ridicată a valorificării 
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raţionale a păşunilor montane, aspect pe care adesea factorii de răspundere din 
administraţie nu îl percep la adevărata ei  valoare. Astfel că prosperitatea 
crescătorilor de animale nu a fost şi nu este deloc întâmplătoare, nici în trecut nici în 
zilele noastre.  
 
 
 Probleme de rezolvat pe viitor   

- Folosirea taxelor de păşunat care în anul 2005 pentru zona luată în studiu  
erau în medie de 450000 lei ROL /ha (12,3 EURO) reprezentând 15% din valoarea 
producţiei animaliere, exclusiv pentru îmbunătăţirea păşunilor prin amendare calcică, 
fertilizare chimică, supraînsămânţare târle şi suprafeţe erodate, porţi pentru târlire 
raţională, etc.  

- Alocarea de la buget a unor fonduri şi împrumuturi avantajoase pentru 
îmbunătăţirea căilor de acces, a alimentărilor cu apă, adăposturi, electricitate, lăptării, 
etc.  

- Închirierea păşunilor pe o perioadă mai lungă de 5 ani pentru a se face 
lucrări de îmbunătăţire de care să beneficieze crescătorul de animale arendator. 

- Înfiinţarea unei organizaţii profesionale de creştere a animalelor prin care să 
se proceseze laptele pentru brânzeturi sub licenţă ca produs ecologic.  

- Înregistrarea mai exactă a efectivelor de animale, sinceritate şi 
responsabilitate în declaraţii, incredere reciprocă între parteneri şi administraţia 
parcului naţional.  

-  Cunoaşterea mai intimă a problemelor economice şi sociale ale 
crescătorilor de animale, pentru a îmbunătăţii situaţia grea în care se desfăşoară 
activităţile pastorale din Bucegi şi întreg lanţul carpatic. 

  
Rev.Zootehnie şi Medicină Veterinară, an XVI, nr.12/2005, Pp.19-21,  Bucureşti 
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EUROPA PASTORALĂ ŞI NOI 
 

Pajiştile naturale fac parte integrantă din civilizaţia şi bunăstarea actuală a 
Europei. 

 Fără pajişti nu ar fi fost posibilă creşterea animalelor domestice erbivore, 
crearea atâtor rase de bovine, cabaline, ovine şi caprine care au cucerit mapamondul, 
asigurarea unor produse animaliere de înaltă calitate care au hrănit bine generaţii 
întregi de locuitori, animalele crescute pe pajişti fiind totodată principala forţă 
motrice a omenirii, până la apariţia forţei aburului şi a  motoarelor cu ardere internă .  

Mai nou, pajiştile oferă posibilitatea de a dezvolta agroturismul , ecoturismul şi 
a altor forme de petrecere a timpului liber în natură cu nelipsitele peisaje pastorale, 
care ne însoţesc pretutindeni şi ne încântă privirea. 
 În ultimele două decenii am avut fericitul prilej să colind prin Uniunea 
Europeană şi să constat la vedere starea fondului pastoral pe care oricine dintre noi îl 
percepe ca o comoara de nepreţuit pentru economia unei ţări.  

Numai în acest an am efectuat două mari transecte de la Marea Neagră la 
Atlantic şi de la Marea Nordului la Mediterană, peste Carpaţi, Alpi, Pirinei, Jura, 
Vosgi, Apenini,  Olimp şi alţi munţi, dealuri, câmpii şi lunci, atenţia fiindu-mi 
atrasă în special de fondul pastoral ca deformaţie profesională de aproape o jumătate 
de secol. 
 Peste tot la vest de ţara noastră am întâlnit pajişti foarte bine întreţinute şi 
valorificate la întreaga capacitate prin păscut şi cosit, echipate cu umbrare, apă de 
băut, garduri fixe şi electrice, diverse construcţii pastorale. 

 Turme nesfârşite de animale, bovine de lapte şi carne în special , erau 
întreţinute pe păşuni până la marginea autostrăzilor, pădurilor şi culturilor agricole în 
arabil, în pofida căldurilor toride şi a secetei excesive care a cuprins întreg 
continentul în acest an.  

De altfel nu exista palmă de teren nevalorificată corespunzator prin culturi 
agricole, pajişti naturale şi păduri, cu delimitări clare între aceste moduri de folosinţă 
a terenurilor.  

În schimb, nu pot să nu mă cutremur de starea jalnică a fondului pastoral 
românesc în comparatie cu starea înfloritoare a pajiştilor din Uniunea Europeană. 
Niciodată în îndelungata sa istorie, fondul pastoral cu plaiurile mioritice ale 
românilor nu au suferit asemenea schimbări în rău ca în ultimii 15 ani ! 
 Peste tot se pot vedea suprafeţe abandonate, munţi întregi fără picior de animal 
de ani de zile, pradă vegetaţiei lemnoase nevaloroase, dealuri cu fâneţe necosite, 
câmpii cu terenuri ca-n palmă, mecanizabile, invadate de buruieni şi mărăcinişuri 
până la marginea localităţilor şi şoselelor, luncilor râurilor  altădată raiul fâneţelor, 
lăsate şi ele în paragină, acum pline de stufărişuri . 
 Pecinginea nepăsării cu consecinţele ei dezastruoase pentru economia naţională, 
se întinde nestăvilită peste întreg fondul pastoral românesc de aproximativ 5 milioane 
de hectare, avansând în progresie geometrică şi ocupând cu vegetaţie nefolositoare tot 
ce se mai numesc încă pajişti naturale cu cele două moduri de folosinţă : păşune sau 
fâneaţă . 
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Peste nu mult timp, pe spaţii întinse, pădurea doborâtă cu mari eforturi de către 
om pentru practicarea agriculturii îşi va recâştiga drepturile de stăpână pe care le-a 
avut acum câteva secole pe meleagurile noastre, fenomen unic în Uniunea Europeană 
actuală şi viitoare.  

Vorba aceea, ca la noi la nimeni. 
 Ce efort uriaş va trebui să facă naţiunea noastră, cu ce bani şi mai ales cu cine 
sa înlăture şi să stăvilească invazia actuală a vegetaţiei nevaloroase pe pajişti, acţiune 
care odată cu trecerea timpului va fi tot mai costisitoare. 
 Se gândeşte cineva acolo sus la consecinţele economice pe termen mediu şi 
lung al abandonului “aurului verde “ al ţării, mai ales că PAC ( politica agricolă 
comună), Grupul tehnic al Camerei de Agricultură DDAF Agri-Conseil,  din ianuarie 
2005, condiţionează acordarea de ajutoare pentru agricultură de menţinerea şi 
conservarea corespunzătoare a pajiştilor permanente (naturale) declarate în anul 2003! 
 Fără supărare pentru noi şi cei care ne conduc, va trebui să ne trezim din 
această letargie şi să ne întoarcem faţa spre fondul pastoral, încercând să înţelegem că 
acestă valoare naţională nu poate fi lăsată de izbelişte totală, dacă dorim să fim cu 
adevărat europeni !  
 
Rev. Lumea satului, anul II, nr. 16 (21), 16-31 august 2006, Bucureşti 
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DAUNELE  PROVOCATE  DE  PĂŞUNATUL  HAOTIC 
 
 În  spaţiul rural românesc, contrar cu ce se petrece în Uniunea Europeană, 
păşunatul cu animalele este lăsat la voia întâmplării. Îndrăznesc sa fac această 
afirmaţie după cele văzute destul de recent la vest de ţara noastră până la Atlantic şi 
de Baltica la Mediterana, în Alpi, Pirinei, Jura, Masivul Central, Apenini, Vosgi, 
Ardeni, Sierra Nevada, Olimp, etc. cu dealurile şi câmpiile care le însoţesc. Peste tot 
întâlneşti pajişti bine întreţinute şi clar delimitate de restul modurilor de folosinţă ca 
păduri, arabil, livezi, ape şi altele. Mai mult, majoritatea suprafeţelor de pajişti sunt 
îngrădite pentru a se face un păşunat raţional şi animalele să nu poată ieşi de pe 
proprietatea fermierului să circule la întâmplare pe terenurile din jur să producă 
pagube vecinilor.  
 În plus, animalele din îngrădire nu mai trebuiesc păzite şi conduse, 
economisindu-se bani mulţi cu plata îngrijitorilor sau scutind din timpul fermierului 
pentru alte lucrări. La fel se evită discuţiile şi plata unor pagube produse de animalele 
scăpate de sub control. Situaţia actuală a pajiştilor noastre cu starea lor de întreţinere 
şi modul de folosire prin păşunat şi cosit este mai mult decât deplorabilă, nu este greu 
de observat. 
 Nu trebuie să fi specialist pentru a constata că păşunatul la voia întâmplării, tot 
timpul anului cu încărcare  nepotrivită de animale, pe pajişti, pârloage din arabil, 
livezi şi vii abandonate, plantaţii tinere de păduri sau în păduri încheiate  este extrem 
de dăunător pe multiple planuri, constatări care se vor prezenta în continuare. 
 
 Eroziunea solului şi inundaţiile 
 Păşunatul haotic tot timpul anului alături de lucrările solului din deal în vale 
este principala cauză a eroziunii accelerate pe terenurile în pantă. Acest proces se 
produce pe neobservate până la apariţia unor răni deschise în ţelina rărită  a pajiştilor 
de unde particulele de sol sunt antrenate de apele pluviale şi apoi depuse la  baza 
pantelor şi pe fundul albiei râurilor noastre. 

 Pare incredibil dar păşunatul permanent pe orice vreme pe terenurile în pantă 
este vinovat de inundaţiile tot mai frecvente care se produc la noi la cantităţi altădată 
normale de precipitaţii. De aceea, în mod expres pe terenurile în pantă din zona de 
deal a ţării mai ales ar trebui să se respecte cu sfinţenie durata păşunatului din 
străbuni care era între Sf.Gheorghe (23 aprilie) şi Sf.Dumitru (26 octombrie) cu o 
încărcare potrivită de animale la unitatea de suprafaţă. În perioada rece a anului 
animalele din zona de deal în trecut erau întreţinute în stabulaţie la grajd cu nutreţuri 
conservate în special fânuri şi furaje grosiere.  

Excepţie făceau oile din transhumanţă care erau duse la păşunatul de iarnă pe 
vastele păşuni din zona de silvostepă şi stepă de la sud de Carpaţi până în Lunca 
Dunării pe terenuri plane fără a produce eroziunea solului şi a dăuna culturilor 
agricole în arabil care ocupau suprafeţe neînsemnate până în anul 1830, moment de 
răscruce pentru producţia şi comerţul cu cereale a Ţărilor Române. 
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 Îmburuienarea terenurilor agricole 
 Circulaţia haotică a animalelor în special al oilor este principalul responsabil al 
extinderii peste măsură a unor buruieni cum sunt cornuţii (Xanthium sp.), dentiţă 
(Bidens tripartitus) şi alte specii zoohore extrem de periculoase. 
 Abandonul terenurilor arabile din ultimii ani a lăsat cale liberă înmulţirii 
exagerate a buruienilor de cultură extinse şi mai mult de păşunatul cu oile, astfel că 
mai multe generaţii de fermieri de acum înainte vor avea de luptat cu acest flagel, 
solul având o rezervă de seminţe care vor germina eşalonat mai multe decenii, de 
acum înainte. De aici apar cheltuieli în plus pentru combaterea buruienilor din 
viitoarele culturi agricole în arabil. 
 
 Supratârlirea pe păşunile montane  
 Întrucât animalele care staţionează peste noapte în târlă sunt menţinute mai 
mult de 7-8 nopţi o oaie pe un metru pătrat apare fenomenul de supratârlire cu 
înmulţirea unor buruieni de târlă ca: şteviile, urzicile, ştirigoaia, brânduşa de toamnă 
şi altele care scot din circuitul productiv suprafeţe mari de păşune şi poluează solul, 
apele şi peisajul stânilor de vară. 
 
 Degradarea izlazurilor comunale 
 Datorită aceluiaşi păşunat haotic (iarnă-vară) cu oile, izlazurile comunale  ale 
ţării destinate vacilor de lapte, au fost în marea lor majoritate degradate. 
 Astfel că vacile comunităţilor rurale, primăvara au fost private de iarba de pe 
izlaz, fapt inadmisibil în urmă cu jumătate de secol. Lipsa de păşunat de vară pentru 
vaci este una din cauzele reducerii efectivelor în gospodăriile populaţiei. Îndreptarea 
acestei situaţii se va putea face prin revenire la normalitate din legislaţiile mai vechi 
când păşunatul cu oile pe izlazul comunal era cu desăvârşire interzis. Oile păşunau pe 
pajiştile marginale mai slab productive, din munte, dealuri şi câmpii, acolo unde 
vacile ajungeau mai greu sau nu aveau ce paşte. 
 
 Deteriorarea relaţiilor între locuitori 
 Existenţa unor „oieri” pripăşiţi pe lângă localităţile din câmpie mai ales a 
produs nenumărate  nereguli în ceeace priveşte păşunatul normal de până atunci al 
localnicilor. În primul rând cu acordul tacit al autorităţilor locale au invadat păşunea 
mai bună a vacilor apoi iarna s-au extins pe culturile de cereale păioase de toamnă ale 
gospodarilor şi fermelor, provocând pagube recoltelor şi antrenând discuţii, certuri şi 
procese interminabile, care nu au existat până la venirea lor. Aceste altercaţii între 
locuitori şi „oieri” nu vor dispărea cât timp vor mai exista primari şi poliţişti corupţi 
care nu servesc interesele comunităţilor care i-au ales.  De aceea cetăţenii cu drept de 
vot, va trebui să fie mai atenţi pe viitor la candidaţii şi acoliţii lor, care au favorizat 
sau continuă să înlesnească păşunatul haotic cu pagubele aduse colectivităţii şi 
spaţiului rural în care sălăşluiesc. 
 
Rev. Lumea satului, anul III, nr.6, (36), 16-31 martie 2007, Bucureşti sub titlul  
”Păşunatul haotic” 
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SĂPTĂMÂNA PAJIŞTILOR 
 

După mai multe tentative din ultimii 5 ani pentru a demara o săptămână a 
pajiştilor care a fost propusă în presa scrisă (Agricultura României, Lumea satului şi 
Ferma) cât şi prin solicitare personală la doi miniştri ai agriculturii, în sfârşit pe 
neaşteptate Societatea Română de Radiodifuziune, Radio Antena Satelor a dat curs 
doleanţelor Institutului de Cercetare Dezvoltare pentru Pajişti (ICDP) din Braşov, de 
a face un ciclu de emisiuni pe această temă, mai puţin abordată în ultima vreme.  

De ce este necesară o săptămână a pajiştilor ?   
Ideea acţiunii a fost împrumutată de la silvicultori care au o  Lună a pădurii 

(15 martie – 15 aprilie) când se efectuează lucrări ample de împădurire şi întreţinere a 
fondului forestier.  

Mi-am pus întrebarea de ce nu ar exista şi o Săptămână a pajiştilor în care să 
se efectueze lucrările curente de îngrijire a ierbii de pe izlazuri, de reparare a 
fântânilor, jgheaburilor, podeţelor, etc., de plantare şi întreţinere a umbrarelor 
forestiere şi alte lucrări specifice, cel puţin pe perioada unei săptămâni de la 16 la 22 
aprilie. Aceste lucrări, înainte de scoaterea animalelor la păşune, era ceva obişnuit pe 
izlazuri în urmă cu peste 50 de ani până la colectivizarea agriculturii. 

În buna tradiţie românească sezonul de păşunat începea din 23 aprilie de 
Sângiorz şi ţinea până la 26 octombrie de Sâmedru, respectiv 185 zile în total, restul 
de 180 zile animalele erau întreţinute la stabulaţie şi pajiştile se „ se odihneau ” în 
sezonul rece. 

Acum, pajiştile naturale şi în special izlazurile comunale sunt total lipsite de 
îngrijire şi întreţinere anuală, fiind lăsate în voia sorţii şi folosite tot anul după bunul 
plac al unora, care nu au nimic comun cu nevoile sătenilor. 

Iată de ce s-a considerat ca urgentă conştientizarea şi prin unde sonore radio a 
locuitorilor de la sate ca principali utilizatori ai pajiştilor pentru animalele care încă le 
mai deţin în gospodărie. 

 
Din istoricul fondului pastoral 
În urmă cu un secol, în primăvara anului 1907, ţăranii clăcaşi s-au răsculat şi 

pentru faptul că proprietarii de pajişti din acea vreme nu le-au acordat dreptul de a 
păşuna pe moşiile lor, generând o adevărată criză de păşunat.  

Drept urmare al acestor confruntări sângeroase pentru supravieţuire, învoielile 
agricole au fost îmbunătăţite substanţial, iar după Primul Război Mondial şi 
împroprietăririle care au urmat după 1920 prin Legea păşunilor din 1928 s-a instituit 
o ordine desăvârşită pe pajiştile ţării.  

Puţini ştiu că în anul 1940 pentru 2,7 mil. ha păşuni, funcţionau 6.977 eforii 
comunale, 1.480 asociaţii de păşunat şi 220  composesorate, revenind în medie 315 
ha păşune pentru o organizaţie cu buget de venituri şi cheltuieli propriu.  

Totul era sub un control strict, fiind una din cele mai bune sisteme 
organizatorice ale fondului pastoral din Europa !  

Primarul comunei la nivel local, prefectul la nivel judeţean şi ministrul 
agriculturii şi domeniilor la nivel central, răspundeau direct de administrarea 
corespunzătoare a pajiştilor ţării. 
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Acum pajiştile sunt în grija nimănui şi am ajuns la cea mai mare debandadă 
posibilă pe acest mod de folosinţă agricolă de pe continentul  nostru. 

 
Modul de desfăşurare 
După o primă transmisiune în direct din Studioul central de la Bucureşti a 

binecunoscutei Antene a Satelor în 14 aprilie când a fost anunţată prima ediţie a 
Săptămânii Pajiştilor, restul activităţilor s-au desfăşurat la ICDP Braşov precum şi în 
judeţele Braşov şi Mureş de unde au fost intervenţii de la faţa locului din lotul 
demonstrativ Reghin-Mureş, perimetrele de ameliorare a pajiştilor de la Fişer-Rupea, 
Hălchiu-Braşov şi bineînţeles sediul institutului de profil. 

Luni, 16 aprilie 2007  s-a demarat  acţiunea, când a avut loc o masă rotundă la 
sediul ICDP Braşov  cu tema  „ Soluţii în administrarea eficientă a pajiştilor ” 
transmisă în direct la emisiunea Viaţa la ţară.  

În următoarele trei zile (marţi, miercuri şi joi) s-au efectuat demonstraţii 
practice pentru înfiinţarea de pajişti semănate, lucrări de întreţinere şi folosire 
raţională a pajiştilor cu rezultate concrete pentru gospodari şi fermieri, având un 
dialog direct şi fructuos cu cei interesaţi din judeţele Braşov, Covasna şi Mureş 
prezenţi în număr mare la aceste manifestări. 

Vineri, 20 aprilie  la sediul ICDP Braşov a avut loc un  simpozion cu tema  
 „ Importanţa pajiştilor în economia agrară” la care au participat cadre de 
răspundere din MAPDR, DADR judeţene, ASAS Bucureşti, Instituţii de cercetare 
agricolă, Universităţi Agricole din ţară, fermieri, gospodari, primari, etc., care au dat 
răspunsuri în direct la multiple întrebări puse de radioascultători. 
 Sâmbătă 21 aprilie Directorul institutului şi subsemnatul am avut o intervenţie  
în direct la Antena Satelor între orele 8-9, când s-a prezentat bilanţul primei ediţii a 
Săptămânii pajiştilor.  

 Considerăm  că această acţiune de o deosebită importanţă pentru economia 
naţională a avut un ecou nebănuit de mare în rândurile celor prezenţi la manifestaţii şi 
a radioascultătorilor din ţară, fiind de prea multă vreme aşteptată, solicitând ca pe 
viitor  în organizarea Săptămânii pajiştilor să se implice şi alte instituţii şi organisme 
de la nivel central şi local, cu răspundere în buna gospodărire a pajiştilor, pe drept 
cuvânt considerate Aurul verde al zootehniei. 
 
Rev. Lumea satului, anul III, nr.9, (38), 1-15 mai 2007, Bucureşti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 111 

 
FACTORI LIMITATIVI AI PRODUCTIVITĂŢII PAJIŞTILOR  

PERMANENTE 
  

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

Din datele MADR prezentate în „Programul naţional de reabilitare a pajiştilor 
2005-2008”, factorii limitativi pentru producţie sunt în ordine aciditatea solului, 
eroziunea, excesul de umiditate, salinitate şi alcalinitate, textura solului şi altele care 
ajung să influenţeze 60 % din suprafaţa pajiştilor permanente (Tabelul 1). 

Tabelul 1 
Factori fizico - chimici limitativi ai solului  pentru producţia pajiştilor 

(după MADR, 2004) 
 

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

 
De altfel, este cunoscut faptul că pajiştile au ocupat de regulă suprafeţele unde  

nu s-a putut extinde culturile în arabil, fie datorită proprietăţilor fizico-chimice 
deficitare ale solului, fie datorită orografiei terenului sau a temperaturii insuficiente 
cu durată prea scurtă de vegetaţie de la altitudini mai înalte din munţi şi alte cauze. 

Existenţa a cca 40 % din suprafaţa actuală de pajişti fără restricţii majore, 
respectiv factori limitativi direcţi ai staţiunii este reprezentată îndeosebi de izlazurile 
comunale din zona de câmpie şi dealuri, care la rândul lor sunt actualmente degradate 
de lipsa de gospodărire corectă a lor. 

Ca o consecinţă a lipsei de întreţinere, încărcare optimă cu animale şi a duratei 
de păşunat peste limitele normale a pajiştilor, suprafeţe mari sunt invadate de 
vegetaţie ierboasă nevaloroasă cum este ţăpoşica, bărboasa, feriga, târsa, şteviile, 
ştirigoaia, urzicile, etc., cât şi de vegtaţie lemnoasă ca arbuşti (păducel, măceş, alun, 
mur, etc.) şi puieţi de arbori (Tabelul 2).  

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

La toate acestea dacă adăugăm absenţa fertilizării organice sau minerale care să 
susţină speciile valoroase furajere şi să sporească producţia pajiştilor, nu trebuie să ne 
mai surprindă starea actuală a degradării covorului ierbos. 
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 Pajiştea trebuie să fie tratată ca oricare cultură în arabil dacă dorim eficienţă 
economică de la acest mod de folosinţă agricolă. 

 
 

Tabelul 2 
Factori biotici şi antropogeni limitativi pentru producţia pajiştilor 

(după MADR, 2004 şi alţii) 
 

FACTORUL LIMITATIV mii ha % din total 
pajişti 

Invazie buruieni de pajişti  
din care: - ţăpoşică (Nardus stricta) 
          - bărboasă (Botriochloa ischaemum) 
          - ferigă(Pteridium aquilinum) 
          - târsă (Deschampsia caespitosa) 
          - nitrofile (Rumex, Veratrum, Urtica) 

1.280 26 
500 10 
250 5 
170 3 
90 2 

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

 
În trecutul nostru nu prea îndepărtat şi în ţările dezvoltate, care sunt de mult  

integrate în Civilizaţia pastorală, modul de folosinţă păşune sau fâneaţă, într-un 
cuvânt pajiştea este întreţinută şi valorificată corespunzător ca oricare altă cultură 
agricolă, pentru a obţine rezultatele economice scontate. 
 
Rev. Profitul Agricol, nr. 5 din 4 februarie 2009, Bucureşti
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REZULTATUL UNUI SONDAJ DESPRE FONDUL PASTORAL ROMÂNESC 
 

În oricare domeniu al economiei agricole nu poţi înregistra progrese dacă nu 
cunoşti realităţile din teritoriu fără de care nu se poate elabora un program concret şi 
aplicabil pentru îndreptarea situaţiei. Mai grav este să refuzi a accepta realitatea 
existentă din varii motive, adesea politice. S-au creat şi purtat ani la rând moda 
diversiunii pentru derutarea opiniei publice autohtone şi al străinătăţii, uitând că 
suntem atent şi permanent monitorizaţi, citiţi, urmăriţi şi înregistraţi, de pe sol, din 
spaţiul aerian sau chiar cosmic asupra stării actuale al  cultivării terenurilor arabile, al 
defrişării pădurilor, al folosirii pajiştilor, al nivelului producţiilor agricole şi altele. 

 Suntem de peste doi ani în Uniunea Europeană şi nu mai putem continua cu 
ignorarea adevărului despre starea mai mult decât jalnică a fondului pastoral, ca parte 
integrantă a spaţiului rural, căruia i se acordă în ultimul timp o atenţie deosebită şi 
fonduri din ce în ce mai mari, pentru redresare şi dezvoltare durabilă. 

 În continuare se prezintă un alt mod de a  judeca lucrurile bazat pe realităţile 
din teren, liber exprimate, fără idei preconcepute şi propuneri de angajament 
festiviste. 

Cu ocazia lansării „Programului MADR de reabilitare a pajiştilor în perioada 
2005-2008” care a avut loc în iunie 2005 la ASAS Bucureşti, am înmânat 
reprezentanţilor oficiali din cele 40 DADR judeţene deţinătoare de pajişti un 
chestionar cu următoarele cinci întrebări: 

1. Care sunt principalele 3 probleme prioritare din domeniul culturii pajiştilor 
din judeţul Dvs.? 

2. Consideraţi utilă înfiinţarea asociaţiilor de pajişti? 
3. Câte asociaţii profesionale din domeniul pajiştilor aveţi constituite în judeţ? 
4. Câte întruniri pe probleme de pajişti, organizate de ANCA, CJCA, etc. aţi 

avut în 2004? 
5. Sunteţi de acord cu declararea “Săptămânii verzi a pajiştilor”ca o 

manifestare permanentă în perioada 16-22 aprilie? 
La prima întrebare am primit un număr de 120 propuneri prioritare care s-au 

încadrat în 25 categorii de probleme mai importante (tabelul). 
Pe primele locuri se situează necesitatea unor subvenţii bugetare şi producerea 

seminţelor de ierburi perene care însumează o treime din propuneri, urmate de 
clarificarea proprietăţii şi administrării pajiştilor (9%), înfiinţarea unor servicii 
tehnice şi de deservire (7%), supraînsămânţarea şi reînsămânţarea pajiştilor degradate 
(6%) înfiinţarea organizaţiilor de pajişti (6%) şi multe alte probleme de soluţionat.  

Interesante sunt şi priorităţile pe zone mari, în care resursele financiare şi 
problemele organizatorice ocupă 66% în Ardeal şi numai 40% în Moldova şi alte 
aspecte pe care vă las singuri să le judecaţi. 

Asupra necesităţii înfiinţării asociaţiilor de pajişti 90% din judeţe au răspuns 
afirmativ că sunt oportune şi benefice aceste organisme profesionale. În teritoriu 
exista atunci 276 asociaţii ale crescătorilor de animale care au în subsidiar preocupări 
de bază furajeră şi legat de aceasta gospodărirea pajiştilor, organizaţii de 30 ori mai 
puţine faţă de cele 8577 asociaţii de păşuni care existau în România înainte de 1940!  
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Propuneri de redresarea a pajiştilor permanente  
                                                                                                                        (%) 

Nr. 
crt. 

PROBLEME DE SOLUŢIONAT Media  
pe ţară 

 
Ardeal 

 Munten
ia 

 
Moldova 

A RESURSE FINANCIARE ŞI ORGANIZARE 50 66 44 40 
1 Subvenţii de la buget şi dezvoltarea bazei materiale 17 18 15 17 
2 Clarificarea proprietăţii şi administrării pajiştilor 9 9 10 8 
3  Înfiinţare servicii tehnice pentru pajişti în cadrul 

DADR şi CJ 
7 11 5 4 

4 Organizare asociaţii profesionale de pajişti,comunale, 
judeţene 

6 7 7 - 

5 Implicare primari, consilii locale, localnici în 
gospodărire 

4 4 5 4 

6 Calcularea şi utilizarea corectă a taxelor de păşunat 2 2 - 7 
7 Rentabilizarea creşterii animalelor ierbivore 2 7 - - 
8 Legislaţie şi regulamente pentru amenajări 

silvopastorale 
1 4 2 - 

9 Prevenirea abandonului pajiştilor în zonele greu 
accesibile 

1 2 - - 

10 Reînfiinţarea în MADR a direcţiei pajiştilor 1 2 - - 
B APLICARE TEHNOLOGII, CERCETARE 

ŞTIINŢIFICĂ 
50 34 56 60 

11 Producere seminţe graminee şi leguminoase perene 15 9 21 17 
12 Supraînsămânţare şi reînsămânţare pajişti 

degradate 
6 2 10 4 

13 Defrişare vegetaţie lemnoasă şi combatere buruieni 5 6 8 - 
14 Inventariere şi cartare pajişti (vegetaţie, 

agrochimie) 
4 6 2 8 

15 Corectarea acidităţii şi alcalinităţii solului 4 4 3 10 
16 Combaterea eroziunii şi alunecărilor de teren pe 

pajişti 
3 2 - 4 

17 Fertilizarea echilibrată (NPK) a pajiştilor 2 - 2 8 
18 Irigarea pajiştilor în zonele cu climat secetos 2 - - 4 
19 Mecanizarea  lucrărilor de îmbunătăţire şi recoltare 

pe pajişti 
2 - 2 - 

20 Introducerea şi respectarea regulilor păşunatului 
naţional 

2 3 4 - 

21 Înfiinţarea şi extinderea perdelelor forestiere şi 
umbrarelor 

1 2 - - 

22 Extindere drumuri de acces pe pajişti 1 - 2 - 
23 Reînfiinţarea laboratoarelor judeţene de analiza 

furajelor 
1 - 2 - 

24 Păstrarea şi lărgirea reţelei de cercetare ştiinţifică 1 - - 3 
25 Îmbunătăţirea activităţii de extensie pentru pajişti 1 - - 2 
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Dintre aceste asociaţii 99% funcţionau în Ardeal, 1% în Muntenia şi  nici una în 
Moldova ?!Poate între timp, lucrurile să se fi schimbat dar nu sunt semne, deoarece 
programul MADR de reabilitare  a pajiştilor a râmas până la sfârşitul anului 2008 la 
stadiul de bună intenţie fără materializare, din lipsă de organizare şi fonduri. 

Asupra declarării în perioada 16-22 aprilie a „Săptămânii verzi a pajiştilor”, 
după tradiţionala  „Lună a Pădurii” (15 martie – 15 aprilie), am primit în 
unanimitate un răspuns afirmativ, că este foarte necesară pe viitor instituirea şi 
reglementarea  acestei acţiuni pe pajişti la nivel naţional.  

Prezentul sondaj şi altele pe probleme de pajişti pot servi deopotrivă atât 
factorilor cu răspunderi politice, administrative şi economice cât şi a sectorului de 
cercetare ştiinţifică şi învăţământ pentru orientarea strategiilor de gospodărire şi 
studiilor de perspectivă în acest important domeniu al agriculturii noastre, cum este 
fondul pastoral, insuficient abordat şi pus în valoare. 

Între anii 2004- iunie 2005  au avut loc 153 întruniri pe probleme de pajişti, din 
care 112 (73%) în Ardeal, 28 (18%) în Moldova şi doar 13 (9%) în Muntenia, 
întâlniri greu de cuantificat dacă a fost aşa, cu scuzele de rigoare dacă am îndoieli în 
această privinţă.            
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INVESTIGAREA SITUAŢIEI ACTUALE A PAJIŞTILOR 
 
 Oricine doreşte cu adevărat să schimbe în bine pajiştile pe care le deţine ca 
proprietate individuală sau în diferite comunităţi de folosinţă, este imperios necesar 
să cunoască suprafaţa reală, cât este utilizată anual sau este abandonată, unde sunt 
aşezate, ce factori limitativi ai solului există, gradul de îmburuienare sau invazie cu 
vegetaţie lemnoasă şi multe altele (Tabelul). 
 În completare la aceste date este util a se cunoaşte lucrările anuale de 
îmbunătăţire a acestor pajişti, loturi seminciere şi altele la nivel de comună, judeţ şi în 
final pe ţară. În continuare se face o estimare a producţiei de masă verde (iarbă) prin 
recoltarea unor suprafeţe de probă pentru a se stabili producţia medie la hectar, care 
înmulţită cu suprafaţa ne dă producţia totală ce se realizează în prezent, constituind 
resursa de furaj existentă din pajişti şi mai nou pârloage. 
 Prin împărţirea producţiei totale la 65 (necesarul de kilograme de iarbă pe 1 
UVM pe zi) rezultă numărul de porţii de furaj sau altfel exprimat numărul de zile 
furajate (ZF) în condiţii optime. Să presupunem că avem o suprafaţă de păşune de 
135 hectare cu o producţie medie de 18 tone masă verde (MV) la hectar, unde se 
produce în final 2.430 tone MV. După operaţia de împărţire (2.430.000 : 65) rezultă 
37.385 ZF. Prin împărţirea în continuare a ZF la durata de păşunat (Dp) care la deal 
este de 185 zile, se ajunge la numărul optim de UVM pentru întreaga suprafaţă care 
este de 202 UVM (37.385/185 Dp), revenind în medie 1,5 UVM/ha/Dp. În caz de 
folosire mixtă, păşune – fâneaţă, a celor 135 hectare de pajişte din exemplul de mai 
sus, pe durata unui an, atunci numărul total de ZF se împarte la 365 zile durată 
furajare cu iarbă, fân, siloz, etc.,  rezultând posibilitatea întreţinerii  optime a 102 
UVM (37.385 ZF/ 365) revenind cca. 0,76 UVM/ha/an.  

Prin aceste calcule simple sau altele asemănătoare se stabileşte încărcarea 
optimă a fondului pastoral existent într-o exploataţie, localitate, zonă fizico-
geografică, judeţ, etc. Raportul între încărcarea existentă în realitate pe teren şi cea 
reieşită din calculul de mai sus este bine să fie cât mai aproape de 1, indicator ce 
reprezintă încărcarea optimă cu animale, întâlnit acum  mai rar la noi. De multe ori 
acest raport este supraunitar în cazul suprapăşunatului pajiştilor sau subunitar la 
încărcare mică până la abandon a lor. 

Înainte vreme încărcarea optimă era stabilită empiric, din aproape în aproape, 
fiind respectat apoi întocmai de generaţii întregi, producţia pajiştii şi încărcarea cu 
animale fiind în echilibru. Astfel se ştia din bătrâni că păşunea cutare asigură iarbă 
pentru atâtea animale adulte sau tineret o perioadă de atâtea zile, de regulă pe durate 
cuprinse între două sărbători religioase, pentru a fi mai uşor de reţinut. 

O radiografie reactualizată a stării de întreţinere şi a gradului de utilizare a 
pajiştilor din ţara noastră este necesară a se face înainte de a se întocmi planuri şi 
acţiuni de anvergură pentru includerea cu prioritate a acestui mod de folosinţă 
agricolă într-un sistem naţional de producere a furajelor, cel mai economic din câte 
au existat vreodată. Pentru aceasta trebuie să posedăm un minim de cunoştinţe 
privind principalele tipuri de pajişti, care sunt speciile de plante componente cu 
valoarea lor furajeră şi altele ce le vom prezenta în numerele următoare ale prezentei 
reviste. 
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Avizat 
PRIMAR 

S I T U A Ţ I A 
 
privind starea actuală, lucrări de îmbunătăţire şi folosire a fondului pastoral  
pe anul …………. din Localitatea ................................., Judeţul…………………. 
1. STAREA  ACTUALĂ  

SPECIFICARE Suprafaţa 
(ha) 

Folosire iarbă 
anual (ha) 

Abandonate (ani) 
1 an 5 ani 10 ani 

Păşuni naturale      
Fâneţe naturale      
Arabil (pârloage)      
Livezi pomi abandonate      
TOTAL:       
Aşezare în zona de: Depresiune 

(şes) 
Deal Munte 
Panta Panta 

mecanizabil 
< 20% 
mecanizab. 

> 20% 
nemecaniz. 

< 20% 
mecanizab. 

> 20% 
nemecaniz. 

Hectare      
Factori limitativi de sol:  Fară 

restricţii Eroziune Exces 
umiditate 

Aciditate 
sol 

Nisipuri 
Sărături 

Hectare      
Vegetaţie ierboasă 
invadată de: 

Normală 
(neinvadată) 

Vegetaţie 
lemnoasă Buruieni Cioate Muşuroaie 

Hectare       
Producţia de masă verde 
(t/ha) sub 5 t 6-10 t 11-15 t 16-20 t Peste 20 t 

Păşuni naturale (ha)      
Fâneţe naturale (ha)      
Arabil (pârloage) (ha)      
Livezi abandonate (ha)      
 
2. LUCRĂRI DE IMBUNĂTAŢIRE REALIZATE ÎN ANUL ……… 
• Defrişare vegetaţie lemnoasă...........................................................__________ha 
• Curăţiri (buruieni, cioate, pietre, etc.) nivelat muşuroaie, etc..........__________ha 
• Târlire cu animalele :  -     normală (3-5 nopţi o oaie / m2

                                          -      supratârlire (peste 6 nopţi) ....................__________ha 
) .............__________ha 

• Aplicare gunoi de grajd ( cant. de 20-40 t /ha sau ______)  ............__________ha 
• Amendare cu calcar (cant. de 5 t/ha sau _____)................................__________ha 
• Fertilizare cu îngraşăminte chimice (cant. ______s.a. kg/ha)...........__________ha 
•  Reînsămânţare şi supraînsămânţare pajişti degradate ......................__________ha 
• Loturi semincere graminee şi leguminoase perene ................. .........__________ha 
• Alte realizări...................................................................................... __________ha 
 

 
Semnat  REPREZENTANT CAMERA AGRICOLĂ 
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CONDIŢII ŞI REGULI OBLIGATORII 
PENTRU DEMARAREA ACŢIUNILOR PE PAJIŞTI 

 
 

 Din cele prezentate până acum rezultă starea foarte avansată de degradare a  
covorului ierbos al majorităţii pajiştilor permanente din ţara noastră.  

Lipsa utilităţilor specifice pentru animale pe păşune (alimentare cu apă, 
umbrare, împrejmuiri, adăposturi,etc.) absenţa unor forme de organizare ale 
utilizatorilor de pajişti, cadastru pastoral reactualizat şi multe altele. 

 Modul actual de folosire a pajiştilor mai mult la voia întâmplării şi după bunul 
plac al unora în detrimentul altora din aceeaşi comunitate nu s-a practicat nici o data 
ca acum  pe meleagurile mioritice. 

În urmă cu câţiva ani am întrebat un gospodar mai în vârstă, supărat datorită 
preţului scăzut al produselor agricole, care este totuşi cea mai rentabilă activitate din 
agricultură? 

 Răspunsul  a fost prompt  şi crud de adevărat. Iată-l pe scurt: „Acum cel mai 
rentabil e sa creşti animale pe terenurile altora ! ” 
  Te întrebi cum de mai este posibil la început de mileniu III ca într-o ţară 
membră a Uniunii Europene, folosirea pajiştilor să se facă ca pe vremea invaziei 
popoarelor migratoare din primul mileniu al erei noastre, chiar mai rău ! 

 Migratorii aveau totuşi grijă să nu distrugă mijloacele de subzistenţă ale 
autohtonilor, altfel nu aveau ce prăda în continuare sau de unde  lua tribut, fiind 
sortiţi cu toţii laolaltă pierii.  
 Invit pe toţi cei care legiferează şi conduc destinele agriculturii şi a 
patrimoniului pastoral să se informeze în orice colţ de ţară doresc ei să constate dacă 
o pajişte recent semănată pe izlaz poate fi păzită să nu fie distrusă prin păşunat încă 
din primul an, dacă puieţii de arbori plantaţi pentru umbră nu sunt furaţi, dacă 
alimentările cu apă nu sunt distruse, dacă împrejmuirea cu garduri fixe din lemn sau 
beton cu sârmă rămân acolo  după instalare, dacă adăposturile pentru îngrijitori din 
munte rămân intacte după încetarea păşunatului până în sezonul viitor şi mulţi alţi de 
dacă !? 
 Atâta vreme cât nu se respectă ordinea şi disciplina privind folosirea pajiştilor 
şi nu avem respect şi grijă  pentru bunurile comune, legi mai aspre pentru integritatea 
avutului obştesc şi privat, orice acţiune bine intenţionată  privind îmbunătăţirea şi 
folosirea pajiştilor va fi sortită eşecului.  

De acea înainte de a se efectua lucrări de ameliorare a covorului ierbos 
degradat, de a se planta puieţi pentru umbrare, de a se amenaja adăpătorile, de a se 
face o împrejmuire pentru păşunatul raţional, de a se construi adăposturi sau alte 
obiective la nivelul unei comune sau oraş posesor de pajişti permanente, trebuie mai 
întâi să ne asigurăm că acolo există, funcţionează şi se respectă  un minim obligatoriu  
de condiţii din care amintim:  

• Existenţa unei organizaţii profesionale de crescători de animale (asociaţii, 
composesorat, eforie, etc.) care utilizează pajiştile având conducere şi buget 
propriu, gospodari pe trupuri de păşune, paznici,  etc.; 
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• Interzicerea păşunatului cu oile a izlazurilor comunale sau a altor păşuni 
comune destinate vacilor cu lapte ale localnicilor; 

• Respectarea duratei sezonului de păşunat care începe la 23 aprilie (Sf. 
Gheorghe) până la cel mult 26 octombrie (Sf. Dumitru) după care animale 
nu mai ies pe păşune, până la sezonul următor,  

• Interzicerea de la păşunat a pajiştilor semănate în primul an sau pe vreme 
foarte umedă în special pe pante, ocrotirea  tinerelor plantaţii de arbori şi 
pomi fructiferi de pe păşune de la distrugere în special de către capre şi oi, a 
perimetrelor unde s-a combătut eroziunea solului, a suprafeţelor pe care s-
au aplicat pesticide pentru combaterea vegetaţiei nevaloroase sau dăunători 
în primele două săptămâni după administrarea  îngrăşămintelor chimice şi 
altele.  

• Împrejmuirea pajiştilor folosite mai intensiv cum sunt izlazurile comunale, 
introducerea şi respectarea calendarului de păşunat în rotaţie pe tarlale şi 
alte metode de folosire raţională.  

Abia după ce se îndeplinesc aceste condiţii minime pe teritoriul pastoral al 
fiecărei localităţi se poate spune că există „garanţia” ca investiţiile pe pajişti  să 
dureze şi mai ales să fie eficiente. 

Nerespectarea acestor condiţii minime duce la anularea eforturilor depuse 
pentru îndreptarea situaţiei actuale total necorespunzătoare ale pajiştilor noastre.  

Se propune ca fondurile UE pentru dezvoltare rurală având ca obiectiv 
redresarea pajiştilor naturale cât şi fondurile pentru respectarea condiţiilor de 
agromediu să nu fie atribuite decât celor care pot respecta un minim de reguli 
obligatorii privind organizarea şi gospodărirea patrimoniului pastoral.  
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SOCIETATEA ROMÂNĂ DE PAJIŞTI, LA ÎNCEPUT DE DRUM 
 

În luna mai a.c. a luat fiinţă Asociaţia „Societatea Română de Pajişti” (SRP) 
înregistrată ca persoană juridică de drept privat fără scopuri patrimoniale şi lucrative, 
neguvernamentală, apolitică, nonprofit şi independentă, nesubordonată vreunei alte 
persoane juridice, în conformitate cu O.G. nr. 26 / 2000 modificată şi completată. 

Membrii fondatori ai SRP în ordine alfabetică sunt: Dragomir Neculai 
(USAMVB Timişoara), Maruşca Teodor (ICDP Braşov), Moisuc Alexandru Pavel 
(USAMVB Timişoara), Razec Iosif (ICDP Braşov),  Rotar Ioan (USAMV Cluj 
Napoca), Samuil Costel (USAMV Iaşi), Vidican Mirela-Roxana (USAMV Cluj 
Napoca) şi Vîntu Vasile (USAMV Iaşi), cadre didactice universitare şi cercetători 
ştiinţifici recunoscuţi din domeniul pajiştilor şi altor culturi furajere, având ca prim 
sediu Municipiul Cluj- Napoca, Str.Mănăştur nr.3–5, camera 46, cod. 400372, jud. 
Cluj. 

Asociaţia SRP are ca scop: dezvoltarea bunelor practici în organizarea, 
desfăşurarea şi sprijinirea de activităţi pentru cunoaşterea, îmbunătăţirea şi 
gestionarea durabilă a fondului pastoral românesc, crearea de noi cultivare cu 
performanţe biologice şi calitative superioare, perfecţionarea tehnologiilor de cultură 
şi de conservare la plantele furajere, diseminarea cunoaştinţelor la standarde 
europene către cei care produc, utilizează sau monitorizează resursele furajere în 
condiţii de eficienţă economică şi ecologică superioare. Asociaţia acţionează în 
sprijinul dezvoltării bazei furajere la standarde calitative corespunzătoare pentru 
optimizarea creşterii animalelor în România, în concordanţă cu cerinţele pieţei 
interne şi internaţionale. 

Pentru realizarea acestui scop asociaţia SRP îşi propune următoarele obiective: 
• afilierea la organizaţii şi organisme naţionale şi internaţionale de specialitate; 
• facilitarea schimbului de experienţă şi cooperării între membrii societăţii şi 

parteneri care au preocupări asemănătoare, din ţară şi străinătate; 
• reprezentarea intereselor societăţii la nivelul organismelor guvernamentale şi 

internaţionale, formularea de propuneri cu caracter de reglementare legislativă 
privind cultura pajiştilor şi a plantelor furajere; 

• dezvoltarea de activităţi de cercetare – dezvoltare la nivel de excelenţă în 
domeniul pajiştilor şi culturilor furajere; 

• stimularea publicării de articole ştiinţifice în reviste naţionale şi internaţionale 
din fluxul principal de publicaţii; 

• cunoaşterea şi diseminarea preocupărilor pratotehnice la nivel european şi 
mondial; 

• cunoaşterea şi diseminarea metodelor optime de gospodărire a pajiştilor în 
acord cu măsurile de Agro-Mediu în privinţa conservării biodiversităţii şi a 
peisajului tradiţional; 

• promovarea caracterului de multifuncţionalitate a pajiştilor din România; 
• sprijinirea cultivatorilor de pajişti pentru obţinerea unor producţii eficiente prin 

aplicarea unor tehnologii specifice zonelor de cultură; 
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• obţinerea unor cultivare furajere cu valoare furajeră ridicată şi stabilirea 
sistemului de organizare şi multiplicare a seminţelor la plantele furajere; 

• stimularea producerii de furaje ecologice în condiţiile promovării principiilor 
agriculturiii durabile; 

• asigurarea controlului calitativ al furajelor; 
• sprijinirea membrilor societăţii în valorificarea experienţei din domeniul 

pajiştilor şi a plantelor furajere; 
• organizarea unei baze de date şi a unui sistem informaţional în scopul 

asigurării schimbului permanent de informaţii, opinii, sugestii, organizării de 
întâlniri interne şi internaţionale, conferinţe, consfătuiri, prelegeri, demonstraţii 
tehnice pentru asigurarea unui contact permanent cu problematica domeniului 
praticol şi a culturilor furajere; 

• promovarea realizării de publicaţii proprii în domeniul pajiştilor şi al culturilor 
furajere. 
Membru al asociaţiei SRP poate fi orice persoană fizică având 18 ani împliniţi 

sau orice persoană juridică, în condiţiile în care au preocupări în domeniul pajiştilor 
şi al culturilor furajere, precum şi în domenii adiacente acestora: instituţii de 
învăţământ superior şi secundar, institute şi staţiuni de cercetare agricolă, specialişti 
agricoli, fermieri, societăţi şi asociaţii agricole, societăţi comerciale interesate în 
producerea, conservarea şi folosirea eficientă a furajelor. 

La prima întâlnire a membrilor fondatori ai SRP care a avut loc între 11 – 14 
iunie într-o minunată ambianţă pastorală din Apuseni, la Centrul de cercetare de la 
Gheţari – Scărişoara coordonat de  Disciplina de cultura pajiştilor şi a plantelor 
furajere a Facultăţii de agricultură din cadrul USAMV Cluj Napoca, a fost ales pentru 
următorii trei ani Consiliul director din care s-a propus şi votat primul preşedinte al 
SRP în persoana D-lui prof.dr.Ioan Rotar, decan al Facultăţii de agricultură din Cluj – 
Napoca. 

În cadrul discuţiilor avute s-au conturat câteva priorităţi din care amintim: 
• organizarea anuală a unei reuniuni ştiinţifice cu participarea universităţilor 

agronomice şi a instituţiilor de cercetare de profil, cu invitaţi din străinătate; 
• tipărirea de 2 ori pe an a unei reviste bilingve, română – engleză pentru pajişti 

de nivel ştiinţific superior; 
• elaborarea unui dicţionar în limbi străine cu termeni pratologici de specialitate; 
• afilierea la organismele internaţionale de profil; 
• alegerea unei sigle, pagină web, pliante cu SRP în diferite limbi şi multe altele. 
Membrii Societăţii Române de pajişti au convingerea că asociaţia lor va aduce un  

suflu înnoitor în mişcarea pastorală de mult aşteptat a se produce în agricultura 
noastră. 
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ALEGEREA METODELOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A PAJIŞTILOR 
 

Starea actuală 
Pajiştile de origine primară cu vegetaţie naturală (stepă, silvostepă, subalpine, 

alpine, etc) şi cele de origine secundară cu vegetaţie seminaturală rezultată după 
defrişarea pădurilor, cu utilizarea lor ca păşune, fâneaţă sau mixt, sunt răspândite de 
la ţărmul mării, Delta şi Lunca Dunării până pe cele mai înalte culmi ale lanţului 
Carpatin, pe un ecart de peste 2500 m, au o infinitate de condiţii staţionale şi o 
mulţime de metode şi mijloace de îmbunătăţire cu mult mai complicate decât restul 
culturilor din agricultură. 

Progresul în agricultură a unor ţări dezvoltate constă tocmai în atitudinea lor 
faţă de patrimoniul pastoral şi creşterea animalelor în special al bovinelor, ţări situate 
atât în climat oceanic atlantic (Marea Britanie, Olanda, Danemarca, Belgia, etc.) cât 
şi cu climat montan alpin (Franţa, Germania, Italia, Austria, Elveţia, etc.). 

Pe aceste pajişti îmbunătăţite în decurs de secole şi milenii s-au creat 
principalele rase de bovine europene: Holstein, Simmental, Schwyz, 
Pinzgau,Hereford, Angus, Salers, Limousin, Charolaise şi altele care au împânzit 
mapamondul şi fără de care este de neconceput progresul civilizaţiei actuale. 

Totul a pornit de la un profund respect faţă de covorul ierbos al pajiştilor pe 
care crescătorii de animale a acestor ţări le-au moştenit de la natură sau le-au creat în  
procesul de practicare îndelungată şi responsabilă a agriculturii avansate. 

Până azi metodele de îmbunătăţire a covorului ierbos din aceste ţări ce aparţin 
unei veritabile civilizaţii a pajiştilor au evoluat continuu, ţinând pas cu progresul 
tehnologic general. 

La noi, cel puţin în ultimele două decenii, s-a manifestat o totală delăsare faţă 
de gospodărirea normală a pajiştilor lăsându-se totul la voia întâmplării.  

Dar şi aceea care doresc să se implice în îmbunătăţirea pajiştilor care le deţin 
au nevoie de o îndrumare corespunzătoare pentru a nu greşi şi mai ales din neştiinţă 
să înregistreze cheltuieli păguboase. 

Pentru reuşita acţiunii de îmbunătăţire a unei pajişti se vor face în prealabil, 
dacă este cazul, lucrări preliminare de combatere a eroziunii solului şi alunecări de 
teren, eliminarea excesului de umiditate, combaterea vegetaţiei lemnoase şi ierboase 
dăunătoare, distrugerea muşuroaielor, nivelarea terenului, corectarea reacţiei extreme 
a solului, etc., prezentate până acum în paginile revistei de la începutul acestui an. 

 
Primii paşi de urmat 
Oricare posesor privat sau obştesc de pajişte înainte de alegerea metodelor, 

mijloacelor şi materialelor necesare îmbunătăţirii covorului ierbos a unei pajişti, va 
trebui să cunoască: 

- zona fizico-geografică şi bioclimatică, substratul geologic în care găseşte 
pajiştea respectivă; 

- condiţii orografice (pantă, înclinaţie,expoziţie) şi hidrologice (pâraie, râuri, 
lacuri, izvoare, etc.); 

- grosimea stratului de sol cu prezenţa sau absenţa rocilor dure la suprafaţă sau 
pe profil până la 25-30 cm; 
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- tipul de pajişte dominant, stadiul de degradare a covorului ierbos, invazia cu 
vegetaţie dăunătoare ierboasă şi lemnoasă, muşuroaie dacă există, etc. 
În funcţie de aceste caracteristici se aleg în continuare metodele generale de 

îmbunătăţire care pot fi de 3 feluri: 
1. Metode de suprafaţă cu menţinerea covorului ierbos existent şi ameliorarea 

lui prin amendare, fertilizare, irigare, etc.; 
2. Metode intermediare de menţinere parţială a covorului ierbos şi 

însămânţarea golurilor rămase după lucrări de curăţire, nivelare, etc. sau îndesirea 
uniformă prim supraînsămânţare cu specii semănate din afară a covorului natural rărit 
şi altele. 

3. Metode radicale cu schimbarea integrală prin reînsămânţare a covorului 
ierbos degradat sau distrus de alte lucrări preliminare, îndeosebi de îmbunătăţiri 
funciare, defrişări, etc. 
În continuare se va lua în calcul nivelul de intensivizare a producţiei de iarbă care 
poate fi: 

- extensivă, cu un minim de fertilizare organominerală pe păşuniule naturale din 
munţii înalţi din etajele alpin şi subalpin, în regiuni secetoase, pe sărături, 
nisipuri, pietrişuri, etc., cu producţii de 2-8 tone iarbă la hectar fără fertilizare 
şi 10-15 (20) t/ha la un nivel minimal de 50 kg/ha azot şi cantităţi mici de 
fosfor (P) şi potasiu (K); 

- semiintensive pe păşunile şi fâneţele seminaturale, supraînsămânţate sau 
reînsămânţate din zona păduroasă, cu un nivel mediu de fertilizare 
organominerală de 75-150 kg/ha azot şi cantităţi corespunzătoare de P şi K, 
când se poate realiza o producţie de 18-25 (30) tone iarbă la hectar; 

- intensive pe pajiştile semănate sau cele seminaturale situate pe soluri profunde 
în zona de câmpie până la cea premontană, cu climat umed sau în condiţii de 
irigare şi un nivel de fertilizare de peste 200 kg/ha azot şi cele necesare de PK, 
când se pot obţine 35-50 tone iarbă la hectar, asemănător culturilor furajere din 
terenurile arabile. 

 
În funcţie de condiţiile staţionale ale pajiştii, posibilităţile de îmbunătăţire a 

covorului ierbos şi intensivizarea producţiei se va alege metoda de îmbunătăţire 
adecvată, care se vor prezenta în numerele viitoare ale rubricii Patrimoniul Pastoral. 
 
Rev. Profitul Agricol nr. 31din 19 august 2009, Bucuresti 
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PRINCIPII DE APLICARE A ÎNGRĂŞĂMINTELOR  
ŞI AMENDAMENTELOR PE PAJIŞTI  

 
 

Pajiştea ca o cultură 
Pentru realizarea unor producţii mari de furaje şi de o calitate corespunzătoare, 

covorul ierbos al pajiştilor permanente (naturale şi seminaturale) şi temporare 
(semănate) necesită a fi susţinut prin fertilizare (organică şi/sau chimică) şi după caz 
corectarea reacţiei solului prin amendare. 

Cel mai important factor de degradare a covorului ierbos este lipsa sau excesul 
de elemente fertilizante din care se remarcă azotul, fosforul şi potasiul (NPK). 

Pentru realizarea unei tone de substanţă uscată (SU) echivalentul a 4-5 tone de 
iarbă prin recoltă (fân sau iarbă păscută), din sol se extrag în medie 20 – 25 kg N, 2 – 
3 kg P, 22 – 25 kg K şi 4 – 5 kg calciu. 

Solul pajiştilor nu este un izvor nesecat de elemente fertilizante care să susţină 
producţia de iarbă, de regulă este mai sărac decât solul din arabil cu restul plantelor 
de cultură. 

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

Din aceste considerente pajiştea permanentă sau temporară trebuie să fie tratată 
ca oricare altă cultură agricolă, fără discriminare, dacă dorim să obţinem rezultate 
bune în producerea furajelor pe acest mod de folosinţă. 

 
Particularităţile fertilizării pajiştilor 
Faţă de o cultură în arabil la fertilizarea unei pajişti trebuie să ţinem seama de 

mai multe particularităţi specifice ei, cum ar fi: 
• răspândirea pajiştilor în condiţii staţionale extreme, la altitudini mari de peste 

1500  până la 2500 m, unde alte culturi nu sunt posibile în Carpaţi; 
• înclinaţia versanţilor până la 30 – 50 grade, soluri cu handicapuri fizico-

chimice (pietrişuri, nisipuri, sărături, aciditate ridicată, exces de umiditate,etc.), 
unde plantele obişnuite de cultură nu supravieţuiesc sau dau producţii slabe; 
• numărul mare de specii perene care compun  covorul ierbos, cu necesităţile 

lor individuale şi evoluţia lor în dinamică multianuală; 
• mai multe cicluri de recoltă sau îndepărtarea permanentă a ei prin păscut cu 

animalele într-un sezon de vegetaţie; 
• utilizarea prin cosit, păşunat cu animalele sau mixt, într-un an sau diferenţiat 

pe ani; 
• menţinerea unui echilibru optim între gramineele perene (50-60 %) 

leguminoase (35-40 %), specii din alte familii (5-10 %) şi pe cât posibil absenţa 
buruienilor şi vegetaţiei lemnoase dăunătoare şi altele; 
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• adminisrarea de regulă la suprafaţa terenului a îngrăşămintelor organice şi 
chimice cu excepţia cazurilor de înfiinţare a pajiştilor semănate; 
•   aplicarea fracţionată pe cicluri de recoltă (cosit sau păscut) a 

îngrăşămintelor chimice pe bază de azot pentru eşalonarea producţiei şi evitarea 
pierderilor prin levigare; 
•   conservarea biodiversităţii în unele cazuri cu respectarea unor reguli stricte 

de agromediu prin limitarea cantităţii de fertilizanţi, întârzierea date optime de 
cosit, încetarea timpurie a păşunatului şi altele; 
•   asigurarea unei densităţi optime şi multifuncţionale a covorului ierbos 

pentru protecţie antierozională, echilibru hidric şi termic, estetică peisagistică, 
capacitatea mărită de sechestrare a carbonului şi multe altele pe lângă rolul 
principal de asigurare a unor producţii mari calitative şi ieftine de furaje. 

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

suprafaţa terenului cu excepţia cazurilor când se înfiinţează o pajişte semânată după 
arătură, prelucrarea cu freza şi grapa cu discuri când amendamentele se pot încorpora 
în sol.  

Din aceste considerente aplicarea amendamentelor la suprafaţa terenului trebuie 
să fie cât mai uniformă posibilă şi materialul utilizat să aibă o granulaţie cât mai fină 
pentru a intra rapid în acţiune. 

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

Aplicarea amendamentelor pe pajişti asigură instalarea şi extinderea în covorul 
ierbos a leguminoaselor perene, care la rândul lor fixează azotul atmosferic.  

Astfel, prin amendare pe lângă corectarea reacţiei solurilor din pajişti se face 
indirect şi o fertilizare biologică prin leguminoasele bogate în proteine care sunt 
stimulate pentru o perioadă lungă de timp.  

 
Resurse de îngrăşăminte 
Prima şi cea mai importantă resursă de fertilizanţi pentru pajişti o constituie 

îngrăşămintele organice (gunoi de grajd, compost, tulbureală, urină, etc.).  
Un caz aparte îl constituie târlirea cu animalele în perioada de păşunat, care este 

cea mai ieftină metodă de fertilizare.  
După epuizarea tuturor resurselor de fertilizanţi organici de la animalele 

domestice se trece la fertilizarea cu îngrăşăminte chimice, fără de  care nu poate 
exista progres semnificativ în producerea furajelor pe pajişti, nivelul mediu de 
fertilizare în ţările UE este în jur de 200 kg/ha azot  pe an. 

 Cine neglijeaza sau refuză să aplice îngrăşăminte chimice pe pajişti se condamnă 
singur şi sigur la subdezvoltare, producţii reduse şi chiar faliment, în actualele 
condiţii concurenţiale globale din domeniul agricol. 
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Cunostiinţe minime pentru o fertilizare corectă  
Având în vedere diversitatea mare a speciilor componente din covorul ierbos al 

pajiştilor şi raportul variat dintre ele, în primul rând pentru fertilizare trebuie să 
cunoaştem: 

• compoziţia floristică a covorului ierbos, cel puţin a speciilor dominante 
din familia gramineelor, leguminoaselor şi altele; 

• caracteristicile agrochimice principale ale solului cum este pH-ul, gradul 
de saturaţie în baze (V%), conţinutul în humus, P, K,Ca,aluminiu mobil,sodiu, 
etc.; 

• nivelul de intensivizare a producţiei de iarbă care poate fi extensiv, 
semiintensiv {mediu} şi intensiv, cu graduări diferite pe niveluri de asigurare a 
apei din precipitaţii{400-500mm pâna la 1200-1400mm} şi irigaţii, cât şi al 
indicelui termic specific ecartului altitudinal cu durata sezonului de vegetaţie 
unde se află pajiştea ce urmează a se fertiliza; 

• modul de valorificare a producţiei prin păşunat sau cosire în regim de 
fâneaţă şi alte elemente. 

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

 
 Ce pajişti se pot fertiliza fără probleme 

•   Pajiştile de câmpie şi dealuri dominate de Festuca valesiaca, F. 
rupicola, F. pseudovina, Poa angustifolia şi altele,cu maxim 10-20% 
participare specii nevaloroase, ce se vor utiliza ca păşune în regim extensiv, 
datorită lipsei de umiditate şi căldurii excesive; 

•   Pajiştile de dealuri, premontane şi montane până la 1200-1400 m 
altitudine dominate de Agrostis capillaris şi  Festuca rubra ce se vor utiliza în 
regim de păşune, fâneaţă şi mixt în regim extensiv şi pe alocuri cu intensitate 
mijlocie, datorită covorului ierbos cu specii spontane „rustice” şi al condiţiilor 
pedoclimatice; 

•   Pajiştile din luncile râurilor, Lunca şi Delta Dunării, dominate de specii 
valoroase (Festuca pratensis, Alopecurus pratensis, Dactylis glomerata, 
Lolium perenne, Agrostis stolonifera,etc.) utilizate în special prin cosire în 
regim de folosire intensivă ca fâneaţă, având umiditatea asigurată; 

•   Pajiştile îmbunătăţite prin supraînsămânţare şi reînsămânţare cu diferite 
amestecuri de graminee şi leguminoase perene, care se pot utiliza în toate 
regimurile de folosire cu intensitate mijlocie până la ridicată, având un covor 
ierbos format din specii “nobile” care permit obţinerea unor producţii mari şi 
de calitate, cu deosebire în regim irigat. 

 
Pajişti care nu se recomandă a fi fertilizate 

•   Pajiştile de câmpie afectate de exces de umiditate, aciditate puternică şi 
sărăturare pronunţată a solului care necesită mai întâi ameliorarea regimului 
hidric, prin desecare şi drenaje, corectarea reacţiei solului prin amendare, etc.; 
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•   Pajiştile de dealuri şi montane afectate de eroziunea solului, dominate 
de Botriochloa ischaemum şi alte specii pe terenuri care necesită în prealabil 
îmbunătăţiri funciare; 

•   Pajiştile invadate peste 20-30 % de vegetaţie ierboasă (buruieni) şi 
lemnoasă (tufărişuri şi puieţi arbori) nevaloroase care necesită a fi înlăturate 
prin diferite metode, înainte de a fi fertilizate; 

•   Pajiştile ce urmează a se supraînsămânţa, pentru a nu stimula 
dezvoltarea speciilor spontane care pot înăbuşi tinerele plante ce apar din 
sămânţă, fertilizarea urmând a se face după prima coasă sau un ciclu de 
păşunat; 

•   Pajiştile supratârlite, eutrofizate din toate zonele, invadate de vegetaţie 
nitrofilă (Sambucus ebulus, Verbascum speciosum, Onopordon 
acanthium,Cardus acanthoides, C. nutans, Rumex obtusifolius, R. alpinum, 
Urtica dioica, Colchicum autumnale, Veratrum album şi altele) până la 
“epuizarea” excesului de elemente fertilizante, în special azot şi potasiu, după 
mai mulţi ani . 

 
Fertilizarea ca metodă de îmbunătăţire a covorului ierbos 
Toate tipurile de pajişti care s-au degradat datorită lipsei aplicării îngrăşămintelor 

răspund pozitiv la fertilizare, cu condiţia să aibă în covorul ierbos peste 70-80 % 
specii valoroase furajere. 

Prin fertilizare adecvată se pot îmbunătăţi pajiştile de deal şi munte cu climat mai 
umed care sunt dominate de Nardus stricta (ţăpoşică, părul porcului) ce pot deveni 
pajişti mai valoroase de Agrostis capillaris (iarba câmpului), Festuca rubra (păiuş 
roşu) folosite în principal prin păşunat şi Alopecurus pratensis (coada vulpii) folosit 
ca fâneaţă şi alte tipuri.  

De asemenea, fertilizarea în limite optime şi proporţie adecvată contribuie la 
menţinerea unui echilibru între gramineele şi leguminoasele perene din pajişti cât şi 
la supravieţuirea speciilor noi introduse prin supraînsămânţare în covorul ierbos sau 
reînsămânţare în cazul pajiştilor semănate sau temporare.  
 
Rev. Profitul Agricol nr 32, 26 august 2009, Bucuresti 
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PROGRAM NAŢIONAL DE AMENDARE CALCICĂ ŞI FOSFATARE  
A PĂŞUNILOR MONTANE 

 
 Agenţia Naţională a Zonei Montane (ANZM) Bucureşti din cadrul MADR 
împreună cu  Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pajişti – Braşov (ICDP) în 
anul 2004 au elaborat un proiect de „Program naţional pentru corectarea acidităţii 
solurilor şi asigurarea cu fosfor a păşunilor din zona montană” care din motive de 
organizare şi fonduri financiare nu a fost pus încă în aplicare. Întrucât pe păşunile 
montane nu s-au întreprins lucrările de îmbunătăţire decât în foarte mică măsură, 
considerăm utilă cunoaşterea acestui program amplu de îmbunătăţire şi aplicarea lui 
la nivel naţional cu fonduri europene, de la buget şi alte surse.  

Ca urmare a Legii Zootehniei nr.72/2002, a Ordinului comun nr. 226/2003 
MAAP şi 235/2003 MAP pentru aprobarea “Strategiei privind organizarea activităţii 
de îmbunătăţirea şi expoatarea pajiştilor la nivel naţional pe termen mediu şi lung” 
s-a elaborat prezentul program naţional pentru zona montană. 
 Păşunile naturale din spaţiul montan al României, situate la peste 600-800 m 
altitudine, se întind pe cca.900 mii hectare, reprezentând 26% din suprafaţa totală 
(3.417 mii ha). Din acestea 200 mii de hectare sunt situate la peste 1.500 m altitudine 
pe terenuri greu accesibile unde intervenţiile pentru îmbunătăţirea păşunilor sunt 
foarte costisitoare şi ineficiente economic. 

Rămân astfel, în atenţie cca. 700 mii hectare păşuni naturale situate pe soluri 
puternic până la moderat acide cu pH de la 4,0-5,4 care necesită o amendare calcică 
pentru corectarea acidităţii din care 100 mii hectare sunt situate pe versanţi cu 
înclinaţie de peste 30 grade care mai bine rămân perimetre de protecţie cu perspectivă 
de împădurire. Solurile acestor păşuni sunt foarte slab până la slab aprovizionate cu 
fosfor, un element fertilizant esenţial pentru creşterea şi dezvoltarea plantelor.  

Corectarea acidităţii prin amendare calcică şi  fertilizarea cu fosfor sunt două 
acţiuni de bază pe păşunile naturale, prin care se crează condiţii optime pentru 
instalarea şi extinderea leguminoaselor perene în special al trifoiului alb (Trifolium 
repens), care la rândul lui sintetitează azotul din atmosferă. Cu fiecare procent de 
trifoi alb, solul se îmbogăţeşte gratuit şi ecologic cu 3-3,5 kg N/ha, respectiv 30% 
trifoi alb asigură cca. 100 N/ha/an, echivalentul a 300 kg azotat de amoniu, care costă 
în prezent cca 310 lei la care se adaugă cheltuieli de transport şi aplicarea de cca. 40 
lei, rezultă în total 350 lei / ha / an (aproximativ 80 Euro).  
 Asfel, administrarea pe pajiştile naturale cu soluri acide a amendamentelor care 
sunt gratuite conform Normelor metodologice privind finanţarea de la buget a 
amendării solurilor acide şi alcaline aprobate cu Ordinul comun al MAA 
nr.78559/10.XI.1994 şi al MF nr. 15015/10.XI.1994 şi a fosforului costă în medie 
500 lei pe hectar pentru 5 ani, reprezentând 100 lei/an/ha respectiv de trei ori şi 
jumătate mai puţin decât dacă am aplica azot de sinteză din îngrăşămintele chimice!  

Eficienţa economică este mai mult  decât evidentă, în cazul stimulării 
leguminoaselor perene, care sunt adevărate “uzine vii” de fixare a azotului atmosferic 
în pajişti. În plus pe pajiştile amendate şi fosfatate, furajele obţinute au o calitate 
ridicată cu un raport optim între calciu şi fosfor care trebuie să fie de minim 2/1.  
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Dacă la acestea se adaugă şi îngrăşarea organică prin târlire a păşunilor, 
eficienţa poate spori considerabil, având în vedere conţinutul bogat în azot şi potasiu 
al dejecţiilor animalelor ierbivore, adaosul de fosfor prin fertilizare şi corectarea 
acidităţii solului. Toate aceste intervenţii fac parte din agricultura (praticultura) 
ecologică, care vor permite obţinerea unor produse animaliere ecosanogene (lapte şi 
carne) de înaltă calitate. 

 
 Suprafaţa de păşuni pentru amendare şi fosfatare 
 Din situaţiile prezentate în luna mai 2003 de DADR şi OSPA judeţene, 
Programul strategic de ameliorare şi exploatare a pajiştilor în perioada 1995-2000 şi 
perspectiva 2010 elaborat de MAA în anul 1994, Sintezele studiilor de amenajare a 
păşunilor inspectoratelor silvice judeţene din 1989, întocmite de Ministerul 
Silviculturii şi specialiştii de la ICAS conform Decretului nr.72/1983, au rezultat 
suprafeţele pe judeţe a păşunilor naturale, care urmează a fi îmbunătăţite prin 
amendare calcică şi aplicarea îngrăşămintelor fosfatice (Tabel).  

Datele prezentate pentru cele 28 judeţe luate în calcul, pun în evidenţă 
posibilitatea aplicării amendamentelor pe 600 mii hectare din care 187 mii ha (31 %) 
cu mijloace mecanizate şi  413 mii ha (69 %) cu mijloace manuale de aplicare. 

Aplicarea îngrăşămintelor fosfatice se va face pe aceleaşi suprafeţe după 
amendarea calcică pentru corectarea acidităţii, deoarece eficienţa fosforului este 
scăzută pe solurile acide neamendate. 

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

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

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

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

U Ca = 4,0 – 0,085 x 
Al 

x 100 
SB 
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Suprafaţa de păşuni situate pe soluri acide şi necesarul de amendamente 

(CaCO3) şi îngrăşăminte cu fosfor (superfosfat simplu – 18% P2O5)  
pentru o perioadă de 10 ani 

 

Judeţul Suprafaţa 
mii ha 

Carbonat de calciu 
4,5 t/ha/10 ani 

-mii tone- 

Superfosfat simplu 
550 kg/ha/5 ani x 2 reprize 

-mii tone- 
ALBA 16,4 73,8 18,0 
ARAD 10,0 45,0 11,0 
ARGEŞ 9,8 44,1 10,8 
BACĂU 22,1 99,5 24,3 
BIHOR 15,0 67,5 16,5 
BISTRIŢA -N 20,0 90,0 22,0 
BRAŞOV 14,2 63,9 15,6 
BUZĂU 4,2 18,9 4,6 
CARAŞ-SEVERIN 22,0 99,0 24,2 
CLUJ 15,0 67,5 16,5 
COVASNA 4,7 21,1 5,2 
DÂMBOVIŢA 7,6 34,2 8,4 
GORJ 5,4 24,3 5,9 
HARGHITA 129,0 580,5 141,9 
HUNEDOARA 60,9 274,1 67,0 
MARAMUREŞ 28,0 126,0 30,8 
MEHEDINŢI 18,5 83,3 20,4 
MUREŞ 15,0 67,5 16,5 
NEAMŢ 7,4 33,3 8,1 
PRAHOVA 10,0 45,0 11,0 
SATU MARE 24,5 110,3 27,0 
SĂLAJ 7,0 31,5 7,7 
SIBIU 32,4 145,8 35,6 
SUCEAVA 50,0 225,0 55,0 
TIMIŞ 7,0 31,5 7,7 
TULCEA 1,0 - 1,1 
VÂLCEA 35,4 159,3 38,9 
VRANCEA 7,5 33,7 8,3 

TOTAL 
600,0 2700,0 660,0 

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

DAC t/ha = SB  ( Vd - 1) x 0,6 x 100 
Vi PNA 

 
În care: SB = suma bazelor schimbabile (me/100 g sol) 

             Vd    = gradul de saturaţie în baze (%) dorite a se realiza 
             Vi    = gradul de saturaţie (%) iniţial, al solului neamendat 
  0,6    = coeficient neutralizare pentru pajişti  
  PNA =  puterea de neutralizare a amendamentului, exprimată în % CaCO3  

 
Dozele de amendament se calculează cu precizie după formule pentru 

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

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

respectiv o medie de 4,5 t/ha, pe care o putem lua în calcul pentru necesarul de 
amendamente în prezentul program. 
 Efectul amendării calcice durează 8-10 (12) ani în funcţie de doza iniţială şi are 
un maxim de eficienţă după 4-5 ani de la aplicare la suprafaţă, pe păşunile naturale. 
 
 Sortimentul de îngrăşăminte cu fosfor 
 Fosforita este o rocă sedimentară care conţine fosfaţi superiori de calciu cu un 
conţinut variabil în funcţie de natura materialelor ce însoţeşte mineralul fosfatic şi 
anume: argiloase (25-30% P2O5), glauconitice (18-20% P2O5) şi silicioase (12-14% 
P2O5).  

Prin măcinare se obţine făina de fosforite cu un conţinut de 20-34% P2O5 care 
se utilizează ca sursă de fosfor directă pentru solurile puternic acide din zone bogate 
în precipitaţii, cum sunt păşunile din zona montană înaltă. 
 Superfosfatul simplu se obţine pe cale industrială prin acţiunea acidului 
sulfuric asupra rocii fosfatice (fosforite sau apatite) cu un conţinut de 32% fosfat 
monocalcic şi 17-19% P2O5 solubil în apă. 

Superfosfatul concentrat (dublu şi triplu) se obţine prin acţiunea acidului 
fosforic asupra rocii fosfatice şi are un conţinut de 38-47% P2O5 solubil în apă. 
Aplicarea superfosfaţilor simpli şi concentraţi pe solurile acide se recomandă a se 
face numai după corectarea acidităţii prin amendare calcică.  

Se mai utilizează în cantităţi reduse la noi fosfaţii activi şi zgura lui Thomas. 
 Laboratoarele de agrochimie din ţara noastră folosesc metode prin care fosforul 
accesibil se extrage cu o soluţie de acetat-lactat de amoniu (AL) tamponată la pH=3,7. 
  

Valorile de interpretare a conţinutului de fosfor mobil din sol după 
metodologia ICPA (1981) sunt următoarele: 
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Sub 8,0 ppm – foarte slabă 
8,1-18,0 ppm – slabă 
18,1-36,0 ppm – mijlocie 
36,1-72,0 ppm – bună 
72,1-108,0 ppm – foarte bună 
108,1-144,0 ppm – excesivă pentru plante 

 
 Pe solurile cu reacţie acidă care au un conţinut de fosfor mai mic de 36,0 ppm 
(mijlociu aprovizionat) este posibil să apară carenţa de fosfor, cauză pentru care este 
necesară corectarea acidităţii înainte de aplicarea îngrăşămintelor fosfatice. 

Datorită levigării foarte lente şi al pierderilor neînsemnate de fosfor, 
administrarea acestor îngrăşăminte se poate face o singură dată pentru mai mulţi ani, 
plantele de pajişte tolerează bine dozele mari dacă şi celelalte elemente de nutriţie (N, 
K) sunt asigurate la nivelul necesar. 

Din aceste considerente se propune aplicarea unor doze “de rezervă” o dată 
pentru 4-5 ani, cât durează efectul târlirii cu animalele şi jumătate din perioada de 
efect al amendării. 

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

 
Cantităţile necesare de amendamente şi superfosfat simplu  
Pentru corectarea acidităţii solurilor pe 600 mii hectare păşuni sunt necesare 

2700 mii tone carbonat de calciu în următorii 10 ani, respectiv 270 mii tone pe an, 
după care această operaţiune se continuă permanent. 

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

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

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

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

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

aplicarea amendamentelor, după care se continuă aplicarea fosforului fără amendare 
alţi cinci ani, în doze de 550 kg/ha superfosfat simplu (100 kg/ha P2O5) şi aşa în 
continuare. 
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Această schemă corespunde unui sistem integrat de fertilizare organică, 
fosfatare şi amendare a păşunilor montane degradate, dominate în special de ţepoşică 
(Nardus stricta) pe soluri acide, după cum urmează: 

 
Acţiune Efect scontat şi repetare la: 

Târlire cu animalele 4-6 nopţi 1 oaie/m2 sau 
 o vacă/6 m2 5 ani 

Aplicare 100 kg/ha P2O5 5 ani 
Amendare cu 4,5 t/ha CaCO3 10 ani 

 
În aplicarea acestui sistem armonic de îmbunătăţire prin fertilizare şi amendare 

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

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

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

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

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

Corectarea acidităţii prin amendare calcică şi aplicarea îngrăşămintelor 
fosfatice deficitare trebuiesc incluse într-un sistem coerent de întreţinere şi folosire 
raţională a păşunilor montane cu animalele ierbivore îndeosebi bovine şi ovine, altfel, 
eficienţa economică a întregii operaţiuni poate fi din cele mai scăzute. 
 
Rev. Profitul Agricol nr 36, 23 septembrie 2009, Bucureşti 
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TÂRLIREA PAJIŞTILOR CU ANIMALE  
ÎNTRE BINEFACERE ŞI POLUARE 

 
În urmă cu peste o jumătate de secol, târlirea era urmărită atent şi sever 

sancţionată dacă nu erau respectate regulile ei de bază, statornicite de secole de 
strămoşii noştri, crescători autentici de animale, aflaţi în bună şi durabilă armonie cu 
natura înconjurătoare.  

Staţionarea peste limită a animalelor în acelaşi loc, din lipsă de porţi de târlire 
şi uneori lenea molipsitoare a unora de a le muta la momentul oportun, cum se 
practică aproape peste tot astăzi, duce la o concentrare excesivă a dejecţiilor lângă 
stâni, care devin adevărate focare de infecţie pentru animale şi oameni, la care 
adaugăm distrugerea covorului ierbos, poluarea apelor, eroziunea solului şi multe alte  
neajunsuri. 

Mulsul şi procesarea igienică a laptelui la stânele de vară va trebui să înceapă 
cu schimbarea radicală a modului de staţionare a animalelor peste noapte,respectiv a 
târlei, care din agent major al poluării trebuie să-l transformăm în  principal factor de 
sporire a producţiei şi calităţii ierbii de pe păşuni. 

În ţările mai dezvoltate, bovinele întreţinute vara pe păşunile montane au la 
dispoziţie adăposturi prevăzute cu bazine de recoltare a dejecţiilor solide şi lichide 
(Gülle, purin), care după o prealabilă fermentaţie, diluare şi completare cu 
îngrăşăminte fosfatice sunt împrăştiate uniform pe păşune, prin irigaţie sau 
gravitaţional, nepierzându-se nici un gram din acest preţios fertilizant organic. 

Ce se poate face acum, în condiţiile noastre, când nu posedăm încă asemenea 
adăposturi perfecţionate, cu toate că bovinele in ultimul deceniu au înlocuit treptat 
ovinele în munţi mai accesibili, vaca ajungând chiar la 2.200 m altitudine în Platoul 
Bucegilor, fapt aproape incredibil pentru mulţi dintre cei care activăm în zona 
montană înaltă. 

Până acum, târlirea tradiţională normală, confirmată ştiinţific, se face cu oile şi 
anume 2 – 3  nopţi 1 oaie adultă / mp pe păşuni cu covor ierbos corespunzător şi 4 – 6 
nopţi 1 oaie / mp pe păşunile degradate, care în zona montană sunt invadate de 
Nardus stricta (părul porcului, ţepoşică). 

 Depăşirea acestui prag de 6 nopţi, în toate situaţiile duce la supratârlire, cu 
întreg cortegiul de dezechilibre grave ale covorului ierbos şi ale celorlalţi factori de 
mediu. 

Au fost efectuate cercetări privind târlirea cu bovinele, respectiv acceaşi 
intensitate, în funcţie de starea covorului ierbos de 2 – 3  nopţi şi 4 – 6 nopţi  1 vacă / 
6 mp sau alte durate cu încărcări echivalente cum ar fi 4 – 6 nopţi sau 8 – 12 nopţi 1 
vacă / 12 mp, ţinând seama şi de greutăţile care intervin în mutarea porţilor mai mari 
de târlire şi mărirea în prima fază a spaţiului dintre vacile de la diferiţi proprietari, 
care nu se cunosc între ele, pentru evitarea unor altercaţii şi stări de stres, până la 
ierarhizarea după legile nescrise ale etologiei. 

Prin aceste metode de târlire, o păşune de munte, într-o perioadă de 90 – 120 
zile poate fi ameliorată abia pe 10-20 % din suprafaţa totală, o dată pentru cca 5 ani, 
cât durează efectul târlirii, dată fiind încărcarea mică cu animale de 1 – 2 unităţi vită 
mare (UVM) la hectar şi durata scurtă a sezonului de păşunat. 
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Cercetări mai recente au dovedit că este posibil a se târlii până la 50 % din 
suprafaţa atribuită unei turme de animale cu condiţia aplicării unor erbicide pentru 
distrugerea covorului ierbos degradat, urmată de supraînsămânţare cu ierburi perene 
şi fertilizare cu îngrăşăminte chimice fosfatice. 

Concret, pe o păşune degradată de ţepoşică se aplică 5 l/ha Roundup (glifosat), 
diluat în 150 litri de apă, utilizând pentru stropire o pompă de spate după care la 2 
săptămâni se supraînsămânţează cu un amestec calculat pentru 1 hectar de 275 kg 
superfosfat (18 % P2O5) împreună cu 20 kg graminee (Festuca rubra, Festuca 
pratensis, Phleum pratense, Lolium perenne, Dactylis glomerata, Agrostis capillaris 
şi altele) şi 5 kg leguminoase perene (Trifolium repens, Trifolium hybridum, Lotus 
corniculatus, etc.), revenind 3 kg amestec complex la 100 mp, după care se 
efectuează o târlire redusă la numai 2 nopţi 1 oaie/mp sau 1 vacă/6 mp.  

Prin aceste măsuri care necesită o bună pregătire în prealabil şi multă 
conştiinciozitate în aplicare pe suprafeţe de păşuni proprietate individuală sau 
închiriate pe termen lung (10-20 de ani) se vor putea îmbunătăţi într-un interval 
relativ scurt, suprafeţe mari de păşuni montane degradate în decenii de agresiune 
asupra mediului. 

În mod cert, situaţia actuală a târlelor nu mai poate continua în mizeria de 
nedescris în care se găsesc şi poluarea care o generează. 

Aşa cum se asigură sarea pentru animale şi mălaiul pentru hrana îngrijitorilor, 
la fiecare stână ar trebui să existe şi amestecuri complexe de ierburi perene cu 
îngrăşăminte chimice fosfatice, păstrate în pungi de polietilenă care să fie aplicate pe 
târle cu 1 – 2 zile înainte de a fi mutate în alt loc, alături. 

 Prin acest procedeu chiar dacă se trece cu 4 – 6 zile peste pragul fatidic de 6 
nopţi 1 oaie/mp, se realizează adevărate pajişti semănate de mare productivitate, în 
loc să se instaleze o vegetaţie de buruieni nitrofile nevaloroase ca: ştevii (Rumex 
obtusifolius de la câmpie până la 1000 – 1200 m altitudine şi Rumex alpinus la 
altitudini mai mari); urzica (Urtica dioica); ştirigoaia (Veratrum album) şi altele. 

Introducerea îngrăşămintelor fosfatice este necesară pentru a completa acest 
element, întrucât dejecţiile animalelor sunt mai bogate în azot şi potasiu şi mai sărace 
în fosfor, element de bază prin care se susţin în continuare leguminoasele şi fixarea 
azotului atmosferic. Pentru a implementa  un sistem de târlire normal sau cu 
îmbunătăţirile menţionate, trebuie în primul rând să ne dotăm cu porţi uşoare şi 
rezistente de îngrădirea animalelor pe timp de noapte, din aluminiu sau materiale 
plastice mai înalte pentru vaci şi mai scunde pentru oi.  

De asemenea, va trebui să intervenim şi pentru a îmbunătăţi condiţiile de lucru 
şi locuire în stâna propriu-zisă prin construirea unora mai rezistente şi cu dotările 
necesare sau a unor adăposturi demontabile sau pe roţi, care să fie mutate din loc în 
loc pe păşune mai aproape de perimetrele ce urmează a fi îmbunătăţite prin târlire. 

 În ultima vreme, din păcate, s-au înmulţit furturile de la stâni, adăposturile 
trainice, mai vechi sau mai noi, au fost demolate sau distruse, astfel că actualii 
crescători în fiecare sezon de păşunat sunt nevoiţi să-şi încropească cu mari eforturi 
nişte improvizaţii, care de cele mai multe ori nu oferă condiţii igienico-sanitare 
pentru prepararea brânzeturilor şi pe care le demontează când pleacă cu animalele de 
la munte.  
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Până nu se reglementează această situaţie anacronică, nu va fi posibilă 
construirea unor adăposturi trainice pentru oameni şi animale aşa cum se întâlnesc 
peste tot în zona montană a Uniunii Europene. 

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

Pentru specia bovină, ideale ar fi adăposturile solide, cu posibilităţi de 
colectare şi distribuire a dejecţiilor, muls mecanic, lactoducte, maşini de prelucrare a 
laptelui, depozite de păstrare a brânzeturilor şi alte unităţi moderne, cum am văzut în 
Alpi, Pirinei şi Tatra. 

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

De ce nu  ar putea fi şi „Carpatenmilch”?  
Merită să încercăm, dacă dorim să fim performanţi la nivel european.  
Aceasta depinde numai de noi, nu avem ce piedici sau motive să invocăm, 

decât propria noastră nepricepere, neputinţă sau indisciplină, cauzatoare de mari 
pierderi economice cu dezechilibre grave pentru mediu şi fondul pastoral. 

 
Rev. Profitul Agricol nr 33, 2 septembrie 2009, Bucuresti 
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REFACEREA TOTALĂ SAU PARŢIALĂ  A COVORULUI IERBOS 
 

 În marea majoritate a cazurilor pajiştile din ţara noastră au covorul ierbos 
degradat datorită lipsei de întreţinere curentă (grăpat, combatere buruieni, etc.), 
absenţa sau insuficienţa fertilizării cu îngrăşăminte organice şi chimice,cât şi a 
folosirii neraţionale prin păşunat (durată, încărcare, abandon,starea 
necorespunzătoare a ţelinii, etc.) sau alte cauze. 
 Îmbunătăţirea prin mijloace de suprafaţă cu menţinerea covorului „original” 
poate să nu dea rezultate după aplicarea îngrăşămintelor datorită expansiunii unor 
specii nitrofile nedorite existente aici sau a încetinelii cu care se instalează speciile 
mai valoroase. 
 De aceea, acolo unde este posibil se va îndepărta (distruge) vechiul covor 
ierbos prin mijloace mecanice (arat, frezare, grăpare energică) sau chimice prin 
erbicidare totală, după care prin însămânţarea unui amestec adecvat de graminee şi 
leguminoase perene se înfiinţează o pajişte nouă în locul celei vechi. 
 
 Ce pajişti le refacem total sau parţial 
 Pajiştile care au o acoperire de peste 60-70 % cu specii nevaloroase pentru 
furaj, goluri sau specii nedorite + goluri în aceeaşi proporţie, se recomandă a fi 
reînsămânţate.  

Tot aici se înscriu suprafeţele de pajişti după defrişarea vegetaţiei lemnoase cu 
acoperire de peste 50 %, a celor pe care s-au efectuat lucrări de desecare pentru 
eliminarea excesului temporar sau lucrări de drenaj pentru eliminarea excesului de 
umiditate, cele invadate puternic de muşuroaie înţelenite, după nivelare şi alte situaţii 
care reclamă înlocuirea totală a covorului ierbos al unei pajişti. 
 Refacerea totală este limitată în unele cazuri de grosimea stratului de sol şi 
prezenţa pe profil a pietrelor cât şi al înclinaţiei versanţilor care nu trebuie să 
depăşească 12 grade pentru a efectua mecanizat lucrările şi a evita declanşarea 
eroziunii solului. Pe pante mai mari de 12 grade până la maxim 30 grade înclinaţie se 
folosesc de regulă mijloace de suprafaţă, fără mobilizarea solului, iar peste această 
limită de 30 de grade se propune împădurirea lor. 
 Refacerea parţială a covorului ierbos se execută după defrişarea vegetaţiei 
lemnoase invadante, scoaterea cioatelor, adunarea pietrelor dacă este cazul, nivelarea 
terenului şi alte măsuri preliminare care să faciliteze mecanizarea lucrărilor de 
înfiinţare, întreţinere şi folosire a pajiştilor în anii următori. 

Pentru refacerea parţială a unei pajişti este obligatoriu ca în covorul ierbos să 
existe 30-50 % specii valoroase furajer care necesită a fi completate prin 
supraînsămânţare cu alte specii valoroase. 

O situaţie aparte o constituie pajiştile cu covor ierbos valoros dar cu o densitate 
scăzută care necesită a fi îndesite prin autoînsămânţare. 

 În acest caz, odată la 4-6 ani prin rotaţie, se recoltează prin cosire covorul 
ierbos mai târziu, după coacerea şi scuturarea seminţelor care cad pe sol, încolţesc şi 
înlocuiesc plantele care au îmbătrânit şi în cele din urmă au pierit, lăsând goluri care 
trebuiesc completate. 



 138 

În acest caz înlocuirea covorului ierbos se face de la sine prin procesul de 
autoînsămânţare,  acesta fiind unul din cele mai eficiente mijloace de îmbunătăţire a 
densităţii pajiştilor, cu condiţia ca plantele componente să aibă valoare furajeră 
corespunzătoare. Dacă avem un covor ierbos îmburuienat nu putem apela la 
autoînsămânţare întrucât am stimula şi mai mult extinderea buruienilor nedorite. 

 
Lucrări de pregătire a ţelinii  pentru semănat 
Pentru refacerea  totală a unui covor ierbos degradat sau cu goluri în proporţie 

însemnată este bine ca înainte de arătură să se efectueze o lucrare cu grapa cu discuri 
reglată la un unghi mic pentru a tăia în bucăţi ţelina, preferabil să se acţioneze pe 
două direcţii perpendiculare. 

Arătura propriuzisă se face de regulă toamna la adâncimea normală de 18-20 
cm cu plugul reglat să îngroape bine ţelina. 

Sunt cazuri când este suficientă prelucrarea ţelinii cu grapa grea cu discuri, 
urmată de grăpări mai uşoare. Pentru a uşura prelucrarea  în prealabil se efectuează o 
erbicidare totală cu unul din produsele active Glifosat sau Paraquat, după care la două 
săptămâni se pregăteşte patul germinativ prin grăpare. 

Cele mai bune rezultate se obţin prin prelucrarea cu freza de pajişti la 
adâncimea de 10-12 cm pe pajişti cu ţelina mai subţire, sau cu ţelina mai groasă după 
ce s-a făcut o erbicidare totală. 

Pentru refacerea parţială prin supraînsămânţare, primăvara  devreme se face o 
mobilizare superficială de 1-2 cm cu grapa cu colţi prin mai multe treceri, acţiune 
care nu distruge în totalitate vechiul covor, creînd condiţii pentru germinarea 
seminţelor. 

 
Semănatul ierburilor perene 
După pregătirea patului germinativ la refacerea totală sau parţială a covorului 

ierbos, obligatoriu se tasează terenul cu un tăvălug inelar, apoi se seamănă cu 
semănătorile obişnuite de cereale în rânduri la adâncimea de 1,5-2 cm, după care din 
nou se tasează cu un tăvălug de această dată neted.  

Astfel, regula de aur în reuşita semănatului este: tasare – semănat – tasare.  
Multe din semănături nu reuşesc pentru că nu se respectă această regulă. Nu 
întâmplător, pe urma roţilor de tractor se instalează cel mai bine iarba semănată, 
pentru că acolo terenul a fost mai bine tasat. 

Semănatul ierburilor perene este o operaţiune delicată datorită seminţelor 
foarte mici şi a adâncimii superficiale la care se introduce în sol, motiv pentru care 
există maşini speciale pentru acest scop.  

La fel sunt maşini combinate care mobilizează solul pe rânduri şi fac 
concomitent supraînsămânţarea ierburilor, care realizează indici calitativi superiori 
faţă de tehnologia adaptată de la semănatul cerealelor păioase, care o avem acum în 
dotare şi o folosim deocamdată pe scară largă. 
 
Rev. Profitul Agricol nr 38 din 7 octombrie 2009, Bucuresti 
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ASPECTE PRIVIND DEGRADAREA PĂŞUNILOR 
DIN PARCUL NATURAL BUCEGI 

 
Pajiştile din Parcul Natural Bucegi  în suprafaţă de cca. 8.750 hectare sunt în 

marea lor majoritate de origine secundară, rezultate după defrişarea pădurilor ( 700-
1800 m alt.) şi jnepenişurilor (1800-2200 m alt.) şi de origine primară în etajul alpin 
(peste 2200 – 2300 m alt.) până la 2505 m pe Vf. Omu. 

În anul 2004 s-a efectuat un studiu privind identificarea şi inventarierea pajiştilor 
din 3 trapeze cadastrale, şi anume: L 35 – 87 Db – 9.055 hectare; L 35 – 87 Dd – 
9.053  ha şi L 35 – 99 Bb – 9.089 ha. 

Pentru identificare s-au utilizat imagini satelitare la scara 1 : 25.000 şi hărţi 
cadastrale la aceeaşi scară. Aceste 3 trapeze în suprafaţă de 27.197 ha, sunt „miezul” 
suprafeţei Parcului Natura Bucegi în suprafaţă de 32.663 ha. 

Conturul suprafeţelor de pajişti a fost stabilit de computer, urmând ca în cadrul 
fiecărui poligon să fie determinată alianţa fitosociologică şi stadiul de degradare a 
covorului ierbos al pajiştilor naturale (primare) şi seminaturale (secundare). 

Suprafaţa pajiştilor stabilită de computer în cele 3 trapeze cadastrale a fost de: L 
35 – 87 Db – 2.403 ha – 26,5 % din total; L 35 – 87 Dd – 4.128  ha – 45,6 % din total 
şi L 35 – 99 Bb –   815 ha – 9,0 % din total însumând 7.346 ha reprezentând 27,0  % 
din suprafaţa trapezelor. 

Astfel, suprafaţa de pajişti din aceste 3 trapeze, reprezintă 84 % din suprafaţa 
totală a pajiştilor din zona luată în studiu, folosite aproape în totalitate prin păşunat cu 
ovine şi bovine. 
 

Unităţi de pajişti principale 
Într-o primă aproximaţie au fost determinate 5 alianţe fitosociologice ierboase 

şi o alianţă de tufărişuri cu ierburi, după cum urmează: 
1. Potentillo ternatae – Nardion (PON), Păşuni oligotrofe subalpine pe soluri 

acide, având ca specii de recunoaştere şi edificatoare: Nardus stricta, Festuca 
nigrescens,  Festica airoides, Poa media, Potentilla ternata, Campanula abietina, 
Geum montanum, Ligusticum mutellina, Deschampsia flexuosa, Viola declinata şi 
altele. 

2. Seslerion bielzii (SEB), Păşuni primare subalpine de soluri bazice având ca 
specii de recunoaştere şi edificare: Sesleria bielzii, Sesleria rigida ssp. haynaldiana, 
Festuca amethystina, Festuca saxatilis, Festuca versicolor, Linum extraaxilare, 
Dianthus spiculifolius, Carex sempervirens, Aster alpinus şi altele. 

3. Oxytropido-Elynion (OXE), Păşuni primare alpine de soluri bazice, cu 
speciile de recunoaştere : Oxytropis carpatica, Elyna myosuroides, Erigeron 
uniflorus, Dianthus glacialis, Cerastium lanigerum, Pinguicula alpina, Pedicularis 
verticillata, Salix reticulata, Dryas octopetala, Polygonum viviparum, Gentiana 
nivalis  şi altele.  

4. Junicion trifidi (JUT), Păşuni primare alpine de soluri acide cu speciile de 
recunoaştere şi edificare: Juncus trifidus, Carex curvula, Oreochloa disticha, 
Campanula alpina, Primula minima, Minuartia sedoides, Armeria alpina şi altele. 
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5. Cynosurion (CYN), Pajişti mezofile colinar – montane pe soluri bine 
drenate, având ca specii de recunoaştere: Agrostis capillaris, Cynosurus cristatus, 
Festuca rubra, Festuca pratensis, Lolium perenne, Phleum pratense, Trifolium 
repens şi altele. 

6. Rhododendron myrtifolii-Vaccinion (RHV), Tufărişuri de smirdar, cu 
specii edificatoare: Rhododendron myrtifolium, Vaccinum gaultherioides, Vaccinum 
myrtillus, Vaccinum vitis-idaea, Loiseleuria procumbens, Soldanella pusilla, 
Juniperus sibirica şi altele. 

Repartizarea acestor unităţi de pajişti în cele trei trapeze cadastrale este 
prezentată în tabelul 1. 

Tabelul 1 
Repartizarea unor unităţi de pajişti din Parcul Natural Bucegi 

2004 
Nr 
crt 

Poligonul 
L  35 

Suprafaţa 
(ha) 

Alianţa fitosociologică 
PON SEB OXE JUT CYN RHV 

1.   87  Db (Nord) 2.435 1.380 475 435 40 - 105 
2.   87  Dd (Mijloc) 3.025 1.955 955 - - - 115 
3.   99  Bb ( Sud) 815 790 - - - 25 - 

T O T A L 6.275 4.125 1.430 435 40 25 225 
% 100 65,7 22,8 6,9 0,6 0,4 3,6 

 
Din aceste date rezultă că  ponderea cea mai însemnată o au pajiştile dominate 

de speciile Nardus stricta şi  Festuca airoides, înscrise pe hartă cu PON, care se 
întind pe 2/3 din suprafaţă, indicând stadiul foarte avansat de degradare a covorului 
ierbos. Urmează pajiştile de stâncării  SEB cu 23 % din suprafaţă, păşunile alpine de 
pe culmile cele mai înalte OXE şi restul JUT şi CYN în proporţie de abia 1 %. De 
remarcat reprezentarea destul de bună a tufărişurilor de smirdar RHV care ating 
3,6 % din total suprafaţă de pajişti analizate.  

 
Proporţia degradării covorului ierbos 
Din studiile efectuate pe teren asupra stadiului degradării pajiştilor a rezultat că 

numai 6.275 ha au covorul ierbos care să indice  încadrarea lor  în această categorie 
de folosinţă, restul de 1.071 ha (14,5 % din 7.346 ha conturate de computer) au trecut 
la altă categorie de folosinţă deoarece au  peste 60 – 80 % acoperire de vegetaţie 
lemnoasă sau sunt pe stâncării. În plus, pe cele 6.275 ha stabilite pe hartă în teren, cca. 
15 % sunt afectate de eroziune de suprafaţă şi adâncime a solului, 13 % sunt pe 
stâncării, 12 % sunt acoperite în diferite proporţii de tufărişuri de ienupăr şi puieţi  de 
molid în zonele unde păşunile sunt în diferite stadii de abandon. Nu sunt de neglijat 
cele 250 ha (4 % din suprafaţă ) invadate de buruieni nitrofile ca efect al supratârlirii 
(Tabelul 2).  

Astfel, în cele 3 trapeze analizate din 7.346 ha pajişti stabilite de computer 
după imaginile satelitare şi 6.275 ha conturate prin observaţii direct pe teren, rezultă 
o suprafaţă de 3.836 hectare pajişti foarte degradate datorită eroziunii solului, 
prezenţei rocilor la suprafaţă, invaziei vegetaţiei lemnoase, supratârlirii şi altor cauze, 
respectiv 52,2 % din total ceeace este de o gravitate extremă. 
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Tabelul 2 

Stadiul degradării pajiştilor din Parcul Natural Bucegi 
2004 

Nr 
crt 

Poligonul 
L  35 

Suprafaţa 
(ha) 

Stâncării 
(P) 

Eroziune 
(E) 

Tufărişuri 
(T) 

Buruieni 
Târlă (I) 

TOTAL 
Degradat 

(ha) 
% 

1.   87  Db (Nord) 2.435 330 355 290 70 1.045 43 
2.   87  Dd (Mijloc) 3.025 470 510 430 90 1.500 50 
3.   99  Bb ( Sud) 815 10 70 50 90 220 27 

T O T A L 6.275 810 935 770 250 2.765 44 
% 100 12,9 14,9 12,2 4,0 44,0 * 

 
Dacă la acestia se adaugă degradarea covorului ierbos al păşunilor prin 

instalarea până la dominanţă a speciei Nardus stricta în locul altor tipuri de pajişti 
mai valoroase ca Agrostis capillaris, Festuca rubra, F. nigrescens şi altele de la 700-
2200 m altitudine, pajiştile valoroase abia dacă ajung la 5-10 % din suprafaţă. 

Din prezentarea acestor studii preliminare ca o concluzie generală se poate 
afirma că pajiştile din Parcul Natural Bucegi sunt într-un stadiu foarte avansat de 
degradare, necesitând în continuare studii detaliate privind suprafeţele, tipurile de 
pajişti, productivitatea, încărcarea posibilă cu animale şi alte măsuri pentru stoparea 
degradării, reconstrucţia ecologică a covorului ierbos degradat şi conservarea 
biodiversităţii până nu va fi prea târziu. 

Acest model de studiu este necesar să fie extins la întreg lanţul Carpatic, 
înainte de luarea unor măsuri generale şi susţinute de îmbunătăţire şi folosire 
raţională a acestei inestimabile bogăţii care sunt pajiştile montane. 
 
Rev. Profitul Agricol nr.47din 9 decembrie 2009, Bucuresti 
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PROGRAMUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE ŞI FOLOSIRE RAŢIONALĂ A 
PAJIŞTILOR DIN JUDEŢUL BRAŞOV 

 
Generalităţi 

 În Ordinul Comun al MAPAM, fost MAAP (226/2003) şi MAP (235/2003) 
referitor la aprobarea “Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunătăţitre şi 
exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu şi lung”  ca răspuns concret 
la prevederile art.19 din Legea Zootehniei nr.72/2002 şi ale art.9 din Normele 
metodologice de aplicare a respectivei legi aprobate prin HG nr. 940/2002, sunt date 
instrucţiuni clare privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a 
pajiştilor care trebuiesc elaborate la nivel local, judeţean şi naţional.  
 Ca răspuns la acestă solicitare expresă şi concretă se prezintă în continuare spre 
exemplificare situaţia actuală a pajiştilor din judeţul Braşov din ultimul deceniu, care 
a fost în principal influenţată de scăderea dramatică a efectivelor de bovine şi ovine, 
lipsa unor lucrări specifice de îmbunătăţire (curăţiri, fertilizări, etc.) şi folosirea 
raţională (suprapăşunat, subpăşunat, abandon, etc.). 

În acest judeţ, ca de altfel în întreaga ţară, se remarcă o scădere generală a 
interesului populaţiei şi a administraţiilor comunelor şi oraşelor pentru fondul 
pastoral şi creşterea animalelor, fapt ce  a dus la reducerea alarmantă a încărcării cu 
animale a pajiştilor şi abandonarea acestora pe mari suprafeţe (Tabelul 1). 

Tabelul 1 
Efectivele de animale şi încărcarea pajiştilor permanente din judeţul Braşov 

- septembrie 2003 – 
 

Repartizare 
zonală  

Efective (mii capete) Total 
UVM 
(mii) 

Pajişti naturale (mii ha) Încărcare 
UVM/ha Bovine Ovine + 

Caprine 
Cabaline Păşuni Fâneţe Total 

Braşov 28,4 113,5 5,9 45,7 44,4 21,1 65,5 0,70 
Făgăraş 20,1 63,6 3,3 29,0 42,6 23,8 66,4 0,44 
Rupea 13,5 76,3 2,6 25,9 32,9 11,7 44,6 0,58 
Total judeţ 62,0 253,4 11,8 100,6 119,9 56,6 176,5 0,57 

  
Sub aspectul încărcării cu animale a pajiştilor, situaţia cea mai dramatică se 

află în zona Depresiunii Făgăraşului unde există 0,44 UVM/ha, urmată de zona de 
dealuri Rupea cu 0,58 UVM/ha şi Depresiunea Braşovului  cu 0,70 UVM/ha. 

Încărcarea medie pe judeţul Braşov ajunge la abia 0,57 UVM/ha, respectiv cu 
cca 15 % mai scăzută decât media pe ţară care este de cca 0,70 UVM/ha. 

Dacă avem în vedere vocaţia creşterii animalelor care a caracterizat în trecut 
judeţul nostru, se poate afirma că situaţia în care se găsesc pajiştile permanente  în 
special şi creşterea animalelor în general este mai mult decât critică şi trebuie 
intervenit cât mai repede cu putinţă pentru îndreptarea lor. 

În condiţii de întreţinere şi folosire normală a pajiştilor din judeţul Braşov, se 
pot creşte şi exploata de 2,5-3 ori mai multe efective de bovine şi ovine, de la care se 
vor putea obţine produse pentru consum propriu în judeţ şi chiar pentru export în UE 
sau alte ţări cum sunt: carnea de oaie, brânzeturile din lapte de bivoliţă şi capră şi 
altele care nu au cote limitate de producere în UE. 
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În plus se vor obţine cantităţi însemnate de gunoi de grajd cu care să se 
dezvolte pe un plan superior agricultura ecologică, pentru care judeţul nostru prezintă 
condiţii excelente de practicare, cum este zona Rupea, apreciată şi de specialiştii din 
străinătate. 

 
Starea actuală a pajiştilor 
Urmare a încetării lucrărilor de investiţii după anii 1990 şi al desfiinţării unor 

întreprinderi de prestări servicii de profil cum a fost Întrepriderea de Îmbunătăţire şi 
Exploatare  a Pajiştilor (IIEP) din judeţ, pe fondul general de scădere a efectivelor de 
animale, pajiştile au ajuns la cel mai scăzut nivel de productivitate, necunoscut în 
istoria acestor meleaguri. 

Lipsa de interes pentru această categorie de folosinţă care reprezintă 59 % din 
terenul agricol al judeţului Braşov, a lăsat cale liberă invaziei cu vegetaţie lemnoasă, 
buruieni, muşuroaie şi altele pe lângă condiţiile staţionale nefavorabile existente ca 
exces de umiditate, eroziunea şi aciditatea solului, pietre şi stâncării, etc., care au dus 
la scăderea generală a productivităţii şi al reducerii suprafeţelor de pajişti (Tabelul 2 
şi 3). 

Tabelul 2 
Factorii staţionali limitativi ai producţiei pajiştilor 

- mii ha -  
 

Repartizare 
Pajişti naturale  

Aciditate 
sol 

 
Exces 

umiditate 

 
Eroziune 

sol 

 
Pietriş Total Fără 

restricţii 
Cu 

restricţii 
Braşov 65,5 36,2 29,3 14,3 4,8 1,6 8,6 
Făgăraş 66,4 32,3 34,1 15,7 10,8 4,1 3,5 
Rupea 44,6 31,9 12,7 5,1 3,6 3,7 0,3 
Total 176,5 100,4 76,1 35,1 19,2 9,4 12,4 

% 100 57 43 20 11 5 7 
 

Tabelul 3 
Factori de întreţinere limitativi ai producţiei pajiştilor 

- mii ha -  

 
Repartizare 

Pajişti naturale  
Vegetaţie 
lemnoasă 

 
Cioate 

 
Muşuroaie 

 
Buruieni Total Normale Degradate 

Braşov 65,5 48,8 16,7 5,7 0,4 6,9 3,7 
Făgăraş 66,4 51,9 14,5 4,7 1,4 5,0 3,4 
Rupea 44,6 28,9 15,7 3,3 0,3 5,2 6,9 
Total 176,5 129,6 46,9 13,7 2,1 17,1 14,0 

% 100 73 27 8 1 10 8 
 
Din cele prezentate rezultă că mari suprafeţe de pajişti au o productivitate 

foarte scăzută datorită factorilor staţionali limitativi amintiţi în proporţie de 43 % din 
suprafaţa totală, cât şi a lipsei totale de întreţinere, în proporţie de 27 %. 
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Se precizează că peste o treime din suprafaţa pajiştilor judeţului reclamă lucrări 
majore de îmbunătăţire cum ar fi: amendare cu calciu, desecare, drenaj, combaterea 
eroziunii cât şi defrişare, nivelare,etc., înainte de lucrările propriu-zise de 
îmbunătăţire ca fertilizare, reînsămânţare urmate de o folosire raţională prin păşunat 
sau cosire. 

 
Lucrările de îmbunătăţire a pajiştilor efectuate în anul 2003 
Din datele furnizate de specialişti agricoli din teritoriu, vizate de primari, în 

anul 2004 pe pajiştile judeţului s-au efectuat mai multe lucrări de îmbunătăţire 
(Tabelul 4). 

Tabelul 4 
Situaţia lucrărilor de îmbunătăţire efectuate pe pajişti 

 
Repartizare Defrişare 

vegetaţie 
lemnoasă 
(mii ha) 

Curăţire 
diverse 
(mii ha) 

Târlire 
cu 

animale 
(mii ha) 

Aplicare 
20-40 t/ha 

gunoi de grajd 
(mii ha) 

Aplicare 
îngrăşăminte 

chimice 

Reînsă
mânţări 
(mii ha) 

mii ha kg/ha s.a 

Braşov 0,5 6,0 4,9 2,9 1,7 40 0,5 
Făgăraş 0,7 9,0 2,3 6,6 2,6 53 0 
Rupea 1,1 7,1 1,7 0,3 0,6 33 0 
Total judeţ 2,3 22,1 8,9 9,8 4,9 46 0,5 
% din  
176,5 mii ha 

1,3 12,5 5,0 5,6 2,8 * 0,3 

 
Se constată un volum foarte redus de lucrări pe pajişti şi cele prezentate cu o 

oarecare largheţe, sunt greu de controlat pe teren.. Unele din aceste lucrări cum este 
amendarea  cu calciu nu s-a executat pe nici un hectar, deşi sunt peste 35 mii hectare 
cu soluri acide şi conform legii, amendamentele sunt gratuite. 

La fel şi „supra” sau reînsămânţarea pajiştilor degradate s-a efectuat numai în 
zona Braşov şi pe suprafeţe neînsemnate faţă de necesităţi.  

Pe suprefeţe extrem de mici au fost aplicate îngrăşăminte chimice şi în doze 
mai mult decât minime.  

Dacă raportăm cantitatea totală de îngrăşăminte chimice aplicate la întreaga 
suprafaţă de pajişti a judeţului rezultă 1,3 kg/ha s.a. faţă de o medie normală la noi de 
150 – 200 kg/ha şi de o medie de 300 kg/ha cât se aplică în ţările UE. 

Dacă am menţine ritmul anului 2003, lucrările s-ar putea executa astfel: 
- defrişare de vegetaţie lemnoasă în 6 ani, dacă invazia ar stagna din 2003; 
- târlirea şi aplicarea gunoiului (20-40 t/ha) cu efect pe circa 5 ani, cu un ritm 

de 18,7 mii ha/an, ar fi posibil să acopere întreaga suprafaţă de 176,5 mii ha în 
aproximativ 10 ani, ceea ce ar fi extraordinar de bine, dacă nu am pune sub semnul 
îndoielii veridicitatea celor raportate, acţiune care necesită a fi verificată pe teritoriu 
în următorii ani; 

- supra sau reînsămănţarea pajiştilor măcar pe o treime din suprafaţă (cca. 60 
mii ha) cu o durată de cca 5 ani, este necesară a fi aplicată pe 12.000 hectare anual, 
faţă de 500 hectare în anul 2003, de 24 ori mai puţin decât ar fi nevoie. 
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Într-o situaţie şi mai critică se găseşte modul de folosinţă al pajiştilor care se 
face neraţional pe cvasitotalitatea păşunilor şi fâneţelor, dacă sunt cosite, lucrarea se 
execută mult peste epoca optimă.  

De asemenea, pe păşuni lipseşte un minim de asigurare a apei, de împrejmuire 
şi alte utilităţi. 

 
 Producţia şi calitatea pajiştilor 
Producţia medie de masă verde se situează la 8,1 t/ha, cu un grad de  

valorificare de 70 % care este mult sub posibilităţile condiţiilor naturale ale judeţului 
(Tabelul 5). 

Tabelul 5 
Producţia de masă verde şi necesarul pentru efectivele de animale din anul 2003 

 
Repartizare Suprafaţa 

(mii ha) 
Prod. 
medie 
t/ha 

Grad 
valorif. 

(%) 

Producţia 
totală  

(mii tone) 

UVM 
total 
mii 

Necesar 
total x 
12 t/an 

Diferenţa  
+        - 

Asigurat 
(%)  

Braşov 65,5 7,7 75 378 45,7 548 -170 69 
Făgăraş 66,4 8,4 65 363 29,0 348 + 15 104 
Rupea 44,6 8,2 70 256 25,9 311 - 55 82 
Total  176,5 8,1 70 997 100,6 1207 - 210 83 

 
Analizând datele din acest tabel, rezultă că în momentul de faţă pajiştile nu 

asigură decât 83 % din necesarul de masă verde pe judeţ, datorită producţiilor foarte 
scăzute şi a calităţii foarte slabe a furajelor obţinute. 

Suprafeţele foarte întinse din Depresiunea Făgăraşului sunt invadate de 
ţăpoşică (Nardus stricta) şi pipirig (Juncus sp.), zona de dealuri din Rupea de 
bărboasă (Botriochloa ischaemum) şi zona Braşovului în depresiune de rogozuri şi pe 
munte de ţăpoşică şi buruieni nitrofile (urzici, ştevii, ştirigoaie, etc.), pe locuri 
supratârlite. 

În prezent sunt valorificate prin păşunat sau cosit numeroase alte suprafeţe 
foste arabile sau livezi rămase pârloagă sau sunt abandonate unele suprafeţe de pajişti 
permanente (Tabelul 6). 

Tabelul 6 
Situaţia terenurilor agricole abandonate în anul 2003 

- ha -  
Zona Arabil 

pârloagă 
Livezi 

abandonate 
TOTAL 
arabil 

Pajişti abandonate   TOTAL          
abandonate 1 an 5 ani 10 ani 

Braşov 1.150 10 1.160 - - 2.240 2.240 
Făgăraş 14.560 390 14.950 70 1.070 5.480 6.620 
Rupea 3.490 110 3.600 - 930 280 1.210 
Total  19.200 510 19.170 70 2.000 8.000 10.070 

 
Se constată abandonarea a cca. 20 mii hectare arabil şi livezi din care peste 15 

mii sunt în zona Făgăraş, suprafeţe care se valorifică în principal cu animalele. 
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Prin valorificarea producţiei de iarbă a pârloagelor din arabil şi a livezilor de 
pomi fructiferi, împreună cu reducerea la aproapoe jumătate a efectivelor de bovine şi 
ovine, s-a ajuns în situaţia abandonării a peste 10 mii hectare pajişti naturale din care 
8 mii ha de peste 10 ani, care sunt în prezent puternic invadate de vegetaţie 
arborescentă, buruieni, ferigă, etc.  

După înca 6 ani, la nivelul anului 2010 situaţia privind abandonul terenurilor 
arabile şi al pajiştilor este şi mai dramatică.  

Apariţia acestor mutaţii radicale în structura categoriilor de folosinţă, necesită 
o reevaluare a limitelor şi suprafeţelor care le ocupă acestea, respectiv o nouă 
evidenţă cadastrală reactualizată. 

 
Posibilităţi de îmbunătăţire a pajiştilor permanente 
Suprafaţa de pajişti permenente înregistrată în anul 2003,  prin aplicarea unor 

măsuri simple de curăţire anuală, defrişarea arbuştilor, târlire cu animale şi aplicarea 
gunoiului poate să asigure numai cantitativ producţia de iarbă şi o calitate mediocră 
spre slabă, pentru efectivele actuale de animale. 

Se impune luarea unor măsuri de îmbunătăţire a calităţii covorului ierbos 
natural prin îmbogăţirea lui în leguminoase perene, după amendare şi aplicarea 
fosforului, prin supraînsămânţare şi reînsămânţare după stadiul de degradare a pajiştii. 

Suprafeţe însemnate, înainte de îmbunătăţirea propriu-zisă necesită lucrări de 
îmbunătăţiri funciare, cum sunt: 

 
Lucrarea Valoarea  

(lei/ha) 
Durata (ani) Revine o investiţie pe 

ha/an (lei) 
Desecare 14.000 20 700 
Drenaj 18.000 20 900 
Combatere eroziune  10.000 20 500 

 
De asemenea sunt necesare luarea unor măsuri de amendare cu calciu a 35 mii 

hectare pajişti situate pe soluri acide cu 4-5 t/ha calcar măcinat sau carbonat de calciu 
rezidual care se oferă gratuit prin lege, de către stat. 

Amendarea calcică cu amendamente gratuite a unui hectar ajunge la cca. 200 
lei cu un efect pe 10 ani revenind 20 lei/ha/an, ceea ce este foarte puţin. 

Aplicarea fosforului în doză de 100 kg/ha P2O5 odată la 5 ani, costă 
aproximativ 300 lei, revenind 60 lei/ha/an. 

Prin amendarea solurilor acide şi aplicarea fosforului se crează condiţii de 
instalare a leguminoaselor perene în special trifoiului alb (Trifolium repens) care dacă 
ajunge în proporţie de cca.30 % în covorul ierbos poate fixa anual cca.100 kg/ha azot 
„bio” echivalent a 300 kg azotat de amoniu care costă cca. 210 lei fără cheltuieli de 
transport şi aplicare (cca.30 lei/ha). 

Astfel, administrarea pe pajiştile permanente cu soluri acide a amendamentelor 
+ fosforului costă în medie 80 lei/an, aducând un beneficiu de 3 ori mai mare prin 
fixarea azotului de către leguminoase, care ne-ar costa 240 lei, dacă aplicăm azot 
sintetic din îngrăşăminte chimice ! 
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Târlirea normală, aplicarea amendamentelor pe solurile acide şi a 
fosforului pe toate solurile sărace în acest element, ar îmbunătăţi considerabil 
producţia şi calitatea pajiştilor permanente,  cu un minim de efort financiar şi 
material, cât şi un maximum de profit, în condiţii de valorificare 
corespunzătoare a ierbii prin păşunat sau cosit. 

Prin această acţiune simplă de amendare şi fosfatare combinată cu târlirea, 
producţia pajiştilor naturale poate să crească de la 8,1 t/ha cu un coeficient de 
valorificare de 70% până la 12 –15  t/ha şi un coeficient de valorificare de peste 85 %. 

 Pe pajiştile cu un covor ierbos corespunzător se pot aplica anual îngrăşăminte 
chimice în doze de 100-120 kg/ha N, 50 kg/ha P2O5 şi 50 kg/ha K2O care costă cca. 
400 lei/ha iar producţia poate ajunge la 18-20 t/ha masă verde. 

Pajiştile cu un covor ierbos foarte degradat invadate de ţepoşică, pipirig, 
bărboasă şi alte buruieni se reînsămânţează fiind necesare următoarele cheltuieli de 
înfiinţare a unei pajişti semănate: 

 
Lucrări mecanice (lei/ha) 
 
- discuit ţelina…………………………………………. 
- arat  18-20 cm……………………………………….. 
- administrat îngrăşăminte chimice (MA-2,5)………… 
- tăvălugit înainte de semănat (TI-3,5)………………... 
- semănat SUP-29……………………………………... 
- tăvălugit după semănat (TN)………………………… 

105 
190 
  24 
  28 
  70 
  28 

T O T A L 445 
 

           Cheltuieli materiale (lei): 
 

 

- seminţe graminee 30 kg/ha x 12…………………… 
- seminţe leguminoase 5 kg/ha x 25………………… 
- îngrăşăminte chimice complexe 500 kg x 0,9…….. 

360 
125 
450 

T O T A L 935 
 

Total cheltuieli înfiinţare:…………………………      1380 
Durata exploatare pajişte semănată……………….        5 ani 
Revine cheltuială pe hectar pe an………………...         276 
 
Pe pajiştile semănate se poate obţine o producţie de minim 30-35 t/ha masă 

verde în condiţiile fertilizării anuale cu 120-150 kg/ha N, 40-60 kg/ha P2O5 şi 40-60  
kg/ha K2O, în valoare de cca 500 lei/ha valoare îngrăşământ, transport şi aplicare. 

 Dozele de azot se fracţionează în două 80+40 sau 100+50 kg/ha pentru 
pajiştile semănate şi recoltate în regim de fâneaţă şi în mai multe 40+40+40 sau 
50+50+50 în regim de păşunat. 

În final, valoarea totală a lucrărilor de îmbunătăţire a pajiştilor permanaente  
din judeţul Braşov se ridică la sume impresionante. 
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În urma calculelor efectuate la nivelul  anului 2003 rezultă un necesar total de 
69 milioane lei, revenind o medie anuală de 374 lei/ha, dacă se execută şi lucrări de 
îmbunătăţiri funciare şi de 248 lei/ha dacă se renunţă la lucrările de îmbunătăţiri 
funciare, care sunt foarte costisitoare. 

 
Producţii posibile de obţinut după ameliorarea pajiştilor şi creşterea  
animalelor în perspectivă 
Îmbunătăţirea pajiştilor permanente din judeţul Braşov poate da un avânt 

considerabil creşterii animalelor, dacă acesta se doreşte şi economia o solicită. 
Producţia totală de masă verde (MV) şi numărul total de unităţi vită mare  

(UVM) posibil de întreţinut pe pajişti este dată în Tabelul 8. 
Tabelul 8 

Suprafaţa îmbunătăţită, producţia pajiştilor 
 şi efectivele de animale 

Specificare 
Zona Total judeţ 

Braşov Făgăraş Rupea Cantitate % 
Suprafeţe pajişti (mii ha) 

- Târlire, amendare 
- Fertilizare chimică 
- Pajişti semănate 
- Fără intervenţie 

 
14,0 
24,0 
20,0 
8,5 

 
16,0 
25,0 
20,0 
5,4 

 
5,0 
16,0 
14,0 
9,6 

 
35,0 
65,0 
54,0 
23,0 

 
20 
37 
30 
13 

TOTAL 66,5 66,4 44,6 176,5 100 
Producţia masă verde (mil. tone) 

- Târlire (12 – 15 t/ ha ) 
- Fertilizare (18–20 t/ ha ) 
- Semănate (30–35 t/ ha ) 
- Fără intervenţie ( 8 t/ ha ) 

 
182 
456 
640 
68 

 
208 
475 
640 
43 

 
65 
304 
448 
77 

 
455 

1 235 
1 728 
188 

 
13 
34 
48 
5 

TOTAL MEDIE (20 t/ ha ) 1 346 1 366 894 3 606 100 
Efective animale (mii UVM) 
  - În prezent cu 12 t m.v. / UVM 
  - După ameliorare  
  - Spor creştere efective 

 
45,7 
112,2 
66,5 

 
29,0 
113,8 
84,8 

 
25,9 
74,5 
48,6 

 
100,6 
300,5 
199,9 

 
* 
* 

% Creştere 246 392 288 299  
 

După îmbunătăţirea pajiştilor prin târlire, amendare, fosfatare, asemenea 
agriculturii ecologice (20 %) a fertilizării chimice (37 %) pajişti semănate (30 % din 
suprafaţă) şi fără intervenţie-neameliorată (13 %) se poate obţine o producţie totală 
de 3 606 mil. tone masă verde. 

Numărul de animale întreţinute pe pajişti poate să crească de 3 ori, cu o 
productivitate animalieră sporită datorită calităţii pajiştilor şi o eficienţă economică 
ridicată.  
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Valoarea unui kg de masă verde (MV) se ridică la 0,02 lei / kg, iar cheltuielile 
cu materia primă – iarba pentru 1 UVM care consumă 12 000 kg / an, ajunge la cca. 
240 lei /UVM ceea ce este extrem de rentabil. 

 Dacă transformăm cele 3 600 mil. tone masă verde în unităţi nutritive (UN) în 
care 5 kg MV = 1 UN, rezultă 720 mil. UN cu care se pot realiza 720 mil. litri lapte 
( 1 UN =1 L lapte) sau 90 mil. kg carne (8 UN = 1 kg spor greutate vie) numai pe 
seama pajiştilor permanente  ameliorate.  

De aici rezultă marea valoare economică care o au pajiştile permanente, dacă 
sunt luate în cultură ca oricare suprafaţă cu destinaţie agricolă, asemenea ţărilor din 
U.E. care au un real cult pentru pajişti, atitudine ce le-a asigurat prosperitatea agricolă 
generală din prezent, aspiraţie spre care tinde şi ţara noastră.                                                    
 Strategia elaborată pentru judeţul Braşov unde funcţionează Institutul de 
Cercetare Dezvoltare pentru Pajişti,  poate constitui un exemplu de urmat şi pentru 
alte judeţe.  

Numai cunoscând realităţiile concrete de pe teren şi posibilităţile de redresare a 
situaţiei actuale, va face posibil inceputul integrării noastre în civilizaţia europeană a 
pajiştilor. 
 
Rev. Profitul Agricol nr.1,2 şi 3 din 6, 13 şi 20 ianuarie  2010, Bucuresti 
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EVALUAREA PRESIUNII PĂŞUNATULUI 
ÎN MASIVUL PIATRA CRAIULUI  

Aspecte generale 
Păşunile din Masivul Piatra Craiului luate în studiu, sunt situate între 930 – 

2050 m altitudine, în etajul pădurilor de molid până  la 1800 (1850) m şi al rariştilor 
de molid cu jneapăn până la limita superioară, respectiv etajul subalpin. 

Originea acestor păşuni este secundară, după defrişarea pădurilor de molid sau 
al tufărişurilor de jneapăn. Situat pe un substrat litologic calcaros cu soluri brune acide 
şi rendzinice, învelişul vegetal ierbos a avut o diversitate floristică remarcabilă. Prin 
păşunat necontrolat, adesea cu încărcare mare de animale, în special ovine, combinată 
cu târlirea în exces, această biodiversitate a diminuat mult. Pentru stabilirea cu mai 
multă precizie a acestor acţiuni negative asupra covorului ierbos, sunt necesare studii şi 
cercetări în staţionare de lungă durată. Tipurile de asociaţii vegetale ierboase se 
încadrează în Cl. Molinio – Arrhenatheretea, Ord. Arrhenatheretalia, All. Cynosurion, 
Ass. Festuco rubrae – Agrostetum capillaris şi Cl. Nardo – Callunetea, Ord. 
Nardetalia, All. Potenillo – Nardion, Ass.  Violo declinatae – Nardetum şi altele. După 
indicatorii - Hărţii de vegetaţie a Europei – pajiştile din Carpaţii Meridionali şi 
implicit cele din Piatra Craiului fac parte din următoarele complexe teritoriale de 
vegetaţie: 

Etajul subalpin, C7, C14 (tufărişuri carpatice de pin pitic = jneapăn). Alt.(1750)  
1885 – (2100) 2200 m. Ass. Violo declinatae – Nardetum, Simon 66 

Etajul boreal, D55 (Păduri boreale de răşinoase). Alt. 1450 – 1750 m. Ass. 
Festuco rubrae – Agrostetum capillaris, Horvath (51)52. Ass. Violo declinatae –
Nardetum,Simon 66 

Etajul nemoral, (b) F92 (Păduri de amestec de molid cu fag) Alt. 800 – 1450 m. 
Ass. Festuca rubrae – Agrostetum capillaris, Horvath (51)52. Pajiştile din Masivul 
Piatra Craiului aparţin ariei protejate Parcul Naţional Piatra Craiului (PNPC) şi au o 
suprafaţă de 378,3 hectare, repartizate în 7 trupuri cu diferite dotări ce aparţin la două 
comune, Moeciu – BV şi Dâmbovicioara – AG (Tabelul 1).  

Tabelul 1. 
    Apartenenţa, suprafaţa şi dotarea păşunilor din PNPC 

Nr. 
crt 

Trupul de păşune Suprafaţa 
(ha) 

Adăpători 
(nr.) 

Stâni 
(nr.) 

Saivane 
(nr.) 

Drum 
acces 

        Moeciu - BV 
1 Zănoaga 42,5 - 2 1 auto 
2 Curmătura 12,5 1 1 - auto 
3 Vlăduşca 32,5 1 1 - auto 

        Dâmbovicioara – AG 
4 Pietricica 59,7 - 1 - auto 
5 Plaiul Mare 82,5 3 2 - auto 
6 Funduri 50,1 2 1 - auto 
7 Funduri Prelungi 98,5 - - - auto 

TOTAL (medie) 378,3 8 8 1 auto 
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 Pentru o mai bună înţelegere a situaţiei actuale a presiunii pastorale din PNPC, se 
redau în continuare câteva date statistice socio – economice pentru cele două 
localităţi care administrează aceste pajişti (Tabelul 2). 

Tabelul 2 
Date  socio – economice ale localităţilor  

 
SPECIFICARE LOCALITĂŢI 

         Populaţie            Moeciu       Dâmbovicioara 
Nr. total de locuitori 4903 1182 
Nr. gospodării (G) 1506 460 
Nr. persoane în (G) 3,25 2,60 

Fond funciar (ha)   
Teren agricol 2360 (100%) 1726 (100%) 
Teren arabil 235 (10%) 56 (3%) 
Păşuni  1116 (47%) 793 (46%) 
Fâneţe 1009 (43%) 870 (51%) 
Revin pe o G (ha agricol) 1,57 3,75 
Efective animale (cap)   
Vaci lapte 1200 550 
Tineret taurin 900 280 
Oi adulte 6500 1700 
Tineret ovin 6300 550 
Cabaline  275 72 
Total UVM pe agricol (nr) 3855 1140 
Revin pe o G (nr.UVM) 2,56 2,48 
d.c. vaci lapte 0,77 1,20 
d.c. oi adulte 4,32 3,70 
Revin pe 1 ha agricol (UVM) 1,63 0,66 

Confort   
Apă curentă (% din G) 47% 59% 
Baie (% din G) 39% 11% 
Gaz metan (butelie) (% din G)  78% 
Nr. autoturisme la 100 locuitori 12 11 
Nr. pensiuni turistice 19 12 
Nr. locuri de cazare 470 100 

 
Din aceşti câţiva indicatori rezultă caracterul de subzistenţă a agriculturii 

practicate, respectiv al creşterii animalelor, revenind între 1,57 – 3,75 ha teren agricol, 
0,8 – 1,2 vaci cu lapte şi 3,7 – 4,3 oi adulte pe o gospodărie. 

Încărcarea  cu animale a terenului agricol este foarte mare la Moeciu unde 
ajunge la 1,63 UVM/ha şi destul de mare la Dâmbovicioara 0,66 UVM/ha, ţinând 
seama de fertilitatea foarte scăzută a terenului. 
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În ceea ce priveşte echiparea gospodăriilor la nivelul anului 2000, un plus de 
confort se înregistrează la Moeciu, unde sunt aproape 40 % locuinţe cu baie faţă de 
11 % la Dâmbovicioara, la fel un număr mare de locuri de cazare pentru agroturism. 

Dezvoltarea economică exprimată prin numărul de autoturisme este aproape 
aceeaşi în zonă de 11 – 12 buc. la 100 de locuitori, fiind destul de mare faţă de media 
pe ţară. În vederea îmbunătăţirii sistemului actual de valorificare prin păşunat a 
producţiei pajiştilor, este necasară aplicarea unor măsuri care se referă în principal la: 
durata sezonului de păşunat; productivitatea pajiştilor; capacitatea de păşunat şi  
aplicarea păşunatului raţional. Se prezintă succint aceste măsuri concrete pentru fiecare 
trup de păşune luat în studiu. 

 
Durata sezonului de păşunat 
Durata optimă a sezonului de păşunat este egală cu durata intervalelor medii 

zilnice cu praguri mai mari de 10 0C, care sunt de 118 zile la Predeal (1090 m alt.) şi 
108 zile la Fundata (1371 m alt.), respectiv cu 10 zile mai puţin pentru 280 m alt. sau 1 
zi pentru fiecare cca. 30 m în sus. 

Din calcule şi extrapolări în cazul nostru pe altitudine pentru Masivul Piatra 
Craiului ar rezulta următoarele durate optime pentru păşunat(Tabelul 3). 

Tabelul 3 
Durata sezonului de păşunat pe trupuri 

   Altitudinea (m)      Zile păşunat          Localizare 
Peste    2000 Sub     90 Funduri Prelungi 
1700 – 2000 90 –  100 Funduri Prelungi, Pietricica 
1400 – 1700 100 – 110 Pietricica, Vlăduşca 
1100 – 1400 110 – 120 Zănoaga, Curmătura, Funduri 
Sub     1100 Peste 120 Plaiul Mare 

 
Animalele urcă la păşunat progresiv, pe altitudine, de la sfârşitul lunii mai până 

la mijlocul lunii iunie pe parcursul a 20-30 zile şi coboară de la începutul până la 
mijlocul lunii septembrie pe o durată mai scurtă de 10-20 zile, datorită frigului şi a 
căderilor de zăpadă. 

Faţă de aceste durate ale sezonului de păşunat există unele abateri de la un an la 
altul datorită în special desprimăvărării mai târzii, secetelor prelungite, cu lipsa de apă 
şi iarbă, venirii mai timpurii a îngheţului şi zăpezii şi alte cauze. 

În linii generale, pentru zona luată în studiu nu sunt probleme majore privind 
respectarea duratei sezonului de păşunat, el fiind reglat în principal de climă.  

Nerespectarea sezonului optim a dus în unii ani mai capricioşi la pierderea vieţii 
animalelor şi chiar a oamenilor care le îngrijeau. Totuşi este bine ca păşunatul să 
înceteze la începutul lunii septembrie, astfel ca plantele din covorul ierbos al pajiştilor 
să aibă timp să se pregătească pentru iernare. 

 
Productivitatea păşunilor pe trupuri exprimată prin valoare pastorală 
Pentru determinarea productivităţii păşunilor s-a utilizat o metodă indirectă, 

bazată pe compoziţia floristică a covorului ierbos şi calitatea furajeră a speciilor 
componente, care dau în final valoarea pastorală (Vp) a unei pajişti. 
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Compoziţia floristică s-a stabilit pe o suprafaţă de câte 100 mp, de pe care s-au 
prelevat şi probe de sol cu sonda agrochimică pe adâncimea de 0-15 cm. După 
întocmirea listei speiilor s-a trecut la aprecierea participării lor în biomasă după metoda 
procentuală KLAPP-ELLENBERG, mai potrivită pentru studii de tipologie. 

Indicii specifici de calitate furajeră (Is), adaptaţi la condiţiile noastre, sunt 
următorii: 

- 5 (excelente): Lolium perenne, Phleum pratense, Dactylis glomerata, 
Festuca pratensis; 

- 4 (foarte bune): Poa pratensis, Trifolium repens; 
- 3 (bune): Agrostis capillaris, Festuca rubra, Festuca nigrescens; 
- 2 (mijlocii): Achillea millefolium, Alchemilla vulgaris, Taraxacum officinale, 

Plantago lanceolata; 
- 1 (mediocre): Anthoxantum odoratum, Agrostis rupestris,Festuca airoides, 

Festuca ovina, Bellis perenis; 
- 0 (fără valoare): Nardus stricta, Prunella vulgaris, Potentilla sp., Rumex sp., 

Urtica dioica, Veratrum album  şi altele. 
Având la dispoziţie date privind participarea speciilor (P) în fitomasa unei 

pajişti şi calitatea lor furajeră (Is) se poate determina valoarea pastorală (Vp) după 
următoarea formulă:   Vp = (Σ P % x Is) / 5 

După efectuarea releveurilor floristice după metoda geobotanică procentuală 
amintită, analiza şi sinteza lor după metoda CEMAGREF utilizată pentru Alpi şi 
Pirinei, au rezultat 4 tipuri principale de pajişti pe substraturi bazice şi anume: 
Festucete de etaj boreal; Festuco – nardete de etaj boreal; Nardete de etaj boreal şi 
Nardete de etaj subalpin. Descrierea acestor tipuri, conţin principalele specii 
dominante şi zece specii adesea abundente sau cu valoare indicatoare precum şi 
principalele elemente staţionale cu caracteristicile agrochimice ale solului analizate în 
laborator după metodologia curentă adoptată de ICPA – Bucureşti.  

Detalierea condiţiilor staţionale alături de vegetaţie, aduce principalele elemente 
de referinţă pentru îmbunătăţirea productivităţii pajiştilor aflate în diferite stadii de 
degradare.În momentul de faţă, valoarea pastorală cea mai mare se înregistrează la 
trupul de păşune Zănoaga (57 pct.) şi cea mai scăzută pe păşunea subalpină Funduri 
Prelungi (6 pct. din 100 posibile). 

Solurile pe adâncimea 0-15 cm au o reacţie puternică acidă până la moderat 
acidă (4,5 – 5,1), oligobazice până la cel mult oligomezobazice (27 – 44 V%), 
mijlociu până la bine aprovizionate în azot (2,7 – 4,4 IN), foarte slab în fosfor (10 -23 
ppm P), slab până la mijlociu în potasiu (67 – 193 ppm K) şi mic până la mare în 
aluminiu mobil (1,0 – 5,3 me Al), caracteristice solurilor brune acide, puternic 
debazificate şi foarte sărace în elemente fertilizante. 

 
Capacitatea optimă de păşunat 

 Determinarea capacităţii de păşunat (Cp) se face prin înmulţirea valorii pastorale 
(Vp) cu uncoeficient © de încărcare egal cu 0,02 – 0,03 (0,025 în medie) după 
formula:  Cp = Vp x c [UVM /ha] 
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  Astfel, aceste valori ale capacităţii de păşunat variază de la încărcări foarte 
mici de unităţi vită mare (UVM) la unitatea de suprafaţă (ha), până la maximum 2 – 
3 UVM/ha în cazul în care Vp= 100 (păşuni de Lolium perenne în cultură pură), 
exprimate în tabelul 4.  

Tabelul 4 
Valoarea pastorală şi încărcarea cu animale a pajiştilor 

   Nota valorii  
      pastorale 

Capacitatea de păşunat UVM / ha*            Apreciere 
productivitate păşune        Limite         Media  

 75 – 100    2 – 3       2,50   Foarte bună 
 50 –   75    1 – 2       1,50   Bună  
 25 –   50 0,5 – 1       0,75   Mijlocie  
   5 –   25 0,2 – 0,5             0,35   Slabă  
Sub 5 Sub 0,2       0,20   Degradată  

*) Coeficienţi de transformare în UVM pentru diferite specii şi categorii de animale:      
            Echivalent UVM         (1 UVM =) 
       -vaci de lapte………………………….... 1,00 (1,00 cap) 
- tineret bovin peste 1 an……………………..0,65 (1,55 cap) 
- oi şi capre addulte…………………………..0,16 (6,25 cap) 
- tineret ovin peste un an……………………..0,12 (8,33 cap) 

- tineret ovin sub un an…………………….0,08 (12,50 cap) 
- cai adulţi………………………………….1,10 (0,90 cap) 

- tineret cabalin peste un an……….…………0,70 (1,43 cap) 
 
  În cazul nostru toate păşunile au o productivitate bună – mijlocie în descreştere 
până  la slabe şi degradate, acestea din urmă ocupând peste 60 % din suprafaţă. 

Capacitatea actuală de păşunat este destul de scăzută, fiind în medie de 0,69 
UVM/ha sau 4,3 oi adulte pe un hectar cu o variaţie de 0,9 – 8,9 cap / ha (Tabelul 5).  

Tabelul 5 
Capacitatea actuală de păşunat a trupurilor de păşune din PNCP 

 
 

Nr
. 

crt  

 
 

Trupul de păşune 

 
 

Suprafaţ
a (ha) 

 
Valoare 

pastorală 
(Vp) 

Capacitatea de 
păşunat UVM  
(Vp x 0,025) 

Posibil 
întreţinere 

echivalent oi 
adulte*) 

(cap) 

 
Încărcare 
medie oi 
la 1 ha 
(cap) 

Pentru  
1 ha 

Pe supr. 
întreaga 

1 Zănoaga 42,5 57 1,425 60,6 380 8,9 
2 Curmătura 12,5 54 1,350 16,9 105 8,4 
3 Vlăduşca 32,5 44 1,100 35,8 225 6,9 
4 Pietricica 59,7 37 0,925 55,2 345 5,8 
5 Plaiul Mare 82,5 24 0,600 49,5 310 3,8 
6 Funduri 50,1 22 0,550 27,6 170 3,4 
7 Funduri Prelungi 98,5 6 0,150 14,8 90 0,9 

TOTAL (medie) 378,3 27,5 0,688 260,4 1.625 4,3 
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  Pentru calculul ulterior al încărcării actuale a păşunilor cu diferite specii şi 
categorii de animale au fost utilizaţi coeficienţii de echivalare a lor în UVM şi de 
transformare apoi în oi adulte (1 UVM=6,25 oi adulte) pentru o mai uşoară înţelegere 
de către îngrijitorii de animale.  

 
Încărcarea actuală cu animale 
După primirea situaţiilor statistice asupra încărcării cu animale a păşunilor care 

aparţin primăriilor din Moeciu, jud. Braşov şi Dâmbovicioara jud. Argeş, a fost 
întocmit un bilanţ cu ceea ce s-a declarat că există în teritoriu şi cel posibil de 
întreţinut (Tabelul 6).  Rezultatele pun în evidenţă, fără nici un dubiu, că absolut toate 
păşunile sunt supraîncărcate de 2,2 ori cu animale de la 12 % (Zănoaga – Moeciu) 
până la 473 % (Funduri – Dîmbovicioara). 
  Existenţa unui număr mai mult decât dublu al animalelor învoite pe aceste 
păşuni fac ca acestea să pască până la epuizare covorul ierbos al pajiştilor şi cel din 
pădurile sau tufărişurile învecinate, să distrugă vegetaţia stâncăriilor şi padinilor mai 
accesibile lor, să concureze pentru hrană ierbivorele sălbatice, să declanşeze procesele 
erozionale, să polueze cu dejecţii în locurile supratârlite de două ori mai mult, să 
destabilizeze în continuare echilibrul şi aşa destul de fragil al ecosistemului de pajişti. 
  Din păcate, în teritoriu, din cele spuse de câţiva ciobani mai „corecţi” situaţia 
nu corespunde cu cea de la primăriile menţionate, fiind mult mai gravă (Tabelul 7). 

Astfel, pentru Zănoaga jud. Braşov s-a declarat la primărie 40 vaci şi 175 oi, iar 
pe teren sigur existau 35 vaci şi 400 oi, ceea ce nu este totuna. În realitate, dacă s-ar 
inventaria corect animalele de pe păşune situaţia ar fi şi mai alarmantă. 

Un alt exemplu, pentru Pietricica, jud. Argeş, primăria a declarat 370 ovine 
adulte, în fapt după spusele unor ciobani mai binevoitori în declaraţii, au vărat 600 
ovine adulte şi 50 vaci de lapte, de 2,5 ori mai multe UVM, diferenţa fiind enormă. 

Pentru lămurirea situaţiei propunem ca în anii viitori să se învoiască maximum 
de animale conform încărcării calculate pentru valoarea pastorală a fiecărui trup de 
păşune din Tabelul 5 şi inventarierea lor inopinată de cel puţin două ori  în perioada de 
păşunat. 

Cei care vor fi găsiţi cu un număr mai mare de animale, să fie scoşi imediat de 
pe păşune, aşa cum se proceda în legislaţia interbelică şi să fie aspru sancţionaţi pentru 
depăşirea încărcării optime cu animale. 

 
Păşunatul raţional 
Păşunatul cu animalele este singurul mod de folosire a producţiei pajiştilor luate 

în studiu. De altfel, aceste pajişti sunt de origine secundară şi au rezultat după 
defrişarea pădurilor de molid şi a tufărişurilor de jneapăn, de-a lungul secolelor, 
tocmai pentru extinderea păşunatului cu animalele, în special cu oile. 

Având în vedere apropierea de centre tradiţionale de creşterea oilor cum sunt 
satele brănene şi rucărene, dintodeauna presiunea păşunatului pe aceste pajişti a fost la 
limita maximă, incluzând şi valorificarea ierburilor din păduri, stâncării, grohotişuri şi 
alte spaţii cu vegetaţie consumabilă de către ierbivore. 

 
Rev. Profitul Agricol nr.4 din 27 ianuarie; nr. 5 şi 6 din 3 şi 10 februarie 2010, Bucuresti
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Tabelul 6 
Încarcarea actuală cu animale a păşunilor din PNPC 

după situaţia de la Primăriile Moeciu şi Dâmbovicioara – anul  2000 
 

Nr. 
crt. 

Trupul de păşune Suprafaţa  
ha 

Efectiv de animale (capete) Total existent Posibil de întreţinut Încărcare 
suplimentară 

Bovine  Ovine  
adulte 

Număr 
UVM 

Echivalent 
oi** 

UVM Echivalent 
oi 

Număr 
oi 

% 
Vaci  Tineret  

1 Zănoaga 42,5 40 - 175 68 425 61 380 + 45 112 
2 Curmătura 12,5 30 - 100 46 290 17 105 + 185 276 
3 Vlăduşca 32,5 45 - 200 77 480 36 225 + 255 213 

TOTAL Moeciu 87,5 115 - 475 191 1.195 114 710 + 485 168 
4 Pietricica 59,7 - - 370 59 370 55 345 + 25 107 
5 Plaiul Mare 82,5 110 56 - 147 920 49 310 + 610 297 
6 Funduri 50,1 100 45 - 129 805 27 170 + 635 473 
7 Funduri Prelungi 98,5 - - 250 40 250 15 90 + 160 278 

TOTAL Dâmbovicioara 290,8 210 101 620 375 2.345 146 915 + 1.430 256 
TOTAL păşuni  PNPC 378,3 325 101 1.095 566 3.540 260 1.625 + 1.915 218 

 
*) Aproximativ după încărcarea echivalentă din Platoul Bucegilor (0,4 UVM / ha) 
**) 1 UVM = 6,25 oi adulte 
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Tabelul 7 

 
 

Încarcarea actuală cu animale a păşunilor din PNPC 
după declaraţiile parţiale ale ciobanilor din teritoriu – anul 2000  

 
 

Nr. 
crt. 

 
Trupul de păşune 

 
Suprafaţa  

ha 

Efectiv de animale  
Estimat (capete) 

 
Total existent 

Posibil de 
întreţinut 
Total oi 

Încărcare 
suplimentară 

Vaci Oi UVM Echiv. oi Număr oi % 
1 Zănoaga 42,5 35 400 100 625 380 + 245 164 
2 Curmătura 12,5 * * 29 180 105 + 75 171 
3 Vlăduşca 32,5 * * 76 475 225 + 250 211 
4 Pietricica 59,7 50 600 146 910 345 + 565 264 
5 Plaiul Mare 82,5 120 - 120 750 310 + 440 242 
6 Funduri 50,1 105 - 105 655 170 + 485 385 
7 Funduri Prelungi 98,5 * 250 40 250 90 + 160 278 

TOTAL păşuni PNPC 378,3 * * 616 3.845 1.625 + 2.220 237 
 
*) Date lipsă recalculate după încărcarea în trupul Zănoaga (2,35 UVM / ha) şi asemănător păşunilor din Platoul Bucegilor (0,40 
UVM/ha) pentru Funduri Prelungi  
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PROPUNERI DE GOSPODĂRIRE A PĂŞUNILOR   
DIN  MUNTII MACINULUI 

 
 

 Starea actuală 
 Într-un studiu efectuat de ICD Pajişti Braşov în anul 2008, pe bază de contract 
cu RNP – DS Tulcea rezultă că pajiştile din jurul Parcului Naţional Munţii Măcinului 
(PNMM), sunt într-un stadiu avansat de degradare, datorită în primul rând modului 
lor defectuos de folosire şi a lipsei totale a lucrărilor de întreţinere (curăţiri, fertilizări, 
irigare, etc.) reflectate în Tabelul 1. 

Tabelul 1 
Capacitatea medie de păşunat pentru 200 zile 

 
Nr  
crt 

Denumirea 
păşunii 

Supra 
-faţă  
ha 

Tipul covorului ierbos 
(% din suprafaţă) 

Valoarea 
pastorală 

medie 

Acoperire 
vegetaţie 

% 

Capacitatea 
de păşunat 
UVM/ha 

1 Culmea 
Pricopanului 

30 - Botriochloa ischaemum(90%)  
- Stipa + Chrysopogon (10%) 

9,50 70 0,33 

2 Coridor 
Îmbulzita 

50 - Bromus tectorum (100%) 14,00 95 0,66 

3  
Dealul lui 

Stănilă 

 
290 

- Botriochloa ischaemum(70%)  
- Artemisia+Poa pr. 25%)  
- Onopordon acanthium (5%) 

 
7,45 

 
85 

 
0,32 

4 Greci-
Crucele 

38 - Lolium perenne + Poa 
pratensis (100%) 

66,00 65 2,10 

5 Izlaz Greci 117 - Poa bulbosa + Eryngium 
campestre (100%) 

21,00 75 0,79 

6 Pietrele 
Mariei 

51 - Festuca valesiaca +  
Bromus tectorum (100%) 

12,00 60 0,36 

7  
Împădurită 

Cerna 

 
350 

- Botriochloa+Eryngium(85%) 
 - Festuca valesiaca + 
Botriochloa (15%) 

 
7,35 

 
50 

 
0,18 

T O T A L  
(MEDIA) 

826 - 13,67 77 0,50 

 
 Pe cele 826 hectare luate în studiu capacitatea medie de păşunat pentru 200 zile 
este de abia 0,50 UVM/ha, respectiv o încărcare totală posibilă de numai 413 UVM, 
ceeace este foarte puţin. 

Ieşirea din acest impas actual, se va putea face numai dacă se vor respecta cu 
stricteţe câteva măsuri organizatorice şi verigi tehnologice, fără de care covorul 
ierbos al acestor pajişti riscă să se deterioreze şi mai mult. 

 În continuare se face câteva propuneri mai importante privind îmbunătăţirea, 
întreţinerea şi folosirea raţională a acestor pajişti, într-un cuvânt gospodărirea corectă 
a lor astfel ca să sporim producţia de iarbă, să  asigurăm confortul animalelor ce pasc 
şi în final să sporim şi să conservăm mai bine biodiversitatea existentă. 
 



 159 

Curăţirea păşunilor de buruieni, arbuşti, pietre, etc. 
 Prima măsură care trebuie luată pe aceste păşuni este curăţirea lor de buruieni 
în special Onopordon sp., Carduus sp., Verbascum  sp. şi altele de pe fostele târle de 
oi, urmate de supraînsămânţare cu specii adecvate care se menţionează în capitolele 
următoare. 
 La fel se curăţă terenurile de resturile de buruieni (Eryngium sp., Artemisia sp., 
etc.) rămase uscate de anul trecut şi cele din anul acesta care apar. 
 Lucrările se fac manual cu săpoaie sau prin grăpare-nivelare cu mijloace 
mecanice care împrăştie şi muşuroaiele existente. 
 Adunarea pietrelor mari de pe păşune este de asemenea necesară, acestea fiind 
răspândite pe majoritatea păşunilor. 
 Pentru îndepărtarea vegetaţiei arbustive ca porumbar (Prunus spinosa), măceş 
(Rosa canina) şi altele, într-o primă fază se face tăierea lor cu scoaterea rădăcinilor, 
altfel se răspândesc în continuare prin înmulţire vegetativă. 
 Îngrijitorii de animale să posede obligatoriu o unealtă uşoară de tăiat,cu care să 
îndepărteze în stadiu foarte tânăr toate formele de vegetaţie lemnoasă, înainte ca 
aceasta să crească prea mare. Atenţie, să ocrotiţi puieţii de stejari, cărpiniţă, peri 
sălbatici, etc., care pot deveni arbori pentru umbră! 
 
 Fertilizarea prin târlire cu animalele pe păşune 

Cea mai simplă metodă de fertilizare a pajiştilor este prin târlire cu animalele, 
care poate acoperi 15-20 % din suprafaţa unei păşuni.  Posesorii de animale să fie 
obligaţi să schimbe târla odată la 3-4 zile (nopţi) la o densitate de 1 oaie / 1 metru 
pătrat sau o vacă pe 6 mp sau echivalentul acestora ca de exemplu 6-8 zile pentru o 
oaie/2 mp sau alte formule. 

Staţionarea pe acelaşi loc peste 5-6 zile 1 oaie/1 mp duce la apariţia 
fenomenului de supratârlire, respectiv supraîngrăşare (eutrofizare) cu apariţia 
buruienilor de târlă (Onopordon, Cirsium, Verbascum, etc.), scoaterea din circuitul 
productiv a suprafeţei respective, pierderea îngrăşământului natural, poluarea solului, 
apei, aerului şi peisajului, focar de boli şi dăunători, etc. 

 
Fertilizarea cu îngrăşăminte chimice 
Întrucât suprafeţele care se pot îmbunătăţi prin târlire sunt destul de mici (15-

20 % din total) pe restul păşunilor este necesară o fertilizare cu îngrăşăminte chimice 
în doze mici până la moderate, având în vedere că ne găsim într-o zonă protejată. 

Pentru acest considerent se va proceda în felul următor. 
 
Pe terenurile foste arabile abandonate (pârloage) care sunt destul de bine 

înierbate se va putea aplica anual, primăvara devreme 250-300 kg/ha îngrăşăminte 
chimice complexe (NPK) din formula 15-15-15, care nu dăunează biodiversităţii, din 
contră, asigură o cantitate şi calitate mai bună a ierbii pentru vieţuitoarele sălbatice şi 
domestice dependente de ea. 

Lipsa fertilizanţilor pe o păşune supraîncărcată cu animale este mai dăunătoare 
pentru biodiversitate decât fertilizarea chimică moderată cu creşterea producţiei de 
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iarbă care diminuează considerabil efectele negative ale supraîncărcării existente în 
prezent. 

Fertilizarea cu îngrăşăminte chimice este o soluţie realistă pentru cei care 
judecă corect situaţia de degradare extremă a acestor păşuni.  

Nu trebuie să ne opunem aplicării îngrăşămintelor chimice în acest caz 
deosebit, cel puţin în prima etapă până la îmbunătăţirea covorului ierbos. 

Dacă se utilizează doze mici la hectar primăvara devreme pe păşuni cu soluri 
mai profunde, nu are cum să dăuneze biodiversităţii actuale dezechilibrate de lipsa 
elementelor fertilizante şi al unei folosiri necorespunzătoare. 

 
Înfiinţarea pajiştilor semănate 
Pe suprafeţele cu posibilităţi de irigare este foarte rentabilă înfiinţarea unor 

pajişti semănate pe fostele sau actualele terenuri arabile, pe care este posibilă 
întreţinerea cu bune rezultate a unei încărcări de 3-5 UVM/ha în 200 zile de 6-10 ori 
mai mare decât pe suprafeţele actuale de păşuni, cu un randament economic şi mai 
mare. 

Această intensivizare parţială a producţiei poate să regleze încărcarea actuală 
în sensul scăderii presiunii păşunatului până în limitele normale pe terenurile cu pante 
mari sau cu soluri subţiri cu roci la zi şi asigurarea în completare a ierbii necesare 
pentru animale pe pajiştile semănate în regim de irigare. 

Pentru înfiinţarea pajiştilor semănate se va folosi un amestec de ierburi perene 
format din: Dactylis glomerata 12 kg; Lolium perenne 8 kg; Poa pratensis 2 kg şi 
Lotus corniculatus 8 kg, în total 30 kg/ha sămânţă utilă. 

Acelaşi amestec se poate folosi şi la supraînsămânţarea terenurilor supratârlite 
după mobilizarea terenului, semănat şi tăvălugit. 

Terenul unde se seamănă pajiştea se ară din toamnă, se îngrădeşte pentru a fi 
ferită de animale, primăvara devreme se nivelează, se tăvălugeşte cu tăvălugul inelar, 
se seamănă la 1-2 cm adâncime după care se tăvălugeşte din nou cu un tăvălug neted 
de această dată. 

 Păşunea îngrădită, în primul an se foloseşte prin cosire ca fâneaţă şi numai în 
anul al doilea se păşunează. 

Nivelul de fertilizare cu îngrăşăminte chimice este până la 100- 150 kg/ha N de 
2-3 ori mai mare decât pe pajiştea seminaturală.  

Dintre sortimentele  de îngrăşăminte chimice se recomandă şi în acest caz 
utilizarea celor complexe (NPK) din formula 15-15-15 în cantitate de 500 kg/ha 
completate cu 100-200 kg/ha azotat de amoniu (33,5 % N) sau 50-150 kg/ha uree 
(42% N). 

 
Sistemul agrosilvopastoral 
Pe Păşunea Greci – Crucele în suprafaţă de 38 hectare există cel mai valoros 

covor ierbos din cele luate în studiu, datorită existenţei arborilor izolaţi de cărpiniţă, 
stejar pufos şi brumăriu, mojdrean, păr sălbatic şi altele în proporţie de cca 300-600 
exemplare la hectar. 

Un pâlc izolat de arbori se află şi la Pietrele Mariei, iar pe Izlazul Greci se 
găseşte un stejar solitar secular şi unul aproape secular. 
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Acest sistem agrosilvopastoral merită a fi extins pe întreaga suprafaţă a 
păşunilor limitrofe PNMM având foarte multe avantaje din care enumerăm câteva: 

- umbră pentru animalele la păşune; 
- protecţie pentru covorul ierbos împotriva insolaţiei puternice; 
- menţinerea unei umidităţi atmosferice suportabile; 
- creşterea biodiversităţii; 
- sporirea producţiei de iarbă; 
- sporirea producţiei animaliere cu cel puţin 20-40 %; 
- realizarea de material lemnos deficitar în zonă, pentru foc, construcţii, etc.; 
- realizarea unor produse secundare (ghindă) pentru hrana animalelor; 
- întregire peisagistică. 
Realizarea sistemului agrosilvopastoral se face prin două căi: 
1. întreţinerea arborilor existenţi pe păşune, rărirea lor până la cca 150-250 

exemplare la hectar; 
2. plantarea unor puieţi din speciile adecvate din zonă, la densitatea de 200-300 

exemplare la hectar, pe suprafeţe îngrădite până ce animalele se pot scărpina de ei 
fără să-i rupă, care se realizează probabil în 8-10 ani. 

În această perioadă pajiştea se recoltează prin cosire în regim de fâneaţă.  
Pentru siguranţa instalării mai rapide se preconizează irigarea prin picurare a 

arborilor. 
Sistemul agrosilvopastoral este unul din măsurile împotriva încălzirii globale a 

climei prognozate în ultima vreme. 
 
Modul de folosire al păşunilor 
Actualul mod de folosire al păşunilor total necontrolat pe întreaga perioadă a 

anului este în detrimentul producţiei şi calităţii ierbii, împreună cu efectele 
dezastruoase pentru biodiversitate. 

 
Pentru aceste motive, bine întemeiate se propun următoarele măsuri: 
 
 Împrejmuirea suprafeţelor unde urmează să se păşuneze raţional; 
 
 Respectarea încărcării cu animale conform calculelor făcute în tabelul din 

numărul trecut al revistei, ţinând seama de locul îngrădirii; 
 
 Pe suprafeţele de păşuni naturale şi seminaturale târlite sau fertilizate moderat 

cu îngrăşăminte chimice se poate dubla încărcarea cu animale fiind în jur de 1 
UVM/ha, faţă de păşunea actuală fără nici o fertilizare unde în medie este de 
0,5 UVM/ha; 

 
 Pe pajiştile semănate irigate încărcarea cu animale este de 3-5 UVM/ha într-un 

sistem de folosire cu 4-6 parcele împrejmuite cu gard fix şi în interior porţionat 
cu gard electric; 
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 Data începerii păşunatului este în a doua decadă a lunii aprilie şi se încheie în 
prima decadă a lunii noiembrie cu cca 1 lună înainte de îngheţ, însumând cca 
200 zile; 

 
 Pentru restul de cca 165 zile toate animalele obligatoriu se vor întreţine în 

stabulaţie cu furaje asigurate din terenurile arabile irigate în special (fânuri, 
siloz, rădăcinoase, etc.) atât bovinele cât şi ovinele sau caprinele; 

 
 Păşunatul în afara sezonului de 200 zile, peste toamnă şi iarnă cum se practică 

în prezent, poate aduce în continuare grave prejudicii covorului ierbos al 
pajiştilor atât sub aspect al productivităţii cât şi al biodiversităţii lui. 

 
 Aceste recomandări privind îmbunătăţirea şi folosirea optimă a pajiştilor din 

PNMM se pot extinde la nivelul întregului patrimoniu pastoral din Podişul 
Dobrogean sau alte zone din ţară, cu condiţii de relief, climă, sol şi mod de 
gospodărire actuală  apropiate. 

 
Rev. Profitul Agricol nr.7  şi 8 din 17 şi 24 februarie, 2010, Bucureşti 
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ÎMBUNĂTĂŢIREA PAJIŞTILOR DIN SUBCARPAŢII DE CURBURĂ  
 
 

În anul 2006 Asociaţia RENATUROPA din Braşov la solicitarea ISPIF 
Bucureşti a efectuat un studiu complex asupra unor pajişti, proprietate a comunei 
Cernăteşti, situată în zona de dealuri a Subcarpaţilor Buzăului ce aparţin de 
Subcarpaţii de Curbură.  

Suprafaţa pajiştilor studiate a fost de cca. 160 ha, repartizate pe trupurile: 
Balaurul (40 ha); Tătarul (60 ha) şi Funduri (60 ha), care se constituie în trei 
microbazine distincte ce aparţin de bazinul Râului Slănic de Buzău. 

 
CADRUL NATURAL 

 Geomorfologie: relieful este  reprezentat de o o succesiune de culmi şi văi, sub 
formă de amfiteatre, cu pante abrupte, pe alocuri terasate cu livezi de pomi sau 
terenuri arabile în bună parte abandonate (pârloage) valorificate în prezent mai mult 
ca păşuni, subîncărcate cu animale şi în câteva porţiuni folosite sporadic ca fâneţe. 

Substrat geologic: în cea mai mare parte este alcătuit din roci sedimentare în 
care domină marnele salifere, argile stratificate, loessuri, nisipuri, etc. 

Clima: este mai blândă, tipică pentru Subcarpaţii de Curbură, cu veri mai 
secetoase, imprimând vegetaţiei primare şi secundare un caracter xerofit. 
Temperaturile medii anuale depăşesc  10,5 0C şi precipitaţiile se situează în jurul a 
500 mm anual. 

Hidrologia: în aceste microbazine există câteva izvoare de coastă care se pot 
capta pentru asigurarea apei la animale. Toate scurgerile provenite din precipitaţii se 
îndreaptă spre valea Slănicului de Buzău care este în apropiere. 

Solurile aparţin la trei clase mai importante şi anume: molisoluri, soluri 
hidromorfe şi soluri neevoluate, trunchiate sau desfundate. Din clasa molisolurilor fac 
parte tipurile: cernoziomul cambic (CC), cernoziomul argiloiluvial (CI). Din solurile 
hidromorfe se distinge tipul negru clinohidromorf (NF) şi din cele neevoluate pe 
terenuri erodate şi alunecări: regosolurile (RS), erodisolurile, coluvisolurile şi altele. 

În ceeace priveşte caracteristicile agrochimice ale solurilor pe adâncimea 0 – 
15   cm  se constată că reacţia lor este neutră spre bazică destul de bogate în humus şi 
potasiu şi mai sărace în fosfor (Tabelul 1).  

Tabelul 1 
Caracteristicile agrochimice ale solurilor 

 
Indicatori 1. Balaurul 2. Tătarul 3. Funduri 

pH (H2O) 7,4 7,9 7,1 
Carbonaţi CO3 (%) 1,5 6,6 0,5 
Humus (%) 4,95 2,83 3,42 
P – AL, ppm 8,5 23,8 8,5 
P – AL corectat, ppm 6,4 13,3 7,1 
K – AL, ppm 200,0 210,0 200,0 
N total 0,241 0,140 0,172 
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Vegetaţia arborescentă este mai slab reprezentată de arbori ca stejarul 
(Quercus robur), salcâmul (Robinia pseudoacacia), frasinul (Fraximus excelsior), 
ulmul (Ulmus minor),mesteacănul (Betula pendula), pinul (Pinus nigra) şi de arbuşti 
ca păducelul (Crataegus monogyna), sălcioara (Eleagnus angustifolia ), cătina 
(Hippophae rhamnoides), măcieşul (Rosa canina), porumbarul (Prunus spinosa), şi 
altele care invadează masiv pajiştile aflate în diferite stadii de abandon. 
 

Vegetaţia ierboasă constituită în principal din pajişti seminaturale rezultate în 
urma defrişării pădurilor de stejari a fost la început dominantă pe culmi şi versanţi de 
păiuş stepic (Festuca valesiaca) care prin degradare a evoluat spre bărboasă 
(Botriochloa ischaemum), colilii (Stipa sp.), trestioară (Calamagrostis sp.), sadină 
(Chrysopogon gryllus) şi o mulţime de buruieni fără valoare furajeră, unele chiar 
toxice ca aliorul (Euphorbia sp.) şi altele. Pe văi, vegetaţia ierboasă de luncă este mai 
valoroasă, dominate de Agrostis stolonifera, Agropyron intermedium, Dactylis 
glomerata, Lolium perenne, etc. 

 
SITUAŢIA ACTUALĂ A COVORULUI IERBOS AL PAJIŞTILOR 

 Covorul ierbos al pajiştilor din cele 3 microbazine luate în studiu exprimă fidel 
condiţiile staţionale şi modul de gospodărire al acestora. 
 La o primă analiză constatăm următoarele aspecte mai relevante cu privire la 
origine, compoziţie floristică, productivitate, mod gospodărire, etc. 

Originea covorului ierbos este în principal ca rezultat al defrişării pădurilor de 
stejari de-a lungul timpului dar şi al înierbării pe cale naturală a fostelor plantaţii de 
pomi fructiferi, vii şi arabil existente până nu demult, acum două decenii în urmă. 

Compoziţia floristică este extrem de heterogenă fiind influenţată decisiv de 
condiţiile staţionale (relief, pantă, expoziţie, substrat geologic, sol, starea de 
umiditate,etc.) dar mai ales de gospodărirea pajiştilor respective, cu diferite durate de 
abandon, încărcarea insuficientă cu animale a păşunilor, lipsa celor mai elementare 
lucrări de întreţinere, absenţa dotărilor pentru o exploatare raţională şi multe altele. 

Ca urmare a acestei situaţii, compoziţia floristică a avut mult de suferit în sens 
negativ,  pe teren întâlnind aproape exclusiv pajişti degradate specifice zonelor de 
dealuri uscate. 

Vegetaţia acestor pajişti face parte din: Clasa: Festuco –Brometea; 
Ordinul: Festucetalia valesiacae; Alianţa: Festucion valesiacae, Danthonio-

Stipion tirsae, pajişti xerofile colinare şi de podiş, cu specii de recunoaştere şi 
edificatoare: Dicanthium, (Botriochloa) ischaemum, Astragalus austriacus, Carex 
humilis, Dorychnium herbaceum, Festuca valesiaca, F. rupicola, Stipa capillata, etc. 

Într-o primă aproximaţie pe teren s-au întâlnit 3 tipuri de pajişti mai importante 
(Tabelul 2).  

Tipul Festuca valesiaca se întâlneşte mai ales în Păşunea Balaurul, fiind 
prezentă şi în celelalte păşuni analizate. Modul de folosinţă este prin păşunat cu 
vacile de lapte şi sporadic cu oile. 
 Tipul Chrysopogon gryllus  este răspândit în toate cele trei păşuni în special pe 
suprafeţele folosite ca fâneţe sau mixt. Valoarea furajeră a speciilor componente este 
de asemenea foarte slabă. 
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Tabelul 2 
Principalele tipuri de pajişti din comuna Cernăteşti 

 
Tipul de pajişte 

    1. Festuca valesiaca 2. Chrysopogon gryllus 3. Carex humilis 
Specii dominante: 
Festuca valesiaca,  
Botriochloa ischaemum 

Chrysopogon gryllus 
Stipa tirsa 

Carex humilis 
Elymus repens 

Specii abundente 
Carex humilis 
Dorycnium pentaphyllum 
Achillea setacea 
Teucrium chamaedrys 
Thymus glabrescens 
Fragaria viridis 
Onobrychis viciifolia 
Stipa capillata 

Botriochloa ischaemum 
Festuca valesiaca 
Brachypodium pinnatum 
Phragmites australis 
Medicago falcata 
Coronilla varia 
Salvia nemorosa 
Achillea setacea 

Festuca valesiaca 
Phleum phleoides 
Stachys recta 
Crambe tatarica 
Euphorbia nicaeensis 
Teucrium chamaedrys 
Dorychnium pentaphyllum 
Stipa capillata 

Valoarea pastorală 
10 – 20, slabă 5 – 15, foarte slabă 5 – 10, foarte slabă 
 
 Tipul Carex humilis are răspândirea cea mai largă în Păşunea Funduri, fiind 
prezentă şi în Păşunile Balaurul şi Tătaru pe coastele cele mai însorite. Pe alocuri în 
vegetaţie apar goluri şi fenomene ale eroziunii de suprafaţă.  

Valoarea furajeră este din cele mai scăzute din acesată zonă. 
Producţia de masă verde a celor trei tipuri de pajişti mai răspândite în zonă 

este situată între 4 şi 10 tone la hectar, cu un maxim în lunile mai-iunie şi un minim 
datorită secetei în lunile august-septembrie, de o calitate foarte scăzută. 

Eficienţa economică actuală este din cele mai mici datorită valorii furajere 
scăzute şi al modului defectuos de folosire al acestor pajişti, în special lipsa de 
încărcare cu animale şi al abandonului pe unele porţiuni. 

 
MODUL DE GOSPODĂRIRE ACTUALĂ AL PAJIŞTILOR 
După cum s-a amintit vegetaţia actuală este tipică pentru pajişti degradate din 

zona de dealuri uscate cât şi cea a pârloagelor din terenurile arabile şi plantaţii viti-
pomicole în curs de înierbare. 

Vegetaţia ierboasă a acestor terenuri aflată în diferite stadii de instalare şi 
abandon, are o structură mozaicată, heterogenă, peste care s-a extins vegetaţia 
lemnoasă precursoare împăduririi cum este : cătina, sălcioara, păducelul, măceşul, 
porumbarul şi multe altele. 

Pe aceste suprafeţe de pajişti în prezent nu se execută nici o lucrare de îngrijire, 
(curăţiri, grăpat, combatere buruieni şi vegetaţia lemnoasă, etc.) sau întreţinere 
(fertilizare, supraînsămânţare, reînsămânţare, irigare, etc.). folosirea pajiştilor prin 
păşunat este neraţională şi  sporadică prin cost pentru fân. 
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De asemenea, pentru folosire raţională, lipsesc umbrarele pentru animale, apa 
curentă pentru băut, împrejmuiri şi alte utilităţi. 

Valoarea pastorală  a actualelor pajişti cuprinsă între 5 şi 20, de la pajişti 
degradate la slabe, nu permit întreţinerea a mai mult de 0,1-0,4 unităţi de vită mare 
(UVM) la hectar pe an, în loc de 1,0-1,2 UVM/ha cât ar fi posibil de întreţinut în 
această zonă, respectiv de 3-10 ori mai mult ca în prezent. 

 
FACTORI LIMITATIVI NATURALI ŞI ANTROPICI 
Productivitatea pajiştilor de la Cernăteşti este influenţată în primul rând de 

condiţiile de relief accidentat şi climat secetos specific zonei de dealuri din 
prelungirea Subcarpaţilor de Curbură. 

Perioadele de secetă din timpul verii spre toamnă, încetinesc creşterea 
plantelor ierboase şi produc o lipsă cronică de furaje pentru animalele pe păşuni, care 
trebuiesc completate din afară prin culturi în arabil. 

Pantele accentuate până la abrupte îngreunează mecanizarea lucrărilor de 
întreţinere a pajiştilor. 

Lipsa apei de băut în unele porţiuni ale pajiştilor împiedică folosirea raţională 
a covorului ierbos prin păşunat cu animalele. 

Lipsa arborilor pentru umbră la animale de asemenea, crează mari greutăţi 
în valorificarea pajiştilor. 

Drumurile de acces, pe orice vreme de asemenea produc unele 
disfuncţionalităţi în buna gospodărire a pajiştilor şi altele. 
 

PROPUNERI PRIVIND AMELIORAREA FONDULUI PASTORAL 
 
Îmbunătăţirea compoziţiei floristice 
Pe toate suprafeţele mecanizabile care prezintă 15-20 % din teren sunt necesare 

lucrări de reînsămânţare a pajiştilor degradate cu amestecuri de graminee şi 
leguminoase perene valoroase ca: golomăţul, păiuşul înalt, raigrasul peren, ghizdeiul 
şi trifoiul alb pentru păşunat cât şi obsiga nearistată, sparceta, lucerna, trifoiul roşu şi 
altele pentru fâneaţă. 

Fertilizarea cu îngrăşăminte chimice pe bază de azot şi fosfor la nivelul de N 
100-120 şi P 40-60 kg/ha a întregii suprafeţe, după ce în prealabil au fost curăţate de 
buruieni, vegetaţie lemnoasă, etc. 

Încărcarea corespunzătoare cu animale a pajiştilor fertilizate şi 
reînsămânţate şi târlirea cu acestea a suprafeţelor mai greu mecanizabile. 

Plantarea de arbori izolaţi, în special nuci (60-100 buc/ha) pe întreaga 
suprafaţă, de păşuni în pantă mai greu mecanizabile, pentru ocrotirea animalelor şi 
covorului ierbos de arşiţă în perioada de păşunat. Nucul, pe lângă umbra deasă şi 
fructele valoroase care le produce, prezintă marele avantaj că nu este decojit (roasă 
coaja) în stadiul tânăr de animale ca alte specii lemnoase.  

Reuşita plantării nucilor este sigură, nu întâmplător în apropiere există Valea 
Nucului. 
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Pe lângă nuci se pot planta şi alţi arbori izolaţi sau în pâlcuri cum ar fi stejari în 
zone mai uscate, plopi în porţiuni mai umede cu izvoare de coastă, salcâmi şi pini în 
porţiuni erodate. 

Plantarea în masiv a stejarului, pinului negru, salcâmului pe coamele 
dealurilor pentru asigurarea echilibrului hidric, al umidităţii atmosferice cu rol 
benefic în instalarea şi extinderea unor specii de pajişti xeromezofile şi chiar mezofile. 

 Fără aportul vegetaţiei lemnoase care îmbunătăţeşte microclimatul şi regimul 
de umiditate, nu este posibilă schimbarea totală a compoziţiei floristice actuale care 
este adaptată la insolaţie şi uscăciune extremă, în zone greu mecanizabile, fără 
posibilităţi de irigare. 

Îmbunătăţirea covorului ierbos în acest sistem agrosilvopastoral practicat de 
secole în unele ţări mediteraniene (Spania, Portugalia, Maroc şi Grecia de exemplu), 
cu plantaţii de stejari, pini, măslini, argan, etc. au dat rezultate remarcabile în 
condiţiile de climat mai arid şi soluri slab fertile, pietroase, în care sunt situate. 

În concluzie pentru îmbunătăţirea compoziţiei floristice al acestor pajişti 
degradate ar fi de efectuat următoarele lucrări în ordine:  

- reluarea în cultură a teraselor înierbate existente, a terenurilor 
mecanizabile în pante şi însămânţarea lor cu mestecuri de ierburi 
perene, 

- plantarea arborilor în masiv pe vârful coamelor înalte pentru reglarea 
regimului hidric; 

- plantarea de arbori izolaţi în special nuci cu rol de protecţie împotriva 
insolaţiei şi ambient animal; 

- fertilizarea corespunzătoare a pajiştilor degradate; 
- reglarea încărcării cu animale şi creşterea ei pe măsura asigurării 

furajelor şi consolidării sistemului agrosilvopastoral instalat. 
 
Lucrări de îmbunătăţiri funciare şi agropedoameliorative 
În general terenul parcurs nu necesită lucrări majore de îmbunătăţiri funciare în 

afară de unele lucrări CES (combaterea eroziunii solului) de mai mică anvergură, 
combaterea excesului de umiditate şi captarea izvoarelor de coastă, terasarea unor 
drumuri de acces. 

Din lucrările agropedoameliorative distingem cele pe curba de nivel, aplicarea 
corespunzătoare a îngrăşămintelor organice, extinderea culturilor leguminoase perene 
ca lucernă, trifoi roşu, ghizdei, sparcetă şi al amestecurilor de graminee + 
leguminoase perene care reuşesc foarte bine în zonă. 

Irigarea prin aspersiune a culturilor furajere perene şi prin picătură a 
plantaţiilor de arbori este necesară acolo unde este posibil. 

 
Valorificarea producţiei pajiştilor 
Una din cele mai grele probleme de rezolvat este aceea a valorificării raţionale 

a producţiei pajiştilor. 
Pentru aceasta, prima măsură este îngrădirea terenurilor pentru a fi ocrotite 

de imixtiunile din afară şi darea lor în folosinţă pentru minimum 15-20 ani, astfel ca 
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noul administrator să fie îndemnat să investească în creşterea producţiei pajiştilor pe 
termen scurt şi mediu. 

Folosirea raţională prin păşunat pe tarlale cu garduri fixe în special cu 
bovinele, asigurarea apei în parcele, umbra şi altele sunt obligatorii pentru 
valorificarea producţiei. 

În toate aceste acţiuni se are în vedere executarea unor lucrări anuale şi 
sezoniere de întreţinere a covorului ierbos şi ale arborilor din sistemul 
agrosilvopastoral şi reglarea permanentă a relaţiei sol-plantă-animal, cu înlăturarea 
factorilor de dezechilibru care pot duce la compromiterea întregii acţiuni. 

Prin implementarea în această zonă a sistemului agrosilvopastoral se dă un 
răspuns viabil şi la actualele atenţionări asupra aridizării climatului şi al deşertificării 
terenurilor prognozate de specialişti. 

Pajiştile de deal din comuna Cernăteşti, amenajate în sistem agrosilvopastoral 
pot deveni un exemplu de urmat pentru Subcarpaţii de Curbură şi alte zone din ţară 
cu condiţii asemănătoare. 
 
Rev. Profitul Agricol nr. 9  şi 10 din 03 şi 10 martie, 2010, Bucureşti 
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SOLUŢII DE AMELIORARE A FONDULUI PASTORAL  
DIN COLINELE TUTOVEI  

 
 
 În vara anului 2008 am efectuat un studiu privind starea actuală şi posibilităţi 
de ameliorare a pajiştilor permanente, seminaturale din bazinul hidrografic Dobrotfor, 
afluent al Zeletinului, care se varsă în râul Bârlad. 

Din punct de vedere fizicogeografic şi bioclimatic, pajiştile permanente din 
acest bazin se încadrează în zona colinară a Tutovei, la egală distanţă în linie dreaptă 
spre Sud-Est de Bacău şi Bârlad, în subetajul pădurilor de gorun şi amestec de gorun, 
cu un climat pronunţat continental, specific Podişului Central Moldovenesc. 

 
HABITATE DE PAJIŞTI ŞI STAREA LOR 

 În cea mai recentă clasificare a habitatelor de pajişti, zona luată în studiu se 
încadrează în clasa 3. Tufărişuri şi pajişti, subclasa 3.4. Stepe şi pajişti xerice 
calcicole cu habitatele:  

- R 3404 Pajişti ponto – panonice de Festuca rupicola şi Koeleria 
macrantha, răspândite în subzona pădurilor de gorun şi gorun cu fag din 
Moldova, Muntenia, Dobrogea, Oltenia, Banat şi Transilvania la altitudini 
de 300–800 m cu  climat caracterizat de T = 6 – 9 0C , P = 700 – 850 mm, 
relief terase şi pante moderate pe marne şi argile cu soluri eutrisambosoluri, 
slab acide, deficitare în umiditate, cu valoare conservativă redusă; 

- R 3415 Pajişti ponto – balcanice de Botriochloa ischaemum şi Festuca 
valesiaca răspândite pe dealurile din zona pădurilor de stejari din Dobrogea, 
Muntenia şi sudul Moldovei la altitudini de 100 – 400 m  uneori urcând 
până la 600 – 700 m , cu T = 7 – 11 0C , P = 400 – 800 mm, pe substraturi 
calcaroase şi loess în sudul Moldovei pe cernoziomuri, faeoziomuri şi alte 
soluri cu valoare conservativă redusă. 

Compoziţia floristică a acestor pajişti a avut mult de suferit datorită lipsei 
cvasitotale de întreţinere şi îmbunătăţire a covorului ierbos.  

În puţinele locuri (sub 30 % din total) unde s-au cosit fâneţele se remarcă o 
compoziţie floristică apropiată de normalitate cu specii furajere valoroase cum sunt: 
Agrostis capillaris, Festuca rupicola, F. pseudovina, Bromus inermis, Lolium 
perenne, Agrostis gigantea, Lotus corniculatus, Medicago falcata, M. lupulina, 
Onobrychis viciifolia,Trifolium pratense şi multe altele. 

Pe suprafeţele de pajişti seminaturale subîncărcate până la abandon şi pe cele 
necosite perioade diferite de timp de la 1 la aproape 20 de ani, compoziţia floristică 
este mult schimbată în rău prin invazia unor specii ierboase nedorite ca Eryngium 
campestre, Origanum vulgare, Centaurea micranthos, Daucus carota, Carlina 
vulgaris, Trifolium arvense, Artemisia austriaca, Xeranthemum annum, Echium 
vulgare, Odontites rubra, Verbascum sp., şi multe altele la care se adaugă speciile de 
arbuşti Rosa canina, Prunus spinosa, Crataegus sp. şi altele. 

Pe pante însorite mai pronunţate, afectate de eroziunea solului, pe lângă 
speciile enumerate mai sus apare în masă Botriochloa ischaemum, Poa bulbosa, 
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Fragaria viridis şi altele care ne indică starea de degradare extremă a covorului 
ierbos rărit, mai slab protector al eroziunii pluviale, foarte active în zonă. 

În ceeace privesc pârloagele de diferite provenienţe (arabil, pomi, vii) 
compoziţia floristică este foarte heterogenă, fiind într-o primă fază adevărate focare 
de buruieni pentru puţinele culturi pe parcele mici din apropiere.  

După înţelenire, întreţinere şi folosire corespunzătoare, pârloagele se pot 
transforma treptat în pajişti valoroase. 

 
RESURSE FURAJERE ACTUALE 
Pentru o analiză mai complexă a pajiştilor seminaturale din zona luată în studiu 

şi al rolurilor economic, protectiv şi estetic este necesară enumerarea tuturor 
resurselor furajere disponibile pentru creşterea animalelor cum sunt culturile din 
arabil şi terenurile agricole recent abandonate din arabil, livezi şi vii, rămase pârloagă. 

Situaţia în bazinul hidrografic Dobrotfor se prezintă în linii generale astfel: 
păşuni seminaturale 1.400 ha; fâneţe seminaturale 180 ha; livezi pârloagă 160 ha; vii 
în pârloagă 50 ha; arabil în pârloagă 730 ha care însumează 2.520 ha teren agricol 
înierbat ce se poate valorifica prin păşunat sau cosit. 

La această suprafaţă înierbată se adaugă aproximativ 1.950 ha teren arabil 
ocupat cu culturi furajere perene din care peste 95 % este reprezentat de lucernă şi 
trifoi roşu. 

Însumând suprafeţele de pajişti seminaturale (1.580 ha ) cu pârloagele (940 ha) 
şi culturile furajere perene (1.950 ha) rezultă o suprafaţă de 4.460 hectare pe care se 
produc furaje, insuficient valorificate de către animale. 

 
INFLUENŢA FACTORILOR NATURALI 
Factorii naturali au o puternică influenţă asupra compoziţiei floristice a 

covorului ierbos şi productivităţii pajiştilor seminaturale, pârloagelor înţelenite şi 
culturilor furajere în arabil. 

Precipitaţiile mai scăzute în prima jumătate a perioadei de vegetaţie din anul 
trecut (2007) au produs o acută criză de furaje în zonă, mulţi gospodari diminuând 
drastic şeptelul de animale, în special bovine şi ovine.  

În acest an cu precipitaţii abundente s-a produs o masă vegetală bogată de care 
au beneficiat animalele la păşunat iar producţia de fân pentru sezonul rece este foarte 
bună. Ca urmare a asigurării umidităţii solului şi atmosferei, speciile din covorul 
ierbos au avut o creştere luxuriantă şi o dezvoltare corespunzătoare atât cele bune 
furajere cât şi buruienile. 

Eroziunea solului a fost mult diminuată în acest an datorită densităţii mai mari 
a covorului ierbos faţă de anul trecut, când vegetaţia era rară şi insuficient dezvoltată 
pentru a proteja solul împotriva ploilor torenţiale căzute spre toamnă. 

În general, eroziunea de suprafaţă şi adâncime au fost în anul 2008 mai reduse 
ca intensitate faţă de anul 2007 şi precedenţii. 

Seceta are cele mai grave consecinţe asupra biodiversităţii covorului ierbos şi 
productivităţii lui, fapt vizibil pe pajiştile din versantul drept al Dobrotforului pe 
expoziţii însorite (E, SE, NE), faţă de cele mai umbrite (V, SV, NV) de pe versantul 
stâng. 
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Pe expoziţiile însorite sunt cele mai intense eroziuni de suprafaţă şi cele mai 
răspândite pajişti dominate de Botriochloa ischaemum, invadate de Eryngium 
campestre, având productivitate şi calitate foarte scăzute. 

Pe expoziţii umbrite situaţia se prezintă mult mai bine din toate punctele de 
vedere, floristic şi productiv, datorită umidităţii solului mai ridicată faţă de expoziţiile 
însorite, la acelaşi nivel de precipitaţii atmosferice. 

Excesul de umiditate în puţine locuri crează probleme asupra compoziţia 
covorului ieros. Sunt câteva excepţii cu vegetaţie higrofilă (Phragmites, 
Equisetum,etc.) unde va fi necesar să se capteze izvoarele de coastă pentru prevenirea 
alunecărilor de teren şi utilizarea apei pentru animale în sezonul de păşunat şi alte 
utilizări. 

 
INFLUENŢA FACTORILOR ANTROPICI 
Cea mai mare influenţă asupra biodiversităţii covorului ierbos şi al 

productiităţii lui îl au factorii antropici, în special lipsa lucrărilor de îngrijire, 
întreţinere şi folosire corespunzătoare din care se desprinde durata sezonului de 
păşunat şi încărcarea cu animale. La acestea adăugăm şi cosirea foarte întârziată a 
fâneţelor sau abandonarea recoltării lor. 

Absenţa fertilizării curente cu îngrăşăminte organice şi chimice aduce de 
asemenea mari prejudicii biodiversităţii şi productivităţii pajiştilor. 

Lipsa apei pe păşuni şi a umbrei pentru animale de asemenea sunt factori 
antropici restrictivi cu folosirea necorespunzătoare a covorului ierbos şi obţinerea 
unor producţii animaliere scăzute. La toate acestea dacă adăugăm fărâmiţarea 
excesivă a pajiştilor cu greutăţile produse în exploatarea raţională a lor, avem un 
tablou mai complet al influenţei factorilor antropici ca principali factori responsabili 
pentru biodiversitatea covorului vegetal. 

 
FUNCŢIILE ECONOMICE, ECOLOGICE ŞI ESTETICE ALE PAJIŞTILOR 

Funcţia economică este reprezentată de producţia de furaj propriuzisă, sub 
formă de iarbă proaspătă păscută direct de către animale, iarbă cosită administrată la 
iesle sau cosită şi preparată ca fân, semisiloz, siloz sau alte procedee de conservare. 

Producţia de iarbă şi valoarea pastorală estimată pe tipuri de pajişi 
seminaturale şi pârloage înţelenite este foarte heterogenă (Tabelul 1).  

Având în vedere existenţa plantaţiilor de salcâm pentru protecţia solului şi 
practicarea apiculturii, flora pajiştilor reprezintă o completare a bazei melifere, fiind 
astfel o sursă importantă de venituri pentru apicultori. 

Datorită orografiei terenului din Bazinul hidrografic al Dobrotforului cu 
versanţi mijlociu până la puternic înclinaţi sunt unele probleme cu mecanizarea 
lucrărilor de întreţinere şi recoltare a producţiei de furaje, mai ales în partea nordică, 
deasupra satelor Slobozia Veche şi Nouă. 

 De asemenea, funcţia economică este mult diminuată de starea precară a 
drumurilor de acces, alimentarea cu apă pe păşune, umbrare pentru animale, 
împrejmuire pentru folosire raţională, aspecte care vor fi dezvoltate la recomandările 
ce vor fi propuse. 
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Tabelul 1 
Productivitatea pajiştilor 

 
Nr.
crt. 

 
Tipul de pajişte 

Produc
ţia de 
iarbă 
t/ha 

Valaorea 
pastorală 

(Vp) 

UVM / ha 
pe an  

Vp x 0,02 

1. Pajişti seminaturale de Festuca pseudovina 
cu diverse specii xeromezofite 

6 – 8 25 – 30  0,55 

2. Pajişti seminaturale de Agrostis capillaris şi 
Festuca rupicola cu diverse specii mezofite 

8 – 10 30 – 40 0,70 

3. Pajişti seminaturale de Festuca rupicola, 
Bromus inermis, Lolium perenne, 
Onobyichis viciifolia şi Lotus corniculatus  

10 – 12   40 – 60 1,00 

4. Pajişti degradate de Botriochloa ischaemum 
cu diverse specii xerofite 

4 – 6 5 – 10 0,15 

5. Pajişti degradate de Festuca pseudovina 
invadate de Eryngium campestre 

4 – 6 5 – 10  0,15 

6. Pârloage înţelenite cu Bromus erectus, 
Festuca pseudovina  şi Hieracium sp. 

2 – 4 1 – 5 0,05 

7. Pârloage înţelenite cu Agropyron repens, 
Festuca rupicola şi diverse specii mezofite 

4 - 6 5 – 10 0,15 

 
Producţii de iarbă fără fertilizare Valoare pastorală a pajiştii 

     2 –  4  t/ha      foarte slabă       0 –    5      degradată 
     4 –  6  t/ha      slabă      5 –  15       foarte slabă  
     6 –  8  t/ha      mijlocie     15 –  25        slabă 
     8 – 10  t/ha     bună     25 –  50        mijlocie 
   10 – 12  t/ha    foarte bună     50 –  75        bună  
     75 – 100       foarte bună 

 
Funcţia ecologică a pajiştilor seminaturale şi al pârloagelor înţelenite este 

reprezentată în principal prin protecţia covorului ierbos împotriva eroziunii solului, 
conservarea biodiversităţii, reţinerea apei şi altele. 

Concret, în bazinul Dobrotforului în anul 2008, covorul ierbos era destul de 
bine încheiat, protejând solul împotriva eroziunii iar bogăţia în specii de plante este 
una de excepţie pentru aceste condiţii staţionale. 

Din păcate subîncărcarea păşunilor până la abandon şi necosirea fâneţelor duc 
la scăderea biodiversităţii actuale.  

La fel păşunatul peste durata optimă este dăunător pentru biodiversitate, răreşte 
covorul ierbos şi accelerează declanşarea eroziunii solului peste limitele normale. 

Funcţia estetică a pajiştilor este prezentată de policromia speciilor de plante 
din covorul ierbos cu exprimarea ei vizuală din primăvară până toamna târziu.  
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În bazinul Dobrotforului se remarcă de departe frumuseţea covorului ierbos al 
pajiştilor bine întreţinute care încântă ochiul turiştilor în zonă.  

În cazul practicării agroturismului, întreţinerea corespunzătoare a pajiştilor şi 
pentru latura estetică a lor, devine o problemă  foarte serioasă de rezolvat pe viitor. 

 
ÎNCĂRCAREA CU ANIMALE A TERENURILOR ÎNIERBATE  
Din datele prezentate recent de comunele Stănişeşti (90 % din b.h.) şi 

Motoşeni (10 % din b.h.) efectivele de animale care utilizează baza furajeră din 
bazinul Dobrotforului se prezintă în tabelul 2. 

Tabelul 2 
Efectivele de animale (capete şi UVM)  

 
Specificare Stănişeşti Motoşeni Total 

capete 
Coeficient 

transformare 
Total 
UVM 

% 

Bovine total d. c.  
vaci lapte 

tineret 

1.610 125 1.735 * 1355 44 
710 75 785 1,00 785 • 
900 50 950 0,60 570 • 

 Ovine total d.c. 
oi lapte 
tineret 

7.910 280 8.190 * 1.212 39 
6.350 220 6.570 0,16 1.050 • 
1.560 60 1.620 0,10 162 • 

Caprine total 1.000 50 1.050 0,14 148 5 
Cabaline total 380 70 450 0,80 360 12 
Total UVM * * * * 3.075 100 

 
Din cele prezentate rezultă un total de 3.075 unităţi vită mare (UVM) în cele 

două comune pentru care se asigură furaje în bazinul Dobrotforului.  
În urma unui calcul simplu s-a apreciat care este încărcarea actuală a 

terenurilor agricole cu destinaţie furajeră (Tabelul 3). 
Tabelul 3 

Încărcarea cu animale a terenului agricol 
 

Teren pentru furaje Suprafaţă 
(ha) 

UVM/ha 
medie / 

an 

Total UVM % 
Posibil Existent 

A. Pajişti seminaturale (Tip: 
1+2+3) mai valoroase (30 %) 

480 0,75 360 • • 

B. Pajişti seminaturale degradate 
(Tip: 4+5) (70 %) 

1.100 0,15 165 • • 

C. Pârloage înţelenite (Tip: 6+7) 
mai valoroase (30 %) 

940 0,10 95 • • 

T O T A L       A + B + C 2.520 0,31 620 • • 
D. Culturi de lucernă şi trifoi 1.950 1,50 2.925 • • 
T O T A L     G E N E R A L 4.470 0,79 3.545 3.075 87 
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La o primă aproximaţie rezultă că suprafaţa destinată producerii furajelor, aşa 
cum se prezintă acum, este mai mult decât necesară dacă este integral folosită, 
întrucât poate asigura furaje de volum pentru 3.545 UVM, mai mare cu 115 % faţă de 
efectivul existent în prezent. 

Astfel, se poate afirma că există deja o risipă de teren agricol pentru 
producerea furajelor care ar putea fi utilizat pentru plantaţii de pomi şi vii îndeosebi. 

Din aceste considerente de încărcare cu animale suprafeţe întinse de pajişti 
sunt deja subîncărcate până la a fi abandonate. 
 

STAREA ACTUALĂ A ANIMALELOR 
După seceta prelungită din anul 2007, peste iarnă animalele au avut mult de 

suferit, datorită lipsei cronice de furaje de volum (fibroase şi grosiere) iar efectivele 
au fost diminuate. În anul 2008, mai favorabil, animalele slăbite din iarnă şi-au 
revenit, având o stare normală de întreţinere.  

Animalele, bovine şi ovine în special sunt întreţinute pe păşuni în sistem 
extensiv.  

Fiecare vacă este legată cu o funie sau lanţ, adesea în plin soare, fără apă, 
înregistrând performanţe mici la producţia de lapte.  

Este necesară introducerea unui sistem mai organizat şi eficient de folosire a 
păşunilor astfel ca animalele să beneficieze de iarbă calitativ superioară, umbră în 
zilele toride şi apă permanentă, altfel au de suferit şi vor realiza producţii animaliere 
scăzute. 

În cele două localităţi luate în studiu există acum  o preocupare majoră pentru 
recoltarea şi depozitarea fânurilor pentru sezonul rece.  

Din păcate calitatea acestuia este mai slabă datorită compoziţiei floristice a 
fâneţelor şi al perioadei foarte târzii de recoltare, la coacerea seminţelor.  

La fel, fânul depozitat în clăi sub cerul liber, în proporţie de peste 90 %, îşi 
pierde din calităţi prin depreciere, astfel că animalele au la dispoziţie un furaj 
necorespunzător, adesea mucegăit. 

Cu toate aceste neajunsuri, în vara anului 2008 animalele se prezentau destul 
de bine ca stare de înterţinere, la care dacă adăugăm furaje îndestulătoare pentru iarnă, 
existând speranţe mai bune pentru viitor în acest sector important al economiei 
agricole. 

 
ÎMBUNĂTĂŢIREA MODULUI DE FOLOSIRE  
Din cele prezentate până acum, gospodărirea pajiştilor şi al pârloagelor 

înţelenite are o  influenţă determinantă asupra biodiversităţii şi productivităţii 
acestora, de care depind în egală măsură celelalte funcţii protective şi estetice ale 
covorului ierbos. 

Pentru aceste considerente în prima etapă este necesară reorganizarea radicală 
a teritoriului cu agregarea parcelelor dispersate într-un mozaic de folosinţe agricole 
şi includerea lor într-un singur mod de folosinţă funcţional şi eficient, cum sunt 
pajiştile, arabilul, plantaţiile de pomi fructiferi şi vii, etc. 

Pentru modul de folosinţă păşune se va acorda o atenţie mai mare, confortului 
animalelor, asigurându-se din start următoarele: 
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- apa pentru adăpatul permanent al animalelor; 
- umbra pe marginea pădurii în masiv, liziere de protecţie, grupe şi 

aliniamente de arbori şi arbori solitari existenţi sau plantaţi special pentru 
acest scop; 

- drum de acces la păşune pentru circulaţia zilnică a animalelor din 
gospodărie la păşune şi invers, cât şi a produselor animaliere în caz de 
staţionare permanentă a animalelor pe păşune; 

- împrejmuire cu garduri fixe şi păşunat porţionat cu gard electric pentru 
valorificarea corespunzătoare a ierbii; 

- adăpost prevăzut cu colectarea dejecţiilor dacă animalele staţionează la o 
distanţă mai mare de 2 km întreg sezonul de păşunat; 

- punct de însămânţări artificiale şi tratamente zoo-veterinare; 
- adăpost şi condiţii civilizate pentru personalul de îngrijire al animalelor. 
Păşunile se vor dispune pe terenuri în pantă mai greu mecanizabile, pe soluri 

mai subţiri, în apropierea pădurilor şi a satului, cât mai aproape de grajduri. 
Din acest punct de vedere Bazinul Dobrotforului oferă condiţii foarte bune 

pentru păşunat, având apă permanentă pe pârâu, nenumărate izvoare de costă, fântâni 
la tot pasul, care prin mici amenajări pot fi folosite la adăpatul animalelor existând 
arbori pentru umbră în majoritatea păşunilor. 

Urmează a se planta noi pâlcuri  de arbori pentru umbră şi în special nuci 
solitari care au condiţii foarte bune de creştere şi sunt mai puţin atacaţi de dăunători. 

În ceeace priveşte împrejmuirea, drumurile şi construcţiile pe păşuni sunt 
necesare studii suplimentare şi proiecte de investiţii specifice, astfel ca să se evite 
eroziunea solului şi alunecările de teren.Pe suprafeţele actuale de păşuni cu pante mai 
mari de 25 – 30 grade se propune împădurirea lor. 

Pentru modul de folosinţă fâneaţă se vor alege suprafeţe de pajişti mai 
îndepărtate, perfect mecanizabile de pe  pârloagele înţelenite din arabil sau plantaţii 
de pomi şi vii abandonate de pe terasele banchetă, care pot fi mai uşor îmbunătăţite, 
recoltate prin cosire şi producţia transportată pe drumuri corespunzătoare. 

De mare interes va fi introducerea sistemului mixt de folosire a pajiştilor care 
este mai eficient, având în vedere perturbaţiile climatice din ultima vreme, în special 
repartizarea neuniformă a precipitaţiilor în sezonul de vegetaţie, frecvenţa şi durata 
perioadelor de secetă şi intensitatea radiaţiilor solare. 

Prin folosire mixtă păşune – fâneaţă se menţine un echilibru între 
componentele covorului ierbos în special între gramineele şi leguminoasele perene, 
se realizează o calitate mai ridicată a furajului de pajişte şi nu în ultimul rând se 
asigură o conservare mai bună a biodiversităţii, cu avantajele ei pentru practicarea 
unei agriculturi durabile. 

 
SPECII ŞI CATEGORII DE ANIMALE CE SE VOR EXTINDE PE VIITOR 

DUPĂ ACŢIUNILE DE GOSPODĂRIRE A PAJIŞTILOR 
Prin lucrări adecvate de ameliorare a covorului ierbos al pajiştilor şi folosirii 

raţionale a acestuia, producţia actuală va putea creşte de cel puţin trei ori la imputuri 
mai reduse  specifice practicării unei agriculturi durabile în zone bogate în pajişti, 
profilate pe creşterea animalelor. 
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Dintre speciile de animale care sunt crescute în zonă, bovinele au cel mai mare 
viitor, având în vedere condiţiile naturale mai favorabile oferite de zona luată în 
studiu.  

Se estimează că numărul actual de bovine va trebui să se mărească de cel puţin 
trei ori, ajungând la cca 4.000 UVM pe întreg Bazinul Dobrotforului, cel de ovine să 
rămână constant la 1.200 UVM în zona cu pante mai accentuate din Slobozia, cel de 
caprine să se reducă simţitor iar cabalinele să fie folosite în special pentru agrement 
în viitoarele pensiuni agroturistice. 

De o atenţie aparte ar trebui să se bucure bovinele pentru carne întreţinute tot 
sezonul de vegetaţie pe păşune, urmat de o finisare la grajd.  

Prin aceasta un număr sporit de crescători de vaci de lapte în sistem 
gospodăresc ar putea să se asocieze pe sate şi trupuri de pajişti amenajate, să crească 
în continuare taurine pentru carne mai uşor de întreţinut cu un produs solicitat tot mai 
mult pe piaţa europeană.  

Situaţia actuală de agricultură de subzistenţă la marginea sărăciei se poate 
schimba radical prin amenajarea teritoriului, comasarea folosinţelor, aplicarea unei 
agrotehnici antierozionale adecvate, creşterea numărului de animale în special a 
taurinelor de carne şi alte măsuri care se vor prezenta şi dezvolta în continuare. 

 
MĂSURI ŞI LUCRĂRI PRATOTEHNICE  
 
Curăţirea pajiştilor  
Valorificarea integrală şi la timp a producţiei de fitomasă utilă este una din 

primele măsuri pentru ameliorarea pajiştilor seminaturale şi a pârloagelor înţelenite 
care în final se vor transforma în pajişti pe cale naturală sau prin înfiinţare de pajişti 
semănate mai productive. 

Cosirea fâneţelor în fiecare an, în momentul înfloririi gramineelor şi 
leguminoaselor perene dominante este prima măsură de îmbunătăţire a lor. 
Suprafeţele necosite de ani de zile necesită a fi curăţate de resturile uscate, buruieni şi 
tufărişuri, distrugerea şi nivelarea muşuroaielor astfel ca să fie posibilă recoltarea lor 
normală în continuare şi să permită creşterea ierbii la ciclurile următoare de producţie. 

Cosirea anuală a resturilor neconsumate de pe păşuni este de asemenea 
foarte importantă, întrucât limitează răspândirea buruienilor şi stimulează otăvirea 
speciilor furajere valoroase. 

În bazinul Dobrotforului la fel ca pe restul pajiştilor ţării, fâneţele nu se cosesc 
la timp, unele sunt abandonate de ani de zile, iar pe păşuni nu se execută nici un fel 
de lucrare de curăţire. 

Fără aceste măsuri simple de igienă a pajiştilor aplicate odată sau de mai multe 
ori într-un sezon de vegetaţie, toate celelalte lucrări de îmbunătăţire nu-şi au sensul. 

Trebuie să tratăm pajiştile seminaturale la fel ca şi orice altă cultură agricolă, 
grâu, porumb, vie, etc., altfel rezultatele şi aşteptările noastre pot fi total 
necorespunzătoare. 

 
 
 



 177 

Fertilizarea pajiştilor 
Starea actuală a covorului ierbos indică o acută lipsă de elemente fertilizante.  
De aceea se impune utilizarea integrală a îngrăşămintelor organice şi a 

completării lor cu îngrăşăminte chimice pentru îmbunătăţirea radicală a compoziţiei 
floristice a calităţii şi producţiei de furaje. 

Fertilizarea organică se poate realiza prin folosirea gunoiului de grajd, 
fermentat în platformă 4 – 6  luni, în cantitate de 20 – 30 tone la hectar aplicat odată 
la 5 - 6 ani, îndeosebi pe fâneţe. După aplicare pe tipurile de pajişti seminaturale 1 + 
2 + 3 din Tabelul 1, cu o vegetaţie mai puţin degradată, în care se dezvoltă 
leguminoasele perene fixatoare de azot atmosferic,asigurând în acelaşi timp un 
conţinut de proteine mai ridicat în furajul de pajişte. 

În sezonul de păşunat se poate efectua târlirea cu oile şi vacile, 3 – 4 nopţi o 
oaie pe un mp sau o vacă pe 6 mp. Menţinerea în târlă a animalelor mai mult de 5 – 6 
nopţi duce la eutrofizarea terenului, dispariţia speciilor valoroase din pajişti şi apariţia 
unor specii nitrofile din care aici se remarcă bozul (Sambucus ebulus) şi scaieţii 
(Carduus sp., Onopordon sp.) cu scoaterea din circuitul productiv a pajiştii şi 
poluarea mediului în special al apelor de suprafaţă şi subterane. 

Fertilizarea chimică pentru început este principala măsură de îmbunătăţire a 
producţiei şi calităţii pajiştilor până la creşterea efectivelor de animale de la care să se 
valorifice superior dejecţiile pentru fertilizarea organică. 

Se vor fertiliza la fel pajiştile cu covor corespunzător dominat de Festuca 
pseudovina, F. rupicola, Agrostis capillaris, Bromus inermis, Lolium perenne şi alte 
specii mai valoroase, evitând cele invadate de buruieni care răspund pozitiv la 
fertilizare. 

Dozele de îngrăşăminte chimice se vor corela cu regimul precipitaţiilor 
respectiv în anii secetoşi este suficientă aplicarea a N60–80 P50 K50 kg/ha anual 
primăvara devreme şi în anii ploioşi se mai poate adăuga 30 – 40 kg/ha N pentru 
susţinerea recoltelor următoare (otava la fâneţe şi ciclurile de păşunat). 

Rezultă astfel un  nivel de N90–120 P50 K50 (P2O5 , K2O) kg/ha în anii cu 
precipitaţii normale, nivel economic pentru pajiştile naturale şi pârloagele înţelenite 
bine încheiate. 

Pe pajiştile semănate în mod normal dozele de îngrăşăminte chimice de nivelul 
de intensivizare dorit şi modul de folosinţă, mai mici pe păşuni şi mai mari pe fâneţe. 

 
Supraînsămânţarea pajiştilor  
Pe pajiştile cu covor ierbos degradat, având 25 – 40 % specii nevaloroase şi 

pârloage mai slab înţelenite, una din principalele măsuri de ameliorare este 
supraînsămânţarea cu specii mai valoroase. 

Lucrarea se efectuează cu maşini specializate care mobilizează solul pe rânduri 
şi introduc sămânţa la 1 – 2 cm adâncime, fără a deranja în totalitate ţelina existentă. 

Pentru supraînsămânţare la o folosire mixtă se recomandă următorul amestec 
de ierburi: Dactylis glomerata   (golomăţ) 8 kg/ha; Bromus inermis   (obsigă 
nearistată) 8 kg/ha; Lolium perenne   (raigras peren) 4 kg/ha; Festuca arundinacea   
(păiuş înalt) 3 kg/ha; Poa pratensis  (firuţa) 2 kg/ha; Lotus corniculatus  (ghizdei) 4 
kg/ha; Trifolium repens  (trifoi alb) 1  kg/ha rezultând un total de 30 kg/ha. 
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Epoca de semănat este primăvara cât mai devreme, în mustul zăpezii pentru o 
reuşită cât mai bună, având asigurată umiditatea necesară, până la sfârşitul lunii 
aprilie. 

Semănatul spre toamnă dacă se execută, să fie între 15 august până  în 15 
septembrie nu mai târziu, cu condiţia să existe umiditate suficientă în sol. 

Fertilizarea suprafeţelor supraînsămânţate se face numai după prima coasă de  
„buruieni ”, altfel riscăm să stimulăm speciile nedorite, care pot înnăbuşi speciile 
semănate. 
 
 Reînsămânţarea pajiştilor degradate 
 Pe terenurile mecanizabile unde covorul ierbos este invadat de buruieni 
nedorite în proporţie de peste 50 – 60 % se efectuează reînsămânţarea lor cu un 
amestec adecvat de ierburi perene. 
 Pe lângă pajiştile seminaturale, puternic îmburuienate se vor însămânţa 
pârloagele slab înţelenite şi chiar parcelele de arabil dispersate în pajişti pentru a 
asigura acelaşi mod de folosinţă în vederea valorificării economice a terenurilor. 

Pentru înfiinţarea pajiştilor degradate, terenul se ară din toamnă la 18 – 20 cm, 
după ce în prealabil ţelina a fost tăiată cu o grapă cu discuri pentru a fi mai uşor 
încorporat sub brazdă. 
 Pe pante mai mari de 10 grade înclinaţie, desţelenirea se face pe curbele de 
nivel în benzi egale alternative, un an după altul pentru evitarea eroziunii accelerate. 
În acest fel se evită şi scăderea drastică a producţiei de furaje, specifică anului de 
reînsămânţare a a unei pajişti. 

Primăvara devreme se execută lucrări obişnuite de pregătire a patului 
germinativ, se tasează terenul cu un tăvălug inelar, se seamănă la 1 – 2 cm şi se 
tăvălugeşte din nou cu un tăvălug neted de această dată. 

Gunoiul de grajd în doză de 20 – 30 t/ha se aplică înainte de arătură sau cele 
chimice N50 P50 K50 kg/ha la pregătirea patului germinativ.  

Pentru regimul mixt de folosire sau păşune se va folosi acelaşi amestec 
recomandat pentru supraînsămânţare iar pentru regimul de fâneaţă se recomandă 
următorul amestec: Bromus inermis  (obsigă nearistată) 15 kg/ha; Festuca 
arundinacea  (păiuş înalt) 5 kg/ha; Onobrichis viciifolia (sparcetă) 15 kg/ha; 
Medicago sativa (lucernă) 5 kg/ha; Lotus corniculatus  (ghizdei) 5kg/ha rezultând un 
total de 45 kg/ha. 

După răsărire, când buruienile ating 20 – 25 cm înălţime se efectuează o cosire 
de combatere a buruienilor cu cositori cu cuţite, evitând cele cu tambur rotativ care 
pot smulge tinerele plante mai slab înrădăcinate. 

După coasa de „buruieni” se va aplica îngrăşăminte pe bază de azot (N50 kg/ha) 
pentru a stimula tinerele plante de ierburi. 

Atât suprafeţele de pajişti supraînsămânţate dar mai ales cele reînsămânţate şi 
însămânţate în arabil, în primul an se recoltează  prin cosire, evitând păşunatul care 
este dăunător pentru instalarea şi menţinerea plantelor semănate. 

În anii  următori după semănat, pajiştile supraînsămânţate şi reînsămânţate, la 
fel şi cele semănate în arabil vor fi folosite în funcţie de necesităţi în regim de fâneaţă, 
mixt şi păşunat după regulile cunoscute de bune practici în agricultură. 
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Având o producţie actuală estimată la 6,1 tone masă verde la hectar, aceste 
pajişti seminaturale (1.580 ha) şi pârloage înţelenite (940 ha) însumează în prezent 
2.520 ha pe care după îmbunătăţire se pot uşor obţine în medie 20 t/ha masă verde, 
rezultând în final peste 50.000 tone m.v. de bună calitate. 

 
MĂSURI ORGANIZATORICE 
Repartizarea păşunilor 
După cunoaşterea şi îmbunătăţirea păşunilor prin curăţire, fertilizare, 

supraînsămânţare, reînsămânţare şi alte acţiuni, prezentate mai înainte, producţia 
actuală a pajiştilor poate se crească de cel puţin 3 ori cu calităţi nutriţionale net 
superioare, în măsură să întreţină un număr sporit de animale în special bovine. 

De aceea, cele mai bune păşuni de lângă sate se vor repartiza vacilor de lapte 
din gospodăriile populaţiei, urmate de viitoarele bovine pentru carne care rămân 
nonstop pe păşune, vaci ce alăptează cu viţeii lor şi tineret înţărcat.  

În continuare pe păşunile cele mai îndepărtate de sate pe pante mai accentuate 
cu producţii mai mici, se vor repartiza ovinelor şi caprinelor, sistem tradiţional 
adoptat şi în trecut, înaintea celui de al 2-lea război mondial. 

Se interzice cu desăvărşire păscutul cu oile pe păşunea vacilor, aceste două 
specii trebuie complet separate în viitor. 

 
Împărţirea păşunii pe tarlale şi parcele de păşunat 
Pentru o mai bună valorificare a producţiei de iarbă, păşunile îmbunătăţite care 

pot avea producţii de 15 – 25 (35) tone iarbă la hectar în mod obligatoriu trebuie 
împrejmuite şi împărţite în tarlale mai mari de păşunat.  

Tarlalele la rândul lor se subdivid în parcele de exploatare cu un minim de 4 şi 
maxim de 12, optim de 8 parcele pentru a se putea efectua păşunatul în rotaţie. Într-o 
parcelă animalele stau 2-5 zile, cauză pentru care este bine ca să  folosim gardul 
electric pentru porţionarea suprafeţei de iarbă pentru o jumătate sau 1 zi. 

Gardurile fixe care înconjoară o tarla cât şi cele care delimitează parcelele se 
pot efectua din stâlpi de lemn, beton, ţeavă metalică, etc., cu 2 – 3 rânduri de sârmă 
ghimpată sau garduri vii din diferite specii lemnoase, în special glădiţă.  

Pentru specia ovină sârma ghimpată se înlocuieşte cu sârmă plasă cu ochiuri de 
diferite dimensiuni. 

 
Calendarul de păşunat 
Pentru zona luată în studiu, păşunatul poate începe în ultima decadă a lunii 

aprilie şi încetează la sfârşitul lunii octombrie pe o perioadă de cca 185 zile, respectiv, 
conform tradiţiei la români de la Sf Gheorghe (23 aprilie) la Sf Dumitru (26 
octombrie).  

Având în vedere că ne situăm în zona colinară cu terenuri în pantă păşunatul de 
iarnă în afara sezonului (26 oct. -23 apr.), trebuie interzis cu desăvărşire, chiar şi 
pentru oi, care pentru  iarnă pot păşuna în zona de câmpie, în caz contrar să fie 
întreţinute în stabulaţie. 
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Pentru fiecare exploataţie, respectiv tarla de păşunat se stabileşte un calendar 
de păşunat în care după 25 – 40 zile, în funcţie de producţia de iarbă să se execute un 
ciclu de păşunat pe cele 4 – 12 parcele, realizându-se în final 5 – 6 cicluri de păşunat. 

 
Umbrare 
Animalele din parcele sau cel puţin din tarlale trebuie să beneficieze 

obligatoriu de umbră, uşor de asigurat în zona  luată în studiu. Acolo unde lipseşte, 
este necesară plantarea unor arbori în acest scop, în special salcâmi, care cresc destul 
de repede şi în deosebi nuci, care asigură o umbră deasă, apărând animalele de 
insectele hematofage. 

 
Asigurarea apei 
Alături de umbră, apa la discreţie pentru animale este foarte importantă pentru 

confortul animalelor. Din fericire Bazinul Dobrotforului îngust şi lung, poate asigura 
uşor apa din pârâu şi mai ales din numeroasele izvoare de coastă care trebuie captate 
în totalitate. Acolo unde lipseşte apa curgătoare şi din izvoare, se pot fora fântâni 
pentru adăpatul animalelor. 

Fără apă la discreţie şi umbră, vacile în zilele caniculare de vară pot pierde 25 
– 40 % din producţia de lapte în comparaţie cu cele care au asigurate acest confort. 

 
Cosirea fâneţelor 
Pentru asigurarea unui furaj de calitate, fâneţele  trebuie cosite la înflorirea 

principalelor graminee şi legumonoase perene, după care uscarea să se facă pe 
prepeleci şi garduri mai puţin pe sol. 

Introducerea sistemului de conservare sub formă de semisiloz, în baloţi mari 
etanşi ar aduce un plus de calitate şi eficienţă în producerea furajelor pentru sezonul 
rece. 

 
ALTE ACTIVITĂŢI 
Lucrări pe curba de nivel 
Este de neînţeles, cum a fost posibil ca terasele banchetă să fie distruse şi să se 

revină la lucrările solului şi semănatul din deal în vale, cu nenorocirile care le 
provoacă pe toate planurile de la economie la  poluarea mediului. 

 Revenirea la agrotehnica antierozională cu lucrări pe curba de nivel este 
necesară şi în cazul producerii furajelor în arabil şi pajişti. 

 
Perdele de protecţie 
În lucrările de îmbunătăţiri funciare din anii 1970 au fost plantate suprafeţe 

mari cu perdele de protecţie antierozională în special salcâmi. 
 Este inacceptabil ca acestea să fie defrişate de indivizi iresponsabili, existând 

pericolul declanşării unor eroziuni şi alunecări de teren catastrofale care ar afecta 
însăşi casele situate pe firul văii. Distrugerea perdelelor din apropierea păşunilor 
crează probleme cu umbra pentru animale, şi posibil cu apa izvoarelor care pot seca. 

Stoparea defrişării perdelelor de protecţie actuale şi al plantării altora noi în 
zonele de pericol erozional este strict necesară în momentul de faţă. 
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Rezultatele, concluziile şi recomandările acestui studiu pentru un areal 
reprezentativ cum este bazinul Dobrotforului din Colinele  Tutovei, se pot extinde pe 
întreg Podişul Central Moldovenesc şi alte zone de dealuri din ţara noastră cu condiţii 
fizicogeografice şi bioclimatice apropiate. 

 
       * 
  *        * 

Prin studiile complexe (floristice, ecologice, pratologice, pratotehnice, 
zootehnice, economice, etc.) efectuate în zonele montane (Bucegi, Piatra Craiului şi 
Măcin), de deal (Subcarpaţii Buzăului şi Colinele Tutovei) şi ale unui judeţ 
reprezentativ cum este Braşovul, s-a încercat o trecere în revistă a stării actuale a 
patrimoniului pastoral cu posibilităţile de îmbunătăţire a covorului ierbos şi al 
gospodăririi lui eficiente în perspectivă. 

Pe lângă cunoaştere şi bune intenţii mai sunt necesare multă voinţă alături de 
fonduri materiale şi băneşti pentru atingerea obiectivelor propuse în vederea 
schimbării situaţiei actuale în care se află pajiştile noastre. 

Repunerea în circuitul productiv al pajiştilor permanente, pe lângă efectele 
economice certe, rezultate din creşterea animalelor, aduc numeroase alte beneficii 
legate de protecţia mediului, conservarea biodiversităţii, întregirea şi înfrumuseţarea 
peisajului pastoral, grav afectat în ultimele decenii. 

 Iniţierea unor acţiuni pe scară naţională într-un cadru organizat cum este 
„Săptămâna verde a pajiştilor”,  ar fi de bun augur pentru îmbunătăţirea şi 
valorificarea patrimoniului pastoral al ţării noastre. 

 
Rev. Profitul Agricol nr.12,13,14,15,16 din 24 şi 31martie, 7, 14 si 21 aprilie, 2010, 
Bucureşti 
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PAJIŞTILE DE ALTADATĂ… 
  
 

Starea deplorabilă în care sunt pajiştile ţării noastre se datorează scăderii 
dramatice a efectivelor de animale ierbivore, bovine şi ovine, a extinderii 
exponenţiale a pârloagelor din arabil, livezi şi vii, utilizate sporadic ca furaj prin 
păscut şi cosit, dar mai ales a lipsei totale de interes al comunităţilor locale pentru 
acest mod de folosinţă agricolă.  

Deşi există o ofertă foarte mare de suprafeţe pentru păşunatul animalelor, în 
multe cazuri nutreţul este insuficient, datorită producţiilor foarte scăzute şi a calităţii 
necorespunzătoare generate de lipsa aproape totală a lucrărilor de îngrijire şi 
fertilizare, a absenţei unor dotări minime ca alimentări cu apă, umbrare, etc.  

 Instituţia izlazului comunal a funcţionat cu bună reuşită până prin anii 1960 
înainte de finalizarea colectivizării agriculturii  după care a început treptat să fie 
neglijată până în zilele noastre.  

În trecut localităţile cu izlazuri comunale bine gospodărite aveau animale 
corespunzătoare de muncă pentru cultivarea pământului, lapte şi carne din belşug, 
obştea era unită şi bine instruită pentru activităţi în comun şi nu în ultimul rând aveau 
mai puţini analfabeţi, copiii care nu mai păşteau animalele, puteau astfel să 
frecventeze şcoala. 

Acum nu facem nimic pe aceste suprafeţe şi ne aducem aminte de izlazul 
comunal abia în momentul scoaterii animalelor din gospodăria proprie, la păşunat. 

Cunoscând progresul tehnic din agricultură cu evoluţia socială şi culturală a 
locuitorilor din mediul rural al altor ţări, nu se poate afirma că lucrurile sunt în ordine 
la noi, cu valorificarea eficientă a fondului funciar de care dispunem, în care se 
înscriu şi pajiştile permanente. 

În gospodăriile populaţiei sunt concentrate încă cele mai mari efective de 
bovine şi ovine care valorifică producţia acestor pajişti, prin păşunat în comun 
(devălmăşie) pe izlazuri comunale, păşuni comune, etc., fiind de neînţeles de ce în 
ultimele două decenii au fost neglijate aproape în totalitate acţiunile pe aceste 
suprafeţe destinate producţiei agricole. Pentru acest considerent este necesară o 
schimbare totală de atitudine faţă de pajiştile permanente şi revenirea la ce a fost în 
trecut instituţia izlazului comunal. 

Începând cu anul 2007 prin mijloacele media am încercat în repetate rânduri să 
sensibilizăm iniţierea unor acţiuni pe pajişti care să fie organizate la nivel de 
localitate, judeţ, regiune şi chiar ţară.   

Unele acţiuni populare la nivel naţional, intens mediatizate de mai mulţi ani 
cum sunt Luna pădurilor (15 martie – 15 aprilie), Luna cadourilor (decembrie), Luna 
curăţeniei (aprilie), etc., au trezit dintotdeauna interes şi au avut în final succes atât la 
guvernanţi cât şi la publicul larg. În acest context de ce nu ar fi şi o Săptămână verde 
a pajiştilor înainte de 23 aprilie (Sf. Gheorghe) dată tradiţională de începere a 
păşunatului la români, care s-ar derula între  16 – 22 aprilie ? 
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 Acţiunile organizatorice din Săptămâna verde a pajiştilor ar consta din: 
 
 Analiza lucrărilor efectuate pe păşunea comunală în anii precedenţi şi ce 

lucrări sau materiale s-au achiziţionat din taxele de păşunat încasate de la 
crescători sau alte fonduri alocate pentru îmbunătăţirea şi folosirea păşunilor, 
bilanţ asemănător unui buget de venituri şi cheltuieli pastorale; 

 
 Analiza cum s-au folosit pajiştile în anul precedent ţinând seama că pe izlazul 

comunal de lângă localităţi sau păşunea comunală de la o distanţă mai mare, 
prioritate absolută o au vacile de lapte care încheie sezonul de păşunat în 26 
octombrie (Sf. Dumitru), după care păşunea se „odihneşte” fiind în repaus total 
până la 23 aprilie (Sf. Gheorghe) fără a fi călcată de nici un alt animal, aşa cum 
erau legile şi cutumele nescrise pe meleagurile noastre, până în urmă cu o 
jumătate de secol, când erau respectate cu stricteţe de câtre toţi locuitorii 
satelor; 

 
 Verificarea încă odată  a listei crescătorilor de animale şi al animalelor 

învoite pe izlazul sau păşunea comunală; 
 
 Plata taxelor de păşunat restante pentru acest nou sezon, justificarea 

cheltuielilor făcute până în prezent şi ce se va face pe viitor cu sumele încasate 
de la crescători, din subvenţii sau alte surse; 

 
 Mobilizarea crescătorilor în această perioadă pentru prestarea unor lucrări 

specifice pe păşunea comunală, un număr de zile muncă în funcţie de numărul 
de animale învoite în acest an.. 

 
Lucrările propriuzise pe teren ar consta din: 
 
 Repararea fântânilor, a jgheaburilor pentru adăpat, dezinfectarea apei cu var 

sau alte substanţe, repararea drumurilor de acces, podeţe, adăposturi, 
împrejmuiri, etc.; 

 
 Plantarea şi ocrotirea pomilor fructiferi pentru umbră în special al nucului 

acolo unde creşte, al arborilor în acelaşi scop: salcâmi, stejari, plopi, etc. şi 
întreţinerea celor solitari existenţi pe păşune, prin văruirea tulpinilor, tăierea 
crengilor uscate, plombarea cu ciment a scorburilor şi alte măsuri de prelungire 
a existenţei acestora ca parte integrantă din patrimoniul pastoral; 

 
 Lucrări de combatere a vegetaţiei lemnoase dăunătoare prin defrişarea ei, 

scoaterea rădăcinilor pentru a nu lăstări din nou, scoaterea cioatelor, tăierea 
scaieţilor, etc.; 
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 Lucrări de nivelare a muşuroaielor care se pot efectua şi mecanizat, adunarea 
pietrelor, etc.; 

 
 Supraînsămânţarea zonelor unde au staţionat animalele sau a altor goluri din 

covorul ierbos şi îngrădirea lor până la creşterea ierbii înainte de a fi păscută; 
 
 Alte lucrări ce privesc îmbunătăţirea covorului ierbos prin eliminarea 

excesului de umiditate, corectarea reacţiei solului, fertilizare, reînsămânţare, 
irigare, etc.; 

 
 Împărţirea păşunii comunale pe specii şi categorii de animale, neamestecul 

dintre ele, respectarea încărcării şi asigurarea pazei astfel ca alte animale din 
afară, în special oile, să nu păşuneze la adăpostul nopţii sau în plină zi pe 
păşunea rezervată vacilor sau pe culturile agricole, fiind singura ţară din UE 
unde astfel de nereguli se petrec frecvent în spaţiul rural. 

 
În Săptămâna verde a pajiştilor, pe lângă acţiunile concrete din teren pentru 

îmbunătăţirea, folosirea şi dotarea pajiştilor se pot face emisiuni la radio şi de TV pe 
această temă, întruniri ştiinţifice, mese rotunde, manifestări folclorice pastorale, 
expoziţii şi altele, astfel ca întreaga suflare din spaţiul rural să conştientizeze 
importanţa pajiştilor, cea mai ieftină resursă furajeră fără de care nu se poate redresa 
creşterea animalelor ierbivore şi pe ansamblu economia rurală. 
 
Rev. Ferma, an XII, nr.3(82) martie, 2010, Timişoara 
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SESIUNE ŞTIINŢIFICĂ PASTORALĂ ÎN MUNŢII BUCEGI  
 

În perioada 29 – 31 iulie 2010 a avut loc la Complexul Piatra Arsă din Munţii 
Bucegi Sesiunea ştiinţifică anuală a Institutului de Cercetare – Dezvoltare pentru 
Pajişti – Braşov, cu tema „Pajiştile montane, o avuţie insuficient valorificată” 
prilejuită de 40 de ani de la înfiinţarea SCDP Măgurele Braşov (1970) şi 100 de ani 
de la naşterea marelui pratolog Prof.dr.doc. Gheorghe Anghel (1910). 

La această prestigioasă manifestare au participat membri ai Academiei 
Române, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gh.Ionescu Şişeşti”, Instituţii de 
cercetare cu profil agricol montan, Universităţi agricole cu facultăţi de montanologie, 
senatori şi deputaţi din Comisiile de agricultură a Parlamentului României, 
reprezentanţi Euromontana şi Romontana, membrii ai Forumului montan din 
România CEFIDEC şi FAMD din Vatra Dornei, Parcul Natural Bucegi, primari din 
localităţile limitrofe Bucegilor (Azuga, Bran, Buşteni, Moeciu, Moroieni, Predeal şi 
Sinaia), crescători de animale şi alţii. 

După cuvântul de salut din partea acestor instituţii şi organisme, în deschiderea 
lucrărilor propriuzise ale sesiunii ştiinţifice, Acad. Cristian Hera, vicepreşedintele 
Academiei Române a adus un strălucit omagiu eminentului botanist şi pratolog 
Prof.dr.doc. Gheorghe Anghel, fost membru de onoare al ASAS. 

În continuare, directorul ICDP Braşov, gazda reuniunii, a prezentat rezultate şi 
perspective în cercetarea ştiinţifică a pajiştilor montane din România. 

În perioada 1930 – 1970 cercetările ştiinţifice pe pajişti s-au efectuat îndeosebi 
în universităţi, institute superioare de învăţământ agronomic, staţiunile de cercetare 
ale ICAR, ICZ, ICCPT din regiunile şi centrele Cluj Napoca (Apuseni), Bucureşti 
(Platforma Bran, Iezer – Păpuşa, Leaota), Craiova (Parâng), Timişoara (Semenic), 
Braşov (Cibin, Poiana Braşov) cât şi Academia Română, filiale, institute şi CCB din 
Bucureşti (Bucegi, Făgăraş), Cluj Napoca (Retezat) şi Iaşi (Rarău). 

Odată cu înfiinţarea Staţiunii Centrale de Cercetări pentru Cultura Pajiştilor – 
Braşov în anul 1970, cercetarea  ştiinţifică din acest domeniu a avut un caracter unitar 
pe ţară până în anul 1990 sub denumirea „Sporirea producţiei şi folosirea raţională 
a pajiştilor naturalr şi semănate” contractat direct cu Ministerul Agriculturii. 

În anul 1981, SCCP Măgurele – Braşov s-a transformat în Institutul de 
Cercetare şi Producţie pentru Cultura Pajiştilor (ICPCP) cu 4 staţiuni de profil: Jucu – 
Cluj, Piteşti – Argeş, Timişoara şi Vaslui. Pe lângă aceste staţiuni proprii ale ICPCP 
Braşov, cercetări pe bază de contract au continuat şi s-au dezvoltat cu alte 12 staţiuni 
din reţeaua ASAS, respectiv ICCPT – Fundulea, ICPB – Baloteşti, ICPCOC – Palas 
Constanţa, ICPP – Mărăcineni, ICPA, IEA, ICPP, ICSITMUA – Bucureşti împreună 
cu toate Institutele Agronomice din ţară (Bucureşti, Cluj Napoca, Iaşi, Timişoara şi 
Craiova) şi Centrele de cercetări biologice din Cluj Napoca şi Iaşi. 

Dintr-un total de 101 câmpuri experimentale din reţeaua ICPCP, un număr de 
27 erau situate în zona montană din care 4 în Carpaţii Orientali, 14 în Meridionali şi 9 
în Carpaţii Occidentali. 

După anii 1990 până în prezent au mai rămas 3 staţionare de cercetare a 
pajiştilor montane şi anume: Bucegi (Blana), Cibin (Păltiniş) şi Apuseni (Gheţari) 
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revenind un câmp experimental pentru cca. 1 milion hectare de pajişti,  mult prea 
puţin pentru cele 2,8 milioane hectare, cât reprezintă pajiştile montane în ţara noastră. 

În perioada 1975 – 2002 sub egida SCCP şi ICPCP au apărut 20 volume de 
anale cu un număr de 430 de lucrări ştiinţifice însumând 5.480 pagini, cu o structură 
tematică diversificată (Tabel). 

 
Structura tematică a publicaţiilor  ICPCP – Braşov (1975 – 2002) 

 
 
Domeniul 

Total 
lucrări 

% Din care 
pt. zona 
montană 

% 

Ecologie,vegetaţie, productivitate 92 21,4 43           50,5 
Refacere pajişti cu soluri degradate 38 8,8 5 5,9 
Combatere vegetaţie nevaloroasă 17 4,0 5 5,9 
Fertilizare cu îngrăşăminte chimice 42 9,8 14           16,4 
Fertilizare cu îngrăşăminte organice 8 1,9 2 2,4 
Resurse genetice, ameliorare sortiment 38 8,8 2 2,4 
Producere sămânţă ierburi perene 31 7,2 - - 
Combatere boli şi dăunători din pajişti 19 4,4 - - 
Pajişti semănate în neirigat şi irigat 64 14,9 7 8,2 
Folosire pajişti cu bovine şi ovine 26 6,0 6 7,1 
Conservare furaje de pajişti şi calitate 18 4,2 1 1,2 
Mecanizarea lucrărilor pe pajişti  26 6,0 - - 
Economia pajiştilor 11 2,6 - - 

TOTAL lucrări (%) 430 100,0 85     100,0 
 
Din aceste date rezultă că pajiştile montane care deţin cca. 60 % din suprafaţă, 

sunt reprezentate în doar 20 % din publicaţii şi acestea majoritar sub formă de studii 
pe itinerar, mai puţin în staţionare. 

Radiografia cercetărilor pe pajiştile montane pune în evidenţă o serioasă 
rămânere în urmă în ceeace priveşte cunoaşterea habitatelor de pajişti, refacerea celor 
degradate, fertilizarea cu îngrăşăminte organice, conservarea furajelor şi mai ales 
folosirea lor cu animale.  

Concluziile asupra reţelei şi volumului de cercetări pentru pajiştile montane 
sunt total necorespunzătoare. 

După această analiză a cercetărilor trecute şi actuale au urmat mai multe 
expuneri privind dezvoltarea montană durabilă, multifuncţionalitatea pajiştilor, 
habitate de pajişti, conservarea biodiversităţii, păşuni ecologice, randamente în 
producţie animală, activităţi pastorale, valoarea socio – economică a pajiştilor 
montane, în total 18 lucrări care se vor publica în volumul 21 de anale ale institutului. 

Au fost vizitate experienţele de îmbunătăţire a pajiştilor subalpine degradate de 
Nardus stricta, şi de folosire cu vaci de lapte, cât şi conversia lor la producţie 
ecologică în Baza de cercetări pajişti montane Blana – Bucegi, situată la 1800 m, care 
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este şi cel mai înalt staţionar de cercetare agricolă din reţeaua ASAS şi după 
cunoştinţele noastre din Carpaţii Europei. 

Rezultatele obţinute pe nardete după un sistem nou de  îmbunătăţire pe o 
perioadă de 15 ani şi păşunat raţional 85 zile pe sezon, cu loturi demonstrative de 
vaci, sunt de 3.248 Litri/ha pe varianta fertilizată, 3.941 L/ha pe varianta amendată + 
fertilizată şi 4.620 L/ha pe varianta amendată + semănată + fertilizată, ceeace 
demonstrează valoarea excepţională a pajiştilor montane, atunci când sunt bine 
gospodărite şi valorificate. 

În ultima zi a reuniunii Prof.dr. Valeriu Tabără, Preşedintele Comisiei de 
agricultură din Camera Deputaţilor a prezentat în premieră o nouă Lege a pajiştilor 
care a fost analizată şi completată de cei prezenţi. 

În continuare Prof. Radu Rey, preşedintele FMR, senator Euromontana a 
prezentat importanţa pajiştilor pentru dezvoltarea socio – economică a zonei montane 
din România şi pericolul abandonului păşunatului în munţi. 

La finalul reuniunii Prof.dr. Gheorghe Sin, membru corespondent al 
Academiei Române, preşedintele ASAS, după mulţumiri şi felicitarea organizatorilor, 
a sugerat necesitatea elaborării şi difuzării unei rezoluţii a acestei importante reuniuni 
pentru agricultura montană, care urmează să fie prezentată în numărul viitor al 
revistei. 
 
Rev. Profitul Agricol nr. 34 din 8 septembrie 2010, Bucureşti 
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REZOLUŢIA PASTORALĂ DE LA PIATRA ARSA – BUCEGI  
PENTRU GOSPODĂRIREA ŞI VALORIFICAREA PAJIŞTILOR MONTANE 
 
 

Participanţii la Sesiunea ştiinţifică cu tema “Pajiştile montane, o avuţie 
insuficient valorificată” organizată de Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru 
Pajişti  Braşov în perioada 29 – 31 iulie 2010 la Complexul Piatra Arsă din Bucegi, 
au elaborat, susţinut şi votat în unanimitate următoarea rezoluţie: 

 
 Cu privire la cercetarea ştiinţifică 

 
 Elaborarea unui program naţional de cercetare a pajiştilor montane pe termen 

scurt, mediu şi lung, cu participarea tuturor specialiştilor din cercetare şi 
extensie pentru zona montană (climatologie, pedologie, geobotanică, fitotehnie, 
pratologie şi pratotehnie, silvicultură, zootehnie şi medicină veterinară, plante 
medicinale şi melifere, agroturism, etc.) din reţeaua ASAS, Academia Română, 
învăţământ universitar şi alţii care să activeze în comun pentru diferite 
cercetări în staţionare reprezentative pentru tot lanţul carpatic românesc; 

 
 Revenirea la sistemul centralizat al cercetărilor din domeniul pastoral, existent 

în perioada 1970 – 1990 sub egida ASAS cu armonizarea componentelor 
tematice, stabilirea priorităţilor, evitarea repetabilităţii, promovarea 
interdisciplinarităţii în staţionare cu experienţe complexe în relaţia climă – sol 
– plantă – animal – om – mediu; 

 
 Dezvoltarea în instituţiile şi staţiunile de profil zootehnic, montanologic şi 

producerea furajelor a unor experimentări cu animale ierbivore (ovine, bovine, 
cabaline, palmipede, etc.) cu întreţinerea lor pe păşunile îmbunătăţite, ca cel 
mai avantajos sistem de furajare cu efecte pozitive asupra creşterii şi 
dezvoltării corporale, indici de reproducţie, randamente în produse animaliere 
(carne, lapte, lână, etc.), efecte economice şi de protecţie a patrimoniului 
pastoral montan; 

 
 Extinderea cercetărilor privind multifuncţionalitatea pajiştilor în general şi al 

celor din zona montană în special, sub raportul unor produse de marcă de înaltă 
calitate ecosanogenă, plante medicinale şi melifere, conservarea biodiversităţii, 
protecţia solului, sechestrarea carbonului, estetică peisajeră pastorală şi multe 
altele; 

 
 Evaluarea potenţialului de suport al pajiştilor montane prin aplicarea unei 

agriculturi durabile în contextul aridizării şi deşertificării climatului din zonele 
planare şi colinare, conform prognozelor, ca şansă de supravieţuire pentru 
populaţia afectată de aceste fenomene din ţara noastră şi alte ţări; 
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 În legătură cu gospodărirea pajiştilor 
 

 Inventarierea animalelor de pe păşunile montane şi a duratei de păşunat pentru 
stabilirea încărcării cu animale, cât şi a suprafeţelor de fâneţe necosite pentru 
stabilirea gradului de valorificarea ierbii cu implicaţiile care le au asupra 
menţinerii patrimoniului pastoral în pericol de împădurire definitivă; 

 
 Atribuirea spre folosinţă îndelungată tinerilor fermieri a unor suprafeţe întinse 

de pajişti abandonate şi a pârloagelor din terenurile arabile cu obligaţii de 
gospodărire şi valorificare optimă a lor; 

 
 Dotarea pajiştilor montane cu cele necesare unei exploatări corespunzătoare ca: 

drumuri de acces, alimentări cu apă, electricitate, umbrare forestiere, 
adăposturi pentru îngrijitori şi animale, împrejurimi pentru păşunat raţional, 
spaţii pentru procesarea laptelui şi multe altele; 

 
 Proiectarea şi realizarea unor amenajamente silvopastorale pe bazine 

hidrografice, masivi muntoşi, localităţi, etc., cu lucrări specifice pentru 
îmbunătăţirea covorului ierbos prin fertilizare, amendare calcică, 
supraînsămânţare, reînsămânţare, plantaţii de arbori şi dotări pentru o 
exploatare normală, efectuate de specialişti în domeniu din cercetare, 
proiectare, execuţie şi administrare pe termen lung; 

 
 Despre legi, organizare  şi stimularea creşterii animalelor 

 
 Necesitatea elaborării unei noi Legi a pajiştilor care să corespundă situaţiei 

actuale a patrimoniului pastoral, având ca bază de plecare Legea pentru 
organizarea, administrarea şi exploatarea păşunilor din anul 1928, cea mai 
completă, apărută până acum la noi; 

 
 Reorganizarea asociaţiilor de pajişti la nivel local, judeţean şi central cu bilanţ 

de venituri şi cheltuieli propriu, asemănător perioadei interbelice;  
 
 Subvenţionarea prin diferite mijloace de către stat a creşterii animalelor pe 

pajiştile montane pentru menţinerea şi valorificarea optimă a acestui 
inestimabil patrimoniu pentru generaţia actuală şi a celor viitoare. 

 
   Semnatarii rezoluţiei prin reprezentanţi din partea: Academiei Române, Academiei 
de Ştiinţe Agricole şi Silvice, Universităţilor de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară, Parlamentul României, Administraţiile publice locale din jurul Bucegilor, 
Parcul Natural Bucegi, crescători de animale şi alţii. 
 
Rev. Profitul agricol nr. 35 din 15 septembrie 2010, Bucuresti 
Rev. Lumea satului an.VI, nr. 14 (120) din 1-15 octombrie 2010, Bucureşti sub 
titlul ”Doleanţele păstorilor”. 
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REINTRODUCEREA ÎN CIRCUITUL PRODUCTIV AL  PAJIŞTILOR  
ABANDONATE ŞI A PÂRLOAGELOR 

 
Majoritatea naţiunilor lumii au avut la activ cuceriri teritoriale dintre care cele 

mai cunoscute sunt conquista ibericilor şi westernul anglosaxonilor în cele două 
Americi.  

Noi românii nu ne-am aventurat mai departe de vatra istorică daco-romană, să 
ocupăm alte tărâmuri ca unele popoare. Am cucerit şi îmblânzit în schimb natura 
sălbatică care ne-a înconjurat, am creat, dezvoltat şi extins o civilizaţie pastorală 
autentică fără egal în spaţiul carpato-danubiano-pontic.  

Legat de aceste cuceriri ancestrale mi-a rămas întipărită în memorie o vizită 
avută în urmă cu mai bine de trei decenii în Carpaţii Nordici ai Europei mai exact în 
Tatra Joasă a Slovaciei unde la Cooperativa de creştere a oilor Nemecka – în 
româneşte “Nemţoaica” am fost întâmpinaţi de şeful stânii un “valach” (pastier) care 
in limba slovacă însemnă cioban sau păstor (pastorius în latină), mai bine zis un 
urmaş al românilor existenţi sau pripăşiţi pe acolo cu oile.  

După cuvintele de bun venit valach-ul ne-a dat apă să ne spălăm pe mâini din 
“galeta” ne-am aşezat la masă şi am mâncat “brinza” şi la sfârşit am băut “jintitza” 
rece din căuşe mari de lemn frumos sculptate.  

A fost  pentru mine şocant să vii din Carpaţii Româneşti şi să constaţi că la 
sute de kilometri într-o mare slavă, semeni de-ai noştri care şi-au pierdut limba, mai 
păstrează totuşi denumirile ocupaţiei, obiectelor şi produselor civilizaţiei pastorale cu 
care au “cucerit” pajiştile lanţului carpato - balcanic până în cel caucazian şi nu 
numai. 

Este dureros să constaţi că începând cu ultimii 20 ani, progresiv am uitat să ne 
păstrăm cuceririle seculare ale înaintaşilor asupra spaţiului pastoral românesc, să-l 
gospodărim pe mai departe, aşa cum se cuvine.  

Abandonul pajiştilor despre care am mai scris în paginile acestei reviste a atins 
cote alarmante, greu de imaginat. Oficial în “Programul naţional de reabilitare a 
pajiştilor, perioada 2005-2008”  întocmit de  MAPDR şi aprobat în Şedinţa de 
Guvern a României din 5 august 2004 sunt înscrise 412,4 mii hectare (8,5 % din cele 
4.845,4 mii ha) invadate de vegetaţia lemnoasă nevaloroasă (păducel, măceş, mur, 
zmeur, alun, etc.); 266,7 mii ha (5,5%) invadate de vegetaţie ierboasă nevaloroasă 
(pipirig, brânduşă, ştevie, şteregoaie, etc.); 162,6 mii ha (3,4 %) acoperite cu ferigă; 
87,2 mii ha (1,8%)  ocupate cu târsă şi 550,8 mi ha (11,3%) muşuroaie înţelenite, în 
total 1.479,7 mii ha (30,5%) pajişti degradate în principal datorită abandonului lor.  

Rezultă că aproape o treime din suprafaţa de pajişti naturale a ţării noastre, sunt 
într-o gravă suferinţă datorită lipsei acţiunilor cu care le-am “cucerit” şi menţinut 
secole de-a rândul prin păscut adecvat cu animalele sau cositul lor în fiecare an, 
alături de alte lucrări specifice de gospodărire pentru a stăvili reinstalarea şi 
expansiunea pădurii din care au provenit.  

De la aceste constatări au trecut deja 6 ani iar situaţia s-a agravat şi mai mult, 
deoarece în cazul pajiştilor abandonate după cum se ştie, natura nu stă pe loc. 
Vegetaţia lemnoasă îndeosebi, se extinde în progresie geometrică, iar înlăturarea ei 
este din ce în ce mai anevoioasă şi mai costisitoare, odată cu trecerea anilor.  
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Ne punem întrebarea cu cine o să executăm volumul uriaş de lucrări manuale 
pentru defrişarea acestei vegetaţii lemnoase? Unde lucrează acum echipele de 
maramureşeni specializaţi în astfel de lucrări şi cât o să ne ceară (negocieze) pentru 
defrişări, ştiut fiind că aceştia în prezent activează pe bani grei şi mulţi în străinătate. 
Va trebui să ne ocupăm serios de mecanizarea lucrărilor de defrişare, nivelare, 
curăţire, supraînsămânţare, etc. acolo unde este posibil.  

Va fi necesar să stimulăm prin toate mijloacele posibile valorificarea păşunilor 
din zona montană mai greu accesibilă.  

Nu este normal ca pe munţi întregi să nu mai urce picior de animal în ultimii 
ani !   

O altă măsură pentru limitarea extinderii vegetaţiei lemnoase, până la 
defrişarea ei, ar fi păşunatul cu caprele sau introducerea în turmele de oi a unui număr 
adecvat de capre. Nu este lipsit de interes ca unele suprafeţe de pajişti puternic 
invadate de vegetaţie lemnoasă să fie valorificate în sistem organizat cu animale de 
interes cinegetic (cerb, căprior, etc.).  

Este de dorit ca toate suprafeţele cu destinaţia de fâneaţă să fie măcar o dată pe 
an cosite, altfel invazia cu vegetaţie nedorită este iminentă. 

După cum ne este cunoscut fenomenul abandonului total sau al subîncărcării 
cu animale al pajiştilor a luat amploare fără precedent în ultimele două decenii pe 
meleagurile mioritice.  

Cauzele sunt multiple din care amintim două mai importante. 
Prima ar fi înjumătăţirea efectivelor de animale ierbivore (bovine, ovine, 

caprine, cabaline, etc.) după anii 1990, prin desfiinţarea la comanda UE a marilor 
complexe zootehnice de stat şi cooperatiste competitive şi a doua este legată de 
apariţia pe scară largă a unor noi resurse furajere pe terenurile arabile, livezi şi vii 
lăsate pârloagă cu diferite stadii de înţelenire. 

Problema reintroducerii în circuitul productiv furajer al pajiştilor abandonate (2 
– 3 mil.ha) şi pârloagelor (3 – 4 mil.ha)este deosebit de importantă şi în acelaşi timp 
cu un grad mai ridicat de dificultate decât a terenurilor arabile pentru culturile 
obişnuite. 

Suprafeţele de pajişti abandonate pot fi alături de pârloage de diferite 
provenienţe şi porţiuni de arabil care se cultivă.  

De aceea, concret, în teritoriu, suprafeţele răzleţe de arabil din interiorul unei 
tarlale mai mari de pajişti sau pârloage înţelenite se vor înierba sau muta la margine, 
realizând astfel o suprafaţă compactă pentru o viitoare exploataţie pastorală. 

După identificarea şi conturarea acestor suprafeţe se trece la darea în folosinţă 
îndelungată a lor, către tineri fermieri, şcoliţi în acest domeniu al îmbunătăţirii 
pajiştilor şi creşterea animalelor care să poată accesa credite bancare cu dobândă 
redusă pe termen lung şi alte fonduri nerambursabile de la UE şi alte surse. 

Prima condiţie obligatorie după punerea în posesie este împrejmuirea 
suprafeţei cu garduri fixe pentru a putea menţine o încărcare corespunzătoare de 
animale şi a fi ferit de imixtiunile din afară cu animale străine.  

În continuare, în funcţie de acoperirea cu vegetaţie lemnoasă sau buruieni se 
trece la înlăturarea acestora prin mijloace mecanice şi chimice sau introducerea 
caprelor pentru distrugerea arbuştilor şi puieţilor de arbori.  
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Pe pante abrupte şi ravene nu se defrişează vegetaţia lemnoasă pentru 
prevenirea eroziunii. La fel pe păşuni din loc în loc se lasă puieţi de arbori care vor fi 
viitoarele umbrare pentru animale.  

Concomitent se efectuează lucrări pedoameliorative ca eliminarea excesului de 
umiditate, combaterea eroziunii, corectarea reacţiei solului şi altele, dacă este cazul. 

Pasul următor constă din alegerea suprafeţelor pe care se pot înfiinţa pajişti 
semănate intensive care să susţină un număr sporit de animale, de la care să se obţină 
o cantitate mai mare de dejecţii cu care să se fertilizeze pajiştile până se ajunge la o 
stare de echilibru între productivitatea covorului ierbos şi necesităţile de hrană ale 
animalelor.  

În paralel cu fertilizarea cu îngrăşăminte organice provenite de la un număr 
mai mare de animale întreţinute pe pajiştile semănate intensive, se utilizează 
îngrăşămintele chimice de sinteză în doze moderate, în special pe bază de fosfor, 
pentru activarea înmulţirii leguminoaselor perene (trifoi alb, ghizdei, etc.) care 
fixează prin simbioză azotul atmosferic. 

Toate aceste acţiuni trebuiesc bine gândite şi transpuse pe teren după proiecte 
silvopastorale, urmărite dacă se execută întocmai de către cei care au fost sprijiniţi să 
reintroducă aceste valori naţionale în circuitul productiv. 

Pentru o folosire raţională a pajiştilor abandonate o atenţie deosebită va trebui 
să se  acorde drumurilor de acces, alimentărilor cu apă, parcelărilor interioare pentru 
păşunat în rotaţie, umbrarelor forestiere, adăposturilor pentru îngrijitori şi animale, 
colectării dejecţiilor şi târlirii, spaţiilor de procesare a laptelui şi alte utilităţi pentru 
buna funcţionare a exploataţiei pastorale în regim privat sau asociat. 

Cei care nu respectă principiile de îmbunătăţire a unei pajişti abandonate şi 
încărcarea ei cu animale să fie deposedaţi de aceste suprafeţe şi înlocuiţi cu alţii care 
se obligă să valorifice corect acest patrimoniu, lăsat acum de izbelişte 
 
Rev. Profitul Agricol nr. 41 şi 42  din  27 oct şi 3 nov 2010, Bucuresti 
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REFLECŢII ASUPRA ECONOMIEI PASTORALE  
  
 
Pe parcursul a peste doi ani şi jumătate, în rubrica deja consacrată 

„PATRIMONIUL PASTORAL” în 125 apariţii săptămânale, au fost prezentate 
diferite aspecte privind cunoaşterea, îmbunătăţirea, întreţinerea, folosirea, dotarea, 
echiparea, mecanizarea, organizarea, cercetarea ştiinţifică şi alte aspecte mai puţin 
ştiute din domeniul pajiştilor. 

În ultimele numere (17–29) din acest an, au fost redate întocmai capitole 
întregi din lucrarea „Cultura şi exploatarea pajiştilor montane” elaborată de doi 
iluştri specialişti şi practicieni din acest domeniu, Dr.ing. Eugen Cernelea (1921-
2009) fost director la Întreprinderea de Îmbunătăţire şi Exploatare a Pajiştilor (IIEP) 
Hunedoara şi ing. agr. Constantin Bistriceanu fost director al Direcţiei de bază 
furajeră din Ministerul Agriculturii, pe care i-am cunoscut personal şi de la care am 
avut multe de învăţat la începuturile mele de păşunist. 

 
Trecutul economiei pastorale româneşti se poate împărţi în patru perioade mai 

importante: 
- din vechime până la Marea Unire din 1918; 
- perioada interbelică şi imediat postbelică (1918-1949); 
- perioada socializării agriculturii (1949-1989); 
- perioada de tranziţie spre economia de piaţă (1989 – prezent). 
 

ECONOMIA PASTORALĂ DIN VECHIME PÂNĂ ÎN 1918 
În spaţiul locuit de români, pe meleagurile strămoşeşti de-a lungul vremurilor, 

chestiunea păşunilor a fost tratată diferenţiat de la o provincie istorică la alta, fiind 
determinată de regimurile autohtone sau străine care le-au administrat.  

Acestea din urmă au menţinut vechile reguli seculare sau au elaborat 
doctrinele şi legislaţia în care s-a desfăşurat sistemul de agricultură în general şi al 
creşterii animalelor în special. 

Până la sfârşitul secolului al XVIII–lea şi începutul celui de al XIX–lea, 
problema păşunilor nu era legiferată, fiind reglementată local de marii stăpâni de 
domenii în relaţiile cu supuşii lor ţăranii existând o singură excepţie şi anume 
decretele împărătesei Maria Tereza din anii 1767 şi 1770 pentru Banat, provincie 
care era în plin proces de colonizare. 

În Principatele Române până la dezvoltarea comerţului cu grâne după Pacea 
de la Adrianopol din 1829, dreptul ţăranilor la păşunat şi cositură în fâneaţa 
boierească nu era limitat decât de propriile lor nevoi. 

În 1832 Regulamentul Organic pentru Moldova în urma extinderii terenurilor 
arabile se fixează dreptul de bază al unei familii de ţărani la 40 prăjini fâneaţă şi 20 
prăjini păşune pentru fiecare, indiferent de numărul vitelor care le are în plus, pentru 
fiecare pereche de boi câte 60 prăjini fâneaţă şi 60 prăjini păşune, fără a trece peste 
întinderea corespunzătoare pentru 4 boi şi o vacă (art.18), drept redus dacă moşia nu 
era îndestulătoare (art.123). 
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Reformele agrare din Ardeal, Banat şi Bucovina după revoluţia din1848 când 
a fost desfiinţată iobăgia, urmată de emanciparea ţăranilor şi desfiinţarea şerbiei în 
Basarabia în anul 1861 cât şi reforma agrară din Principatele Române unite din 1864, 
au pus pentru prima oară problema unei legislaţii specifice pentru fondul pastoral în 
scopul sprijinirii creşterii animalelor de către noii şi îndreptăţiţii proprietari de teren. 

În toate aceste legi de reforme agrare se recunoaşte continuitatea dreptului 
avut de ţărani asupra păşunilor şi fâneţelor, la care se adaugă în funcţie de zonă şi 
drepturi de folosinţă obştească cum sunt: păşunile urbariale, composesorale şi 
grănicereşti  în Ardeal şi Banat, toloacele în Bucovina, imaşurile în proprietate 
colectivă „mir” în Basarabia şi păşunea comună sau izlazul comunal în Vechiul 
Regat. 

Evoluţia în timp a constituirii prin legi a păşunilor în folosinţă comună a fost  
diferită până la Marea Unire din 1918. 

În Ardeal şi Banat prin legile din 1853, 1871 şi mai ales cea din 1894 
referitoare la agricultură şi poliţia de câmp, declară că păşunile publice care sunt în 
posesiune comună, nu se pot împărţi decât cu aprobarea Ministerului Agriculturii.  

Astfel, s-au menţinut întinse teritorii de păşunat compacte, care după datele 
statistice din 1895 reprezentau în Ardeal 47% şi totalul păşunilor existente pe care se 
întreţineau 47% din totalul vitelor cornute, 32 % din cai, 28% din porci şi 33% din oi. 

Acest curs ascendent în favoarea extinderii până la satisfacerea nevoilor 
crescătorilor de animale au fost au fost întărite prin legea VII din 1908 şi legea X din 
1913, care s-a aplicat efectiv după 1926, când în Ardeal cu aprobarea Ministerului 
Agriculturii au luat fiinţă peste 1.000 asociaţii de păşunat. 

Pentru Vechiul Regat, în Legea din 1864 nu au fost prevăzute obligaţiuni 
exprese de interdicţie a divizării suprafeţelor de păşuni abia constituite, astfel 
coproprietarii au transformat izlazurile comunale în terenuri arabile, locuri de casă, 
etc., în multe cazuri până la completa lor desfiinţare.  

Apare şi se accentuează, astfel o „criză de păşunat” care printre alte multe 
cauze a contribuit la izbucnirea revoltelor ţărăneşti de la 1907.  

Ca urmare a acestei situaţii îngrijorătoare şi a evenimentelor tragice care le-au 
urmat prin Legea învoielilor agricole din 1907 s-au dat dispoziţii ferme pentru 
înfiinţarea păşunilor comunale şi reglementarea păşunatului. 

Astfel se prevede înfiinţarea de izlazuri proprii chiar şi pentru cătune de peste 
25 familii, calculându-se o încărcătură unitară la hectar de 4 vite mari (trăgătoare sau 
de lapte). 

Au luat fiinţă în Vechiul Regat izlazuri pentru 1.333 comune cu o întindere de 
aproape 183 mii hectare. În regulamentul din 1910 al Legii din 1907 se prevede ca 
pe păşunile comunale să se introducă numai vite cornute mari şi cai (cu tineretul lor) 
fiind interzis păşunatul cu oile. 

Durata de păşunat pe izlazurile comunale sau termenul de învoială la păşunat 
al vitelor mari este între 23 aprilie (Sf.Gheorghe) până la 26 octombrie (Sf.Dumitru), 
cu menţiunea ca păşunea să fie împărţită pe feluri (categorii) de animale şi să se 
păşuneze alternativ (raţional) pe limite naturale. 
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Vitele mari nu pot fi introduse pe izlaz înainte de 23 aprilie decât în anii 
secetoşi şi în mod excepţional oile pot fi admise la păşunat după 26 octombrie cu 
aprobarea scrisă a unei Comisii agricole regionale. 

 
ECONOMIA PASTORALĂ INTERBELICĂ  
După Marea Unire prin Legea specială pentru înfiinţarea păşunilor comunale, 

promulgată în septembrie 1920 se aduc corectări asupra încărcării cu animale la 
hectar astfel: 3 vite mari la deal şi câmpie, 4 în regiunile inundabile şi 2 la munte. 

Prin Legea şi regulamentul de aplicare a legii pentru organizarea 
administrativă şi exploatarea păşunilor, promulgată prin Înaltul Decret Regal nr. 
1099 din 13 aprilie 1928 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 90 din 25 aprilie 1928, 
se uniformizează şi se îmbunătăţeşte substanţial toată legislaţia ultimului secol, cu 
tot ce a fost viabil şi avantajos pentru crescătorul de animale particular, cu multe 
reglementări valabile şi în ziua de azi. 

Pentru prima dată se impune drept  obligaţie ca exploatarea păşunilor să se 
facă pe bază de amenajamente pastorale sau silvopastorale, întocmite de organele 
tehnice ale statului, pentru a îndruma punerea în valoare a acestui important mod de 
folosire a terenului pe criterii ştiinţifice. 

Această lege a stat la baza procesului creşterii animalelor din România între 
cele două războaie mondiale. 

Pentru a vă ilustra mai bine interesul pentru patrimoniul pastoral în perioada 
interbelică, vă redăm succint organizarea eforiilor de păşuni din ţara noastră. 

Pentru 2,7 milioane de hectare izlazuri comunale şi comune existau 6.877 
eforii comunale, 1.480 asociaţii de păşunat şi 220 composesorate respectiv 8.577 de 
organizaţii, revenind în medie o organizaţie pastorală pentru 315 hectare cu buget de 
venituri şi cheltuieli propriu, verificabil în orice moment. 

La nivel comunal erau Eforiile comunale, având ca preşedinte primarul şi ca 
membri un ales al sătenilor, învăţătorul, şeful de post, un delegat al administraţiei 
financiare şi notarul care îndeplinea şi funcţia de secretar al eforiei comunale. 

La nivel de judeţ funcţiona Eforia judeţeană, având ca preşedinte pe cea mai 
înaltă personalitate din administraţie prefectul judeţului şi ca membri preşedintele 
consiliului judeţean, preşedintele camerei agricole, un ofiţer superior al garnizoanei, 
delegatul serviciului silvic local, medicul veterinar şef al judeţului şi reprezentanţi ai 
eforiilor comunale. 

La nivel de ţară funcţiona Eforia centrală, având ca preşedinte pe însuşi 
ministrul agriculturii şi ca membri 5 directori (Institutul de Cercetări Agronomice a 
României, Institutul de Cercetări Zootehnice, Regimul Silvic, Casa Autonomă a 
Pădurilor, Administraţia Locală din Ministerul de Interne), preşedintele Uniunii 
Camerelor de Agricultură, un delegat al Ministerului de Finanţe, prefecţi de judeţe şi 
nu în ultimul rând directorul şi subdirectorul păşunilor din Ministerul Agriculturii şi 
Domeniilor. 

Se poate face afirmaţia că patrimoniul pastoral din ţara noastră în perioada 
interbelică avea o organizare superioară altor ţări europene şi cu nimic mai prejos 
decât sectorul silvic. 

Instituţia izlazul comunal era la mare cinste pentru comunitate.  
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Cartea de vizită a oricărui primar era izlazul comunal iar alegerea lui de către 
consăteni era în funcţie de felul în care a gospodărit acest mod de folosinţă al 
comunităţii. 

În absenţa mecanizării lucrărilor agricole (arat, grăpat, semănat, cosit, recoltat, 
transport,etc.), izlazurile comunale erau „benzinăriile” animalelor de muncă, cai şi 
boi în special, de care depindea în final performanţa culturilor din terenurile arabile, 
folosirea pajiştilor naturale şi a pădurilor. 

Localităţile lipsite de izlaz aveau mai mulţi analfabeţi, certurile privind 
încălcarea proprietăţii prin păşunat erau mai multe, oamenii erau individualişti, 
necooperanţi, animalele de muncă erau mai slabe, lucrările solului erau întârziate, 
recoltele mai mici, lapte mai puţin şi în final sărăcia şi uneori foametea mai 
răspândite. 

Pentru aceste considerente în perioada interbelică până la socializarea forţată a 
agriculturii, izlazurile comunale şi păşunile comune au fost foarte bine organizate la 
toate eşaloanele de la nivel local, judeţean şi central cu responsabilităţi clare, 
mijloace de control eficiente, bilanţuri de venituri şi cheltuieli pentru fiecare 
organizaţie pastorală şi multe alte aspecte pozitive care din păcate s-au pierdut 
treptat până în zilele noastre.   

 
ECONOMIA PASTORALĂ SOCIALISTĂ 
După cel de al 2-lea război mondial şi începutul socializării agriculturii au fost 

emise câteva decrete şi Legea nr.8 din 1971 privind administrarea, organizarea şi 
exploatarea pajiştilor în noile condiţii ale agriculturii colectivizate şi de stat. 

În această ultimă lege au fost prevăzute modul de administrare şi obligaţiile 
deţinătorilor de pajişti şi a celor ce le folosesc. 

Pe baza acestei legi s-au înfiinţat întreprinderi judeţene de pajişti ca unităţi 
specializate în execuţia lucrărilor de îmbunătăţire şi exploatare raţională a pajiştilor, 
producerea seminţelor de ierburi perene, etc. 

Cu toate acestea o bună parte din izlazurile comunale constituite conform 
legislaţiilor precedente, au fost transformate în terenuri arabile, în procesul extinderii 
cu orice preţ a culturilor cerealiere în detrimentul celor furajere, cu consecinţele 
cunoscute. 

Animalele din gospodăriile individuale au fost concentrate în ferme 
zootehnice la marginea localităţilor, unele dintre acestea în special vacile de lapte 
fiind întreţinute permanent în stabulaţie. 

Prin extinderea mecanizării agriculturii animalele de muncă s-au redus 
considerabil ca număr şi importanţă, carul cu boi şi căruţa trasă de cai au devenit o 
raritate în peisajul agricol. 

În acest context multe din izlazurile comunale de odinioară au fost desfiinţate 
sau neglijate în marea lor majoritate. 

Pe ansamblu, pajiştile permanente au fost bine întreţinute, alocându-se fonduri 
importante pentru investiţii pe bază de proiecte de execuţie şi întreţinere. Lucrările în 
teritoriu la nivel judeţean au fost efectuate de către Întreprinderile de Îmbunătăţire şi 
Exploatare a Pajiştilor (IIEP) şi erau controlate de Direcţia de bază furajeră din 
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Ministerul Agriculturii, de Direcţiile Agricole judeţene şi alte organisme economico-
financiare. 

 În paralel pentru sectorul de stat exista o Direcţie de bază furajeră în 
Departamentul agriculturii de stat care îndruma şi controla lucrările de proiectare, 
îmbunătăţire şi folosire raţională a pajiştilor. 

Au stat mărturie la realizările din domeniul Pajiştile model de la Râşnov – BV, 
Crinţ – SB, Daia Albeşti – MS şi multe altele, care sunt în prezent în paragină, 

În  cadrul IIEP judeţene specializate existau ferme de producţie care efectuau 
lucrări de defrişare a vegetaţiei lemnoase, combaterea eroziunii, desecări şi drenaje, 
amendări, reînsămânţări, supraînsămânţări, fertilizări, tarlalizări, alimentaţii cu apă, 
construcţii de adăposturi, producerea de seminţe de graminee şi leguminoase perene 
şi multe alte acţiuni.  

La fel Întreprinderile Agricole de Stat (IAS) executau pe terenurile proprii 
lucrări asemănătoare cu cele  din fermele IIEP judeţene.  

Pentru unele lucrări mai ample se făcea apel la Întreprinderile de Execuţie a 
Lucrărilor de Îmbunătăţiri şi Funciare (IELIF) din judeţele respective. 

Întreaga cantitate de seminţe de ierburi perene era procesată centralizat la Bod 
şi apoi la Râşnov în judeţul Braşov.  

În primăvara anului 1990 existau în stoc 6.000 tone de sămânţă în sectorul 
cooperatist şi 2.000 tone sămânţă în sectorul de stat pentru reînsămânţarea şi 
supraînsămânţarea pajiştilor, toate din soiuri de graminee şi leguminoase autohtone, 
foarte bine adaptate la condiţiile noastre de climă şi sol. 

Fermierii din cadrul IIEP şi cei din cadrul IAS cu suprafeţe mai mari de pajişti, 
erau anual instruiţi în diferite centre cum a fost Crevedia – IF şi Băneasa – Bucureşti. 

 De asemenea, pentru proiectele de îmbunătăţire a pajiştilor exista 
obligativitatea ca dozele de fertilizare cu îngrăşăminte chimice şi reţetele de 
amestecuri pentru pajişti semănate să fie avizate de specialişti din instituţii de 
cercetare din domeniu,  respectiv Staţiunea Centrală de Cercetare pentru Cultura 
Pajiştilor (SCCP) Măgurele Braşov (1970-1981) care s-a transformat în Institut de 
Cercetare şi Producţie pentru Cultura Pajiştilor Braşov cu 4 staţiuni de profil: Jucu – 
CJ, Piteşti – AG, Timişoara şi Vaslui. 

În urma acestor măsuri de îmbunătăţire şi folosire raţională a pajiştilor din 
sectorul socialist cooperatist şi de stat după două decenii (1971 – 1990) de 
funcţionare a IIEP, producţia şi calitatea acestui mod de folosinţă s-a menţinut şi a 
crescut continuu până la începutul tranziţiei la economia de piaţă. 
 

ECONOMIA PASTORALĂ DE TRANZIŢIE 
În aceste ultime două decenii zise de tranziţie s-au redus treptat efectivele de 

animale prin desfiinţarea cooperativelor şi întreprinderilor agricole de stat, a 
complexelor zootehnice şi a altor forme de creştere intensivă a animalelor. 

În paralel s-au micşorat continuu suprafeţele de culturi din arabil, s-au 
abandonat plantaţii întregi de pomi fructiferi şi viţă de vie, rezultând suprafeţe 
întinse de pârloage înierbate, utilizate în continuare ca păşuni.  

Unele din produsele animaliere, lâna în special, a suferit scăderi dramatice ale 
preţului, creşterea oilor devenind astfel nerentabilă. 
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 Datorită scăderii efectivelor de ierbivore domestice şi al mutaţiilor din fondul 
funciar agricol se petrec fenomene anormale legate de întreţinerea şi folosirea 
pajiştilor. 

În primul rând mari suprafeţe de pajişti montane, mai greu accesibile, au fost 
abandonate, în locul lor reinstalându-se deja pădurea din care au provenit.  

Turmele de oi care utilizau cu eficienţă maximă iarba din pajiştile montane 
pasc în prezent pe pârloagele de la deal şi câmpie cu facilităţi de acces şi siguranţă 
faţă de prădători, alături de unele condiţii sociale mai bune pentru îngrijitori, durată 
mai lungă de păşunat, oportunităţi pentru valorificarea produselor animaliere şi alte 
avantaje. 

Lipsa cronică a îngrijitorilor de animale care lucrează în străinătate, este un alt 
aspect major al abandonului pajiştilor montane.  

Pe de altă parte după 1989, valori importante de investiţii pentru îmbunătăţirea 
şi exploatarea raţională a pajiştilor executate după o concepţie ştiinţifică modernă de 
amenajamente pastorale, dotate cu adăposturi, alimentări cu apă şi energie electrică, 
garduri de tarlalizare, amenajări antierozionale, desecare, irigaţii, etc., au fost 
deteriorate sau distruse complet din ignoranţă sau rea credinţă, asemenea multor 
utilităţi pentru o agricultură avansată. 

Este de neînţeles cum de au fost posibile asemenea acţiuni devastatoare asupra 
fondului pastoral al ţării noastre, care de secole are o utilizare aproape exclusiv 
comună (colectivă) indiferent de regimul social existent. 

La aceasta se adaugă nerespectarea flagrantă a perioadei de păşunat, în special 
cu oile care pasc tot timpul anului în unele zone, al amestecului de specii şi categorii 
de animale pe aceeaşi suprafaţă de teren, al încărcării necorespunzătoare cu animale, 
supratârlire şi multe altele. 

Toate acestea duc la degradarea continuă a fondului pastoral existent de 
aproximativ 5 milioane hectare, pentru care sunt necesare de urgenţă elaborarea unor 
legi şi regulamente de aplicare specifice, având ca model experienţa predecesorilor 
noştri care au avut şi dovedit un respect profund pentru această inestimabilă  avuţie 
naţională. 

 
Taxe de păşunat şi fonduri europene pentru pajişti 
În majoritatea cazurilor cei solicitaţi să îndrepte situaţia patrimoniului pastoral 

aflat în cea mai profundă stare de degradare din existenţa lui milenară, se plâng că 
nu au bani pentru lucrările de îmbunătăţire, întreţinere şi folosire raţională.  

În primul rând ar trebui folosite pentru pajişti, taxele de păşunat care se percep 
la nivelul de comună sau oraş care ar trebui să fie de minim 10 % din valoarea 
producţiei animaliere pe păşunile arendate. 

 În prezent nu există o lege sau un control prin care să oblige primăriile să 
utilizeze fondurile din taxele de păşunat, numai pentru gospodărirea normală a 
pajiştilor. 

În trecut taxele de păşunat percepute de la crescătorii de animale şi alte 
fonduri erau riguros urmărite să se cheltuiască exclusiv pentru îmbunătăţirea şi 
dotarea păşunilor folosite în comun (devălmăşie), orice abatere era pedepsită prin 
lege.  
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Acum de ani de zile nimeni nu urmăreşte acest aspect, de altfel nu are nici 
instrumentul legal să o facă, iar buna credinţă şi spiritul comunitar au dispărut de 
mult.  

În perioada socializării agriculturii s-au alocat fonduri însemnate de la stat 
pentru îmbunătăţirea şi folosirea raţională a pajiştilor, fonduri care s-au diminuat 
treptat în perioada de tranziţie până la dispariţia lor în prezent. 

Au mai rămas fondurile de sprijin pentru pajişti din fonduri europene şi 
naţionale din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 (PNDR) Axa 2 
„Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural prin utilizarea durabilă a terenurilor 
agricole şi forestiere” cu Măsura 211 – Sprijin pentru zona montană defavorizată 
(ZMD) şi Măsura 214 – Plăţi de agromediu cu Pachetul 1 (P1) – Pajişti cu înaltă 
valoare naturală; P2 – Practici agricole tradiţionale şi P3 – Pajişti importante pentru 
păsări. 

Din datele recente ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) 
şi Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (APIA) în perioada 2007-2010 
pentru PNDR s-au plătit 2,38 miliarde Euro pe suprafaţa agricolă din care 770 
milioane pentru zonele defavorizate şi măsuri de agromediu în care pajiştile 
permanente deţin ponderea. 

Pentru anii 2011-2013 sunt alocate în continuare fonduri însemnate pentru 
pajişti din cadrul Axei 2 al PNDR 

 
Măsura Pachetul Valoarea 

Euro/ha 
Suprafaţa 
ţintă 2013 

mii ha 

Valoarea 
totală 2013 

mii Euro 
M 211 – 
„Sprijin pentru ZMD” 

ZMD  
 Zona montană 
defavorizată 

107 2.000 214.000 

 
 
M 214 –  
„Plăţi de agromediu” 

P1  
Pajişti cu înaltă 
valoare naturală 

124 1.450 179.800 

P2 
Practici agricole 
tradiţionale 

58 375 21.750 

P3  
Pajişti importante 
pentru păsări 
3.1. Crex crex 
3.2.Lanius şi Falco 

 
 

209 
101 

 
 

38 
135 

 
 

7.942 
13.635 

TOTAL  x x x 437.127 
 
Din aceste date rezultă că prin APIA la nivelul anului 2013 se estimează o 

subvenţie pentru pajişti de aproape 440 milioane Euro. 
 Dacă acest obiectiv ţintă va fi atins mai devreme în 2011 atunci în cei trei ani 

se va realiza impresionanta sumă de 1,32 miliarde Euro subvenţie pe pajiştile 
permanente! 
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La un calcul sumar pe aproximativ 2 milioane hectare pajişti permanente din 
ZMD şi cu diferite plăţi pentru agromediu în perioada 2007-2013 se vor încasa cu 
uşurinţă în medie peste 1.000 Euro pentru un hectar de pajişte! 

Se pune firesc întrebarea ce s-a făcut şi ce se va face cu aceste fonduri ? 
Ajung aceşti bani pe pajişti pentru îmbunătăţirea, întreţinerea, dotarea şi 

folosirea lor raţională sau iau alte căi neştiute de noi, la fel ca taxele de păşunat! 
Este foarte trist că pajiştile se degradează în continuare din cauza lipsei unor 

lucrări de întreţinere stipulate şi în criteriile de eligibilitate şi a unor cerinţe minime 
de gospodărire a lor pentru a fi admise la plată de către APIA. 

Pentru valorificarea corespunzătoare pe termen lung al pajiştilor pe lângă 
lucrările curente de întreţinere ca fertilizare organică şi curăţiri de vegetaţie 
nevaloroasă sunt necesare alimentări cu apă, împrejmuiri pentru folosire raţională, 
adăposturi pentru animale şi îngrijitori, energie electrică şi mai ales drumuri de acces 
auto pentru civilizarea patrimoniului pastoral. 

 Toate aceste acţiuni şi dotări vor împiedica abandonul pajiştilor care au luat 
proporţii alarmante în ultima perioadă.  

Să ne punem în plus problema încălzirii globale a climei când actualele 
suprafeţe de pajişti montane vor fi o salvare pentru creşterea animalelor. Utilizarea 
judicioasă a fondurilor europene şi naţionale, pentru ZMD şi agromediu exclusiv pe 
pajiştile permanente care le-au generat, este de maximă importanţă şi urgenţă, 
înainte ca aceste fonduri să umple buzunarele unor profitori.  

Este de datoria organismelor legislative şi administrative să ia poziţie fermă 
privind gestionarea corectă a fondurilor europene şi naţionale, altfel pajiştile noastre 
nu vor beneficia de aceste nesperate oportunităţi, rămânând pe mai departe în starea 
lor de degradare accelerată, odată cu trecerea timpului.   

 
 

Rev. Profitul Agricol nr. 30,31,32 şi 33 din  17, 24, 31 august şi 7 septembrie 2011, 
Bucuresti 
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SPECIFICITATEA FONDULUI PASTORAL ROMÂNESC 
FAŢĂ DE CEL DIN UNIUNEA EUROPEANĂ 

 
 

Înainte de a intra în esenţa problemei exprimate în titlu, se pune întrebarea de 
ce este necesară o astfel de analiză şi la ce  foloseşte ea ? 

Odată cu aderarea noastră la Uniunea Europeană pe lângă obligaţii avem şi 
drepturi la fel ca toate ţările membre. 

Dintre obligaţii sunt cotele ca ţară membră UE pe care le plătim anual şi dintre 
drepturi sunt utilizarea lor pe bază de programe şi proiecte comune aprobate de 
organismele europene. 

Între nivelul anual al cotelor obligatorii şi utilizarea lor se stabileşte gradul de 
accesare a fondurilor europene care la noi este foarte scăzut faţă de alte ţări membre 
ale UE. 

De-a lungul secolelor condiţiile naturale şi gospodărirea fondului pastoral din 
fiecare ţară şi-a pus amprenta asupra biodiversităţii pajiştilor. 

Pentru îmbogăţirea şi menţinerea biodiversităţii pajiştilor, organismele UE au 
decis să plătească fonduri substanţiale, mai ales că pajiştile  de origine primară 
(alpine, subalpine, silvostepă şi stepă) şi cele secundare după defrişarea pădurilor, în 
ţările cu zootehnie dezvoltată au suferit modificări profunde prin reînsămânţare şi 
fertilizare intensivă. 

Din aceste considerente înainte de a se stabili cuantumul unor plăţi de mediu 
pentru conservarea biodiversităţii pe pajişti, este bine să analizăm situaţia existentă în 
majoritatea ţărilor UE şi cea de la noi, pe care încercăm să o redăm succint în cele ce 
urmează (Tabelul). 

În ţările din UE cu zootehnie dezvoltată, pajiştile sunt formate în principal din 
specii de graminee şi leguminoase perene din soiuri ameliorate care le-au înlocuit 
treptat prin semănat pe cele din flora spontană. 

Altfel spus, pajiştile semănate s-au extins peste tot unde a fost posibilă 
înfiinţarea lor, fiind tratate ca oricare altă cultură cu destinaţie furajeră. 

Pajiştile cu specii din flora spontană sunt mai puţin performante sub aspect 
productiv şi calitativ faţă de pajiştile semănate cu amestecuri de ierburi ameliorate 
care răspund mai bine la mijloacele de intensivizare a producţiei în special la 
fertilizare. S-a ajuns ca pajiştile din ţările cu climat mai umed şi cald  din vestul şi 
sudul Europei să fie dominate de raigras peren (Lolium perenne) şi trifoi alb 
(Trifolium repens) şi cele din nordul continentului să fie alcătuite din timoftică 
(Phleum pratense) şi trifoi roşu (Trifolium pratense) specii adaptate la un climat mai 
rece. 

Intensivizarea producţiei de furaje pe pajişti prin înfiinţarea pajiştilor semănate 
şi fertilizarea lor la nivelul mediu de N 200 – 300 kg/ha/an, decenii la rând a făcut ca 
multe din speciile din flora spontană să dispară din covorul ierbos. 

S-a ivit astfel necesitatea reducerii cantităţii de îngrăşăminte până la nivelul de 
N 30 kg/ha/an şi al eliminării speciilor ameliorate din afară pentru a îmbogăţi şi 
menţine biodiversitatea cu specii autohtone de dinaintea intensivizării producţiei pe 
pajişti. 
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Ţări din UE cu zootehnie dezvoltată România cu zootehnie extensivă 
 

Condiţii climatice medii 
- climă oceanică mai blândă cu veri mai 
răcoroase, ierni mai blânde şi precipitaţii 
mai abundente, mai bine repartizate 

- climă continentală cu veri mai 
călduroase şi ierni geroase, precipitaţii 
mai scăzute inegal repartizate 

Covor ierbos 
- pajişti semănate peste tot unde a fost 
posibil 

- pajişti naturale în majoritate 

Nivel fertilizare cu azot 
- N 200 – 300 kg/ha de decenii - N nesemnificativ sau lipsă 

Mod folosire 
- intensiv pe întreg arealul decenii la rând pe 
întreaga suprafaţă 

- extensiv în majoritate, adesea cu 
subîncărcarea sau abandon 

Recoltare fâneţe 
- epoca optimă la înflorirea gramineelor şi 
leguminoaselor perene (aprilie – mai) 

- mult întârziat, după coacerea 
seminţelor în general (iunie – iulie)  

- cu mijloace mecanizate în totalitate de mai 
multe decenii 

- manual în majoritate şi mecanizat în 
proporţie redusă 

Alimentări cu apă 
- asigurare în permanenţă din surse 
amenajate  

- adăpare intermitentă din surse 
naturale 

Adăposturi pe păşune 
- asigurate cu mijloace de colectare şi 
distribuire a dejecţiilor 

- animale în ţarcuri sub cerul liber, 
târlire  şi supratârlire 

Accesul pe păşune 
- drumuri amenajate pentru acces auto şi 
alte mijloace 

- drumuri neamenajate şi poteci de 
munte 

Deplasare animale 
- cu mijloace auto în majoritate, mai rar 
mersul pe jos 

- pe jos în principal mai rar auto din 
lipsă de drumuri de acces 

 
Fermierii din vestul Europei care sunt dispuşi să reducă fertilizanţii de la N 200 

– 300 kg/ha la N 30 kg/ha este normal să aibă pierderi de producţie care trebuiesc 
compensate prin subvenţii, altfel nu ar rezista concurenţei cu vecinii lui care practică 
agricultura convenţională. 

La noi lucrurile stau cu totul altfel, nu s-au aplicat nici în trecut fertilizanţi nici 
în prezent, la fel pajiştile semănate au fost şi sunt o raritate. 

Din această cauză cei care deţin şi valorifică pajiştile în România primesc 
pentru zone defavorizate sau agromediu, subvenţii de gratis fără să facă nimic.  

Ei nu pierd în concurenţa cu vecinii care au procedat la fel, nici cu cei din alte 
ţări prin folosire extensivă sau abandon. 

O altă problemă o constituie recoltarea fâneţelor care la noi de regulă s-au 
efectuat în afara epocii optime. 
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 Ori acum să subvenţionezi întârzierea recoltării fâneţelor pentru cuibărirea 
unor păsări este o altă gratuitate întrucât sistemul de recoltare târzie a fâneţelor la noi 
era şi este încă tradiţional. 

Mai sunt şi alte aspecte specifice pentru patrimoniul pastoral românesc în 
comparaţie cu alte ţări din UE legate de drumuri de acces, alimentări cu apă, 
adăposturi, etc. care se pot rezolva cu subvenţiile acordate cu atâta generozitate. 

Din punct de vedere al biodiversităţii, pajiştile noastre reprezintă o valoare 
inestimabilă pentru UE a căror pajişti şi-au pierdut această calitate de bază pentru 
practicarea agriculturii durabile şi ca resursă genetică pentru biotehnologiile 
viitorului. 

De aceea este imperios necesar ca fondurile din subvenţii pentru zone 
defavorizate şi agromediu să fie acordate numai pentru lucrările efectiv executate de 
către fiecare beneficiar (defrişări, fertilizări, construcţii, etc.), pe bază de acte 
justificative iar restul ce nu se acoperă să se constituie într-un fond comun cu care să 
se efectueze pe bază de licitaţie publică drumuri comune de acces auto, împrejmuiri, 
adăposturi pentru animalele comunităţii şi îngrijitori, centre de procesare a laptelui, 
stâni turistice şi  alte utilităţi comune. 

A nu ne implica şi a nu se urmări ce se întâmplă cu fondurile din subvenţii 
pentru zone defavorizate şi agromediu pentru pajişti ţinând seama de specificitatea 
ţării noastre, ar fi o imensă greşeală pentru dezvoltarea viitoare a patrimoniului 
pastoral autohton, care riscă să rămână  într-un primitivism ancestral sau după 
abandon să se transforme inexorabil în zone împădurite.  

Acest demers este cu atât mai imperios cu cât încălzirea globală este o realitate 
şi patrimoniul pastoral bine gospodărit poate deveni un spaţiu de supravieţuire pentru 
noi toţi. 

 
Rev. Profitul Agricol nr. 34 din 14 septembrie 2011, Bucuresti 
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PLANUL TEHNIC DE ÎNTREŢINERE ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRE A PAJIŞTILOR 
 

 Din teritoriu Institutul de cercetare – dezvoltare pentru pajişti (ICDP) – Braşov 
a primit numeroase solicitări privind modul de întocmire a  „Planului tehnic de 
întreţinere şi îmbunătăţire a pajiştilor” conform prevederilor Ordinului Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 67 / 28.03.2011 pentru modificarea şi 
completarea Ordinului MADR nr. 246 / 2008 fără de care Agenţia de plăţi şi 
Intervenţie în Agricultură (APIA) nu recepţionează lucrările pe pajişti pe bază de 
proces – verbal şi în consecinţă nu va putea efectua plata subvenţiei. 

Pentru a veni în sprijinul acestor solicitări specialiştii din ICDP – Braşov au 
conceput un proiect de îndrumar care să faciliteze întocmirea acestor planuri, după 
cum urmează: 

Cap.I.  SITUAŢIA PAJIŞTILOR PERMANENTE DIN CADRUL UNITĂŢII 
ADMINISTRATIV TERITORIALE (U A T ) 

  
I.1.        Structura suprafeţelor de pajişti permanente pe categorii de folosire 
 

 
TOTAL 
suprafaţă 

ha  

din care: 
 

Păşuni 
ha 

 
Fâneţe 

ha 

Valorificare mixtă 
(păşune, fâneaţă) 

ha 

Fără scopuri 
productive 

ha 
     

 
I. 2.  Situaţia suprafeţelor de pajişti permanente pe categorii de utilizatori 
 

 
TOTAL 
suprafaţă 

ha  

din care: 
în arendă 

nr.contract,bloc, 
parcelă,ha 

concesiune 
nr.contract,bloc, 

parcelă,ha 

închiriere 
nr.contract,bloc, 

parcelă,ha 

activitate proprie 
nr.contract,bloc, 

parcelă,ha 
     

 
I. 3. Identificarea suprafeţelor de pajişti permanente pe blocuri, parcele şi  utilizatori 
conform orto-foto-planurilor  de la APIA 

- se vor prezenta hărţi cu suprafeţele de pajişti permanente, precizându-se şi 
utilizatorii acestor suprafeţe 
 

Cap. II. VALORIFICAREA SUPRAFEŢELOR DE PAJIŞTI  PERMANENTE 
DIN CADRUL UNITĂŢII  ADMINISTRATIV TERITORIALE 
  

Utilizarea durabilă a terenurilor agricole pentru realizarea obiectivelor 
strategice propuse in Axa 2 a PNDR 2007-2013 necesită asigurarea folosirii continue 
a terenurilor agricole şi conservarea şi îmbunătăţirea stării resurselor naturale şi a 
habitatelor prin metode de producţie compatibile cu protecţia şi îmbunătăţirea 
biodiversităţii, solului. apei şi calităţii aerului. 
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Beneficiarii plăţilor directe din cadrul SAPS (Schemă de plată unică pe 
suprafaţă) şi / sau a plăţilor compensatorii pentru măsurile de dezvoltare rurală 
( Măsura 211 – Plăţi compensatorii pentru zonele montane defavorizate şi Măsura 
214 – Plăţi de agromediu, Pachetele 1, 2 şi 3) trebuie să respecte Bunele Condiţii 
Agricole şi de Mediu (GAEC), respectiv şi  cerinţele impuse de criteriile de 
eligibilitate pentru fiecare pachet de plăţi compensatorii. 

În Anexa I - VALORIFICAREA PAJIŞTILOR PERMANENTE sunt 
prezentate modul de valorificare a pajiştilor permanente pe fiecare parcelă, 
stabilindu-se în cadrul folosirii prin păşunat şi nivelul încărcăturii pajiştii, care trebuie 
să respecte  cerinţele impuse parcelei respective prin declaraţia făcută la APIA 

 
Cap. III.  LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRE A 

PAJIŞTILOR  PERMANENTE  
 
În acord cu GAEC 11 – Menţinerea suprafeţei de pajişti permanente în 

România, pe pajiştile cu sau fără scopuri productive periodic trebuie să se efectueze 
o serie de lucrări pentru a se asigura un nivel minim de întreţinere şi a evita 
deteriorarea habitatelor. 

De asemenea, se impun o serie de lucrări de îmbunătăţire a pajiştilor pentru a 
valorifica eficient resursele naturale locale prin obţinerea unor produse animaliere 
sănătoase şi rentabile. 

 Minimul  de lucrări ce se pot efectua pentru întreţinerea şi îmbunătăţirea 
pajiştilor permanente este trecut în Anexa II - LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI 
ÎMBUNĂTĂŢIRE A PAJIŞTILOR, cu menţiunea că lucrările ce se execută pe 
pajiştile permanente trebuie să respecte cerinţele impuse de măsura de sprijin 
stipulată în cererea de plată depusă la APIA pentru parcela respectivă. 

Lucrările de întreţinere şi îmbunătăţire a pajiştilor se vor executa, atât de către 
Consiliile locale, cât şi de către ceilalţi utilizatori, în conformitate cu clauzele 
stipulate în contractele de arendă, concesiune sau închiriere.   

Valoarea totală a acestor lucrări se stabileşte prin înmulţirea volumului lor 
(hectare, tone, ore, număr, etc.) cu normativele şi preţurile în vigoare specifice 
pajiştilor, pe bază de devize de lucrări efectuate şi recepţionate. 

Ideal ar fi ca aceste planuri de lucrări pe pajişti să fie efectuate de instituţii sau 
firme private de proiectări abilitate pentru amenajamente silvopastorale. Până atunci 
ele se pot întocmi de către specialiştii agronomi şi zootehnişti din cadrul UAT din 
fiecare judeţ. 
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ANEXA I 
UAT_____________________________ 
 

VALORIFICAREA PAJIŞTILOR PERMANENTE 
a)  PĂŞUNI 

 
Bloc fizic 

 
Parcela  

Suprafaţa 
(ha) 

Specia şi 
categoria de 

animale 

Nr. de animale 
care au 
păşunat 

Încărcătura  
(UVM/ha) 

Data ieşirii 
la păşunat 

Nr. de zile 
de păşunat 

        
TOTAL  x  x x x 

 
b)   FÂNEŢE 

Bloc fizic Parcela  Suprafaţa (ha) Data începerii 
cositului 

Suprafaţa cosită 
(ha) 

     
TOTAL  x  

 
c) VALORIFICARE MIXTĂ (păşunat, cosit) 

 
Bloc 
fizic 

 
Parcela  

Suprafaţa 
(ha) 

Data 
începerii 
cositului 

Suprafaţa 
cosită 
(ha) 

Data ieşirii la 
păşunat 

Încărcătura  
(UVM/ha) 

Suprafaţa 
păşunată 

(ha) 

Nr. de zile 
de păşunat 

         
TOTAL  x  x x  x 
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 d)  PAJIŞTI PERMANENTE  FĂRĂ SCOPURI PRODUCTIVE – CONSERVARE ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRE               
              STARE ACTUALĂ  (zone de protecţie, terenuri de agrement, pajişti abandonate, etc.) 
 

Bloc 
fizic 

 
Parcela  

Suprafaţa 
(ha) 

Starea actuală, factori 
limitativi (eroziune, exces 

de umiditate, aciditate, 
sărături) 

Lucrări de îmbunătăţire şi conservare a stării 
actuale (conf.GAEC 7,8,9 şi 10) 
Lucrarea efectuată Supraf.(ha) 

      
TOTAL  x x  

 
 
 

ANEXA II 
UAT_____________________________ 
 

 
LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRE A PAJIŞTILOR 

 
 
 

Bloc 
fizic 

 
 

Parcela  

 
 

Supra 
faţa 
(ha) 

LUCRAREA      EXECUTATĂ 
Combaterea 

buruienilor şi 
vegetaţiei 
lemnoase 

Strângerea 
cioatelor, 

pietrelor şi 
nivelarea 

muşuroaielor 

 
Grăpatul pajiştilor 

 
Amendarea 

pajiştilor 

Supraînsămânţare 
sau reînsămânţare 

a pajiştilor  

 
Fertilizarea 
pajiştilor 

Perioada  Supraf.  
(ha) 

Perioada  
Executant 

Supraf .  
(ha) 

Perioada  
Executant 

Supraf. 
(ha) 

Perioada  
Executant 

Supraf. 
(ha) 

Perioada  
Executant 

Supraf. 
(ha) 

Perioada  
Executant 

Supraf. 
(ha) Executant 

               
      

               
TOTAL  x  x  x  x  x  x  
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Cap. IV. DECIZIA REPREZENTANTULUI LEGAL AL  UAT…………… 
PENTRU ÎNFIINŢAREA COMISIEI DE RECEPŢIE A LUCRĂRILOR 
PREVĂZUTE ÎN PLANUL TEHNIC 

 
 
Se recomandă ca din această comisie să facă parte: 
- reprezentantul legal al  U A T; 
- specialişti agricoli; 
- arendaşi; 
- concesionari; 
- alţi reprezentanţi ai obştii; 
- un specialist din cadrul reţelei de cercetare al ASAS, pe cât posibil. 
Pentru o bună funcţionare a comisiei, care va recepţiona lucrările şi va întocmi 

procesele verbale de recepţie a lucrărilor, trebuie să se facă un Regulament de 
funcţionare internă a acestei comisii  cu competenţe tehnice şi administrative ale 
membrilor comisiei. 
 Acest proiect de plan suportă îmbunătăţiri şi completări după caz pe care le 
aşteptăm cu interes pe adresa ICD Pajişti – Braşov, Str. Cucului nr. 5, cod 500128, 
fax: 0268 475 295; telef. 0268 472 781 sau e-mail: office@pajisti-grassland.ro  
 
Rev. Profitul Agricol nr. 35 din 21 septembrie 2011, Bucureşti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:office@pajisti-grassland.ro�
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O NOUĂ LEGE A PAJIŞTILOR 
 

După o lungă aşteptare, Parlamentul României a adoptat şi emis în 15 
noiembrie 2011 Legea nr. 214 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea 
pajiştilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 819 din 21 noiembrie 2011 cu intrarea în 
vigoare din 24 noiembrie 2011. 

Această lege vine să înlocuiască şi să completeze Legea zootehniei nr. 72 / 
2002 art. 17-22 şi art. 41 alin. (1) lit. e) şi g) şi art. 42 alin. (1) lit. j) şi k), referitoare 
la pajişti, cu modificările ulterioare. 

Legea în ansamblul ei este o reconsiderare şi revigorare a legilor apărute până 
la instaurarea regimului socialist în anii 1945 când au fost abrogate toate legile de 
până atunci, în special a Legii pentru organizarea, administrarea şi exploatarea 
păşunelor, promulgată prin Înalt Decret Regal nr. 1099 din 13 aprilie 1928 şi 
publicată în Monitorul Oficial nr.90 din 25 aprilie 1928, care a fost şi mai este un 
model de referinţă pentru acest domeniu de activitate a pajiştilor. 

Prima formă a noii legi a fost prezentată în premieră de Prof. dr. Valeriu 
Tabără,  preşedintele de atunci al Comisiei de agricultură din Camera Deputaţilor 
actualul ministru al agriculturii şi senator dr. Doina Silistru în luna iulie 2010 la 
Complexul „Piatra Arsă” din Masivul Bucegi cu prilejul Sesiunii ştiinţifice a 
Institutului de Cercetare – Dezvoltare pentru Pajişti – Braşov, manifestare prezentată 
în paginile revistei noastre în apariţiile din lunile august, septembrie şi octombrie 
anul trecut. La această reuniune pastorală din Bucegi, pe lângă parlamentari am fost 
onoraţi de înalte personalităţi din Academia Română, Academia de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice, instituţii de cercetări de profil, universităţi de ştiinţe agricole şi medicină 
veterinară, administraţia centrală şi locală, Parcul Natural Bucegi, ONG-uri şi alţii. În 
acest cadru s-au făcut primele propuneri de îmbunătăţire a legii pajiştilor care au 
continuat prin diferite mijloace şi medii până la votarea ei în parlament. 

Patrimoniul pastoral al ţării după statistici ajunge la aproape 5 milioane hectare,  
reprezentând cca. 30 % din suprafaţa agricolă şi aproape 20 % din suprafaţa ţării de la 
malul mării până pe înălţimile Carpaţilor. 

La aceasta, dacă mai adăugăm suprafeţele înierbate după abandonul terenurilor 
arabile, livezi şi vii, aria de cuprindere a noii legi a pajiştilor este cu mult mai extinsă. 

Despre necesitatea acestei legi nu mai este cazul să pomenim, ea este 
binevenită pentru noi toţi, fiind demult aşteptată, starea actuală a acestui mod de 
folosinţă şi gospodărirea lui fiind total necorespunzătoare faţă de alte ţări din UE. 

Prezenta lege are 33 articole repartizate pe 6 capitole. 
În Cap. 1. (Dispoziţii generale) se precizează care sunt categoriile de pajişti 

asupra cărora se acţionează, cu menţiunea că pajiştile sunt bunuri de interes naţional. 
Tot aici sunt explicaţi termenii de păşune şi fâneaţă cât şi faptul că România s-a 
angajat faţă de UE să-şi menţină suprafeţele de pajişti existente la 1 ianuarie 2007. 

Cap. 2. (Pajişti comunale şi urbane) precizează că pajiştile se folosesc 
exclusiv pentru păşunat, fâneţele şi cultivarea plantelor de nutreţ pentru masă verde, 
fân sau seminţe. Extrem de important sunt articolele ce fac referire la modul de 
folosire şi exploatare a pajiştilor după amenajamente pastorale şi silvopastorale 
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întocmite în acest scop de MADR sau MMP după care se reglementează întreaga 
activitate în acest domeniu. 

La fel de importantă este precizarea duratei minime de concesionare prin 
licitaţie a  suprafeţelor de pajişti care este de minim 10 ani cât şi încărcarea optimă cu 
animale care să nu fie mai mică de 0,3 UVM la hectar, cu obligaţiile care le revin în 
contractul de concesiune cu respectarea întocmai a activităţilor din planurile de 
amenajament. 

În final, în acest capitol o altă precizare care merită a fi menţionată este aceea 
de folosire a resurselor financiare, rezultate din administrarea pajiştilor, exclusiv 
pentru pajişti şi nu în alte scopuri. 

În Cap. 3. (Pajişti în indiviziune) se fac mai multe precizări asupra pajiştilor 
folosite în comun (devălmăşie) privind schimbarea modului de folosinţă în 
indiviziune, respectarea amenajamentelor, constituirea asociaţiilor de păşunat şi altele. 

Cap. 4. (Pajişti de munte şi baltă) face mai multe precizări asupra răspândirii 
şi apartenenţei lor la domeniul public al statului, care se pot concesiona potrivit legii 
cu respectarea ei persoanelor fizice şi juridice. 

În Cap. 5. (Răspunderi şi sancţiuni) sunt înserate o multitudine de posibile 
încălcări a dispoziţiilor legii pajiştilor considerate ca infracţiuni cum ar fi: schimbarea 
destinaţiei, utilizarea în alte scopuri a fondurilor de pajişti şi exploatarea lemnului de 
pe pajiştile împădurite fără obţinerea studiilor de transformare care se pedepsesc cu 
închisoarea de la 2 luni la 2 ani. 

La fel se pedepseşte cu amenzi de la 250 lei la 1.500 lei diferite alte infracţiuni 
ca: păşunatul neautorizat sau depăşirea perioadei optime de păşunat, introducerea 
altor specii de animale decât cele stabilite în amenajamente, circulaţia haotică pe 
pajişti, animale fără contract, atribuirea pajiştilor unor persoane neîndreptăţite şi 
altele. 

În Cap. 6. (Dispoziţii finale) se face precizarea ca normele metodologice ale 
prezentei legi să fie aprobate prin HG la propunerea MADR în termen de 90 zile de la 
intrarea în vigoare. 

Referitor la această ultimă precizare a legii facem cuvenita menţiune ca 
Normele metodologice să fie întocmite de un grup de specialişti şi practicieni cu 
experienţă în acest domeniu, propunere agreată şi de conducerile MADR şi ASAS la 
o întâlnire de la începutul lunii. 

În normele metodologice se vor putea introduce numeroase soluţii tehnice  
privind cunoaşterea covorului ierbos, îmbunătăţirea şi întreţinerea pajiştilor, stabilirea 
încărcării optime cu animale, calculul taxelor de păşunat, îndrumător de întocmire a 
amenajamentelor pastorale şi silvopastorale cu normative de aplicare şi multe altele. 

Prin apariţia acestei legi şi mai ales după aplicarea ei avem convingerea că 
patrimoniul pastoral al ţării noastre va  înregistra schimbări substanţiale, astfel încât 
să ne integrăm şi noi pe viitor în civilizaţia europeană a pajiştilor. 
 
Rev. Ferma, an XIII, nr 12 (103),decembrie 2011, Timişoara 
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CREŞTEREA ANIMALELOR 
 
 

TRANSHUMANŢA OVINELOR – REPERE ACTUALE  ŞI STAREA 
 DE NORMALITATE 

 
Amintiri din trecut şi situaţia actuală  
Prezenţa lanţului montan carpatic, cu pajişti primare sau secundare, continuat cu 

vaste întinderi de dealuri şi câmpii (bărăgane) înierbate, străbătut de văi, lunci si bălţi, cu 
vegetaţie ierboasă sau lemnoasă, a permis şi amplificat de-a lungul mileniilor un sistem 
transhumant de întreţinere a ovinelor în ţara noastră şi meleagurile învecinate.  

Acest sistem tradiţional de creşterea oilor a avut o maximă dezvoltare până în 
anul 1829 (Pacea de la Adrianopol), după care, prin desţelenirea păşunilor şi extinderea 
culturilor cerealiere, transhumanţa cu ovinele s-a redus destul de mult. Alte stavile şi 
mai mari în calea practicării transhumanţei au fost puse după reformele agrare din 1864, 
1921 şi 1946, urmată de un uşor reviriment după colectivizarea forţată a agriculturii, 
când simţul proprietăţii asupra terenurilor a fost  mult diminuat, permiţând în mod tacit 
întreţinerea mai “liberă” a turmelor de oi pe toate categoriile de terenuri agricole şi în 
păduri din zonele de câmpie şi dealuri, până în cele montane. 

În ultima jumătate de secol s-au produs numeroase abateri de la cutumele 
tradiţionale şi legile pastorale legate de transhumanţă. Îmi amintesc cum tranzitau oile 
satele bănăţene în anii 1948-1949, în drumul lor spre păşunile montane. Turmele 
circulau numai pe drumurile principale şi erau însoţite pe teritoriul unei localităţi de 
jandarmi înarmaţi până la hotar, de unde erau preluate de alţi jandarmi din comuna 
învecinată şi tot aşa pe întreg traseul de la câmpie la munte. Prezenţa oilor într-o 
localitate producea multă nelinişte şi paznicii de câmp, angajaţi de primărie şi voluntari, 
însoţeau şi ei turmele, pentru a evita pagubele în culturile agricole. În cazul unei 
staţionări pe izlazul unei localităţi, proprietarul turmei plătea o sumă de bani (taxă) 
pentru a păşuna o suprafaţă de pajişte, care era strict păzită de localnici. 

A face pagube în culturile agricole din terenurile arabile sau izlazurile comunale 
nici nu se putea gândi cineva că ar fi posibil: şi chiar dacă s-ar fi întâmplat, făptaşii erau 
bătuţi  sau chiar linşaţi de localnicii supravieţuitori ai foametei din anii 1946-1947. 

Ce s-a întâmplat după anii 1950, odată cu proprietatea colectivă şi a nimănui, este 
bine cunoscut. Proprietarii de oi circulau şi încă mai circulă după bunul lor plac, zile sau 
săptămâni în şir între hotarele unei localităţi, distrugând păşunea vacilor, culturi agricole 
de toamnă sau primăvară, până să urce la munte, iar la întoarcere procedează la fel. În 
nici o ţară europeană, din Grecia până în Portugalia sau Danemarca, pe care le-am 
vizitat recent, nu se petrec astfel de nereguli; oile şi celelalte animale păşunează pe 
suprafeţe strict delimitate şi circulă pe itinerarii bine alese şi permanent controlate de 
organele de pază ale localităţilor respective. Din păcate, la noi mai există primari mituiţi 
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şi poliţişti corupţi, care trec cu vederea şi îngăduie unor ciobani să săvârşească delicte 
grave, de neconceput în urmă cu cinci decenii. 

Numeroasele plângeri ale localnicilor păgubiţi, în majoritate vârstnici, cu culturile 
distruse de oi, nu îşi găsesc soluţionare, organismele locale chemate să facă ordine sunt 
la cheremul unor “crescători de animale” puşi pe căpătuială cu orice preţ pe spinarea 
altora sau a întregii colectivităţi, în schimbul unei putini de brânză sau miel de Paşti. 
Înainte de anii 1950, după vechea legislaţie, astfel de indivizi, certaţi cu legile şi 
cutumele locului, nici nu ar fi îndrăznit să se atingă de culturile altora, iar dacă totuşi se 
întâmpla să o facă, erau pur şi simplu alungaţi din localitate de către obştea satului, fără 
nici o altă judecată. A venit momentul ca noii aleşi ai obştii să facă ordine în această 
direcţie, să respecte şi să apere proprietatea şi munca semenilor, care i-au votat. 

În prezent, această practică ar trebui să fie puternic restricţionată după aplicarea 
noii legi a fondului funciar, când turmele de oi nu vor mai putea circula sau se vor mai 
putea hrăni la întâmplare pe proprietăţile private sau colective. 

Din aceste considerente se pune foarte serios problema unor reglementări privind 
transhumanţa ovinelor în noile condiţii socio-economice din ţara noastră care se găseşte 
în plin proces de integrare europeană. 

Condiţii minime de îndeplinit pentru creşterea ovinelor în sistem transhumant 
1. Durata maximă a perioadei de păşunat pentru condiţiile ţării noastre este de 200-210 

zile în condiţii de irigare la câmpie sau în condiţii de neirigare, prin păşunat transhumant 
de la câmpie-deal-munte şi retur, cu întreţinerea oilor pe timp de iarnă în saivan. 
Depăşirea duratei de 200-210 zile de păşunat în condiţiile actuale are repercusiuni 
extrem de nefavorabile asupra productivităţii, calităţii şi biodiversităţii covorului ierbos, 
cu declanşarea şi accelerarea unor procese erozionale ale solului, colmatarea râurilor, 
lacurilor de acumulare pentru hidrocentrale, inundaţii catastrofale, alunecări de terenuri 
şi aridizarea până la deşertificare a unor teritorii din ţara noastră.  

2. Încărcarea păşunilor cu un număr adecvat de animale, în funcţie de producţia şi 
calitatea covorului ierbos, în special pe terenurile în pantă expuse eroziunii. 

3. Asigurarea apei pe păşune şi a unor condiţii de păşunat raţional, a unui minimum de 
adăpostire pentru îngrijitorii de animale, şi ocrotire faţă de animalele răpitoare. 

4. Obligativitatea hrănirilor oilor la iesle o durată de 155-165 de zile dintr-un an; orice 
alt sistem duce la degradarea vegetaţiei şi solului, cu repercusiunile extrem de negative 
asupra mediului, economiei şi proprietăţii private sau obşteşti. Proprietarul să facă 
dovada posedării furajelor pentru iernarea animalelor, altfel acesta produce infracţiuni 
prin păşunat în afara perioadei permise.  

5. Întreţinerea oilor pe pajiştile comunale, private sau ale statului, din prima decadă a 
lunii noiembrie până la prima decadă a lunii aprilie, în sezonul rece al anului, să fie 
foarte aspru sancţionată. De asemenea, şi păşunatul în păduri, pepiniere silvice, culturi 
agricole etc. să fie interzis cu desăvârşire. 

Câteva reguli privind transhumanţa ovinelor 
■ Posedarea unui document de circulaţie (transhumanţă) cu inventarul exact al 

efectivelor  de ovine (rasă, categorie, însemne de recunoaştere etc.) ce urmează a efectua 
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transhumanţa, eliberat de primăria de reşedinţă a proprietarului, cu data plecării şi viza 
itinerarului aprobat de D.G.A.A.  judeţene. 

■ Trecerea datei de sosire şi plecare a turmei de ovine în documentul de circulaţie 
la primăria localităţii tranzitate şi însoţirea turmei de organele de ordine comunale, la 
intrarea şi ieşirea din hotarul unei localităţi, pe un itinerar care să nu afecteze culturile 
agricole. 

■ Staţionarea peste noapte pe teritoriul unei localităţi se va face pe bază de 
înţelegere scrisă cu reprezentanţii primăriei, contra unei taxe şi sub supravegherea 
paznicilor comunali. 

■ Prezentarea la sosire, către administraţia teritoriului unde urmează să păşuneze 
o perioadă mai lungă de timp, a documentului de circulaţie (transhumanţă) cu vizele şi 
datele în clar privind efectivul, itinerarul etc. şi respectarea întocmai a încărcării cu 
animale a păşunii, plata taxei de păşunat şi altele.  

■ Eliberarea la plecarea din zona montană de către administraţia fondului pastoral 
a unui document de circulaţie spre locul de iernare, care de asemenea să fie vizat de 
toate primăriile localităţilor tranzitate. 

■ Neînregistrarea unei perioade chiar şi de o zi în documentele de însoţire a 
animalelor, prin care să dovedească acceptul organismelor locale asupra tranzitării sau 
staţionării unei turme de oi, constituie infracţiune, deoarece animalele în acest răstimp 
au fost hrănite  pe alte terenuri  cultivate sau cu vegetaţie naturală, în afara celor 
convenite sau aprobate în foaia (permisul) de transhumanţă. 

Reglementări necesare privind creşterea ovinelor fără transhumanţă 
Din nefericire, în ultimul deceniu, părţi de păşuni montane sau munţi întregi sunt 

abandonaţi, deoarece pentru crescătorii de oi este mai comod să nu practice 
transhumanţa. Întreţinerea oilor pe păşuni  sau terenuri arabile lăsate pârloagă în zona de 
câmpie şi dealuri este o practică pe cale de extindere. Aproape în fiecare localitate există 
crescători de oi care închiriază de formă o suprafaţă minimă de teren, pe care chipurile 
pot creşte de 5-10 ori mai multe animale, decât ar permite suprafaţa şi producţia păşunii 
pe care staţionează. Aceşti “crescători de animale” pe spinarea altora au nevoie de un 
teren cât mai mic, de unde să “dea atacul” pe pajiştile sau culturile agricole din jurul lor. 

Considerăm că a sosit momentul să se inventarieze efectivele de animale care 
păşunează într-o localitate, suprafaţa de păşune deţinută sau închiriată de fiecare 
crescător, şi în cazul în care se depăşeşte 3 UVM la un hectar sau 15 oi/ha, acesta să fie 
obligat să practice sistemul transhumant sau să fie îndepărtate de pe păşunea comunală. 
Rezolvarea acestei probleme la nivel naţional nu este deloc uşoară, mai ales că avem de-
a face cu o mulţime de nărăviţi şi corupţi în lanţ, de la un nivel local până la judeţ şi mai 
sus, care nu sunt dispuşi să schimbe lucrurile. 

Sperăm, totuşi, să învingă ordinea şi disciplina, care se vor institui în spaţiul rural 
şi în acest domeniu important de activitate, după întărirea spiritului de proprietate 
individuală şi obştească, în numele dreptăţii şi al binelui întregii colectivităţi. 

 
Rev. Agricultura României, Anul XI, nr. 28 (497), 14-15 iulie 2000, Bucureşti 
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SCǍDEREA EFECTIVELOR DE ANIMALE RUMEGǍTOARE 
ŞI ABANDONAREA TERENURILOR AGRICOLE 

 
 În această perioadă de tranziţie a agriculturii noastre, de un deceniu încoace, sub 
diferite guvernări, asistăm cu toţii la reducerea constantă, mai mult dramatică, a 
efectivelor tuturor speciilor de animale domestice, în special al rumegătoarelor, 
singurele care pot valorifica eficient vegetaţia ierboasă, produsele secundare din cultura 
mare sau din industria alimentară. Rumegătoarele mari (bovine) sau mici (ovine, 
caprine), prin aceste însuşiri de hrănire, nu consumă “din aceeaşi farfurie” cu omul, spre 
deosebire de porci şi păsări, a căror alimentaţie se bazează, în principal, pe grăunţe de 
cereale şi boabe de leguminoase. 
 Subiectul articolului de faţă a fost inspirat de informaţia intitulată Statistici seci 
apărută în nr. 2/2001 al revistei « Agricultura României », în care se prezintă graficul 
oficial al dezastrului zootehniei româneşti, din care se deduce că în ultimul an  
(30.11.1999-30.11.2000) efectivele de bovine au scăzut cu 2,4%, porcinele cu 12,4% şi 
ovinele şi caprinele, luate împreună, s-au împuţinat cu 3,6%, proces care va continua cu 
şi mai mare intensitate până la scoaterea animalelor la păşune.  
 Dacă ne încumetăm să comparăm datele statistice din anul 2000 cu cele înscrise 
în anuarul statistic din anul 1990 (tabelul), avem imaginea scăderii fără precedent a 
şeptelului, care nu are egal pe meleagurile noastre, diminuarea fiind superioară chiar şi 
perioadei celor două conflagraţii mondiale din prima jumătate a secolului trecut, referire 
cu care începem deja să ne obişnuim.     

Conform datelor oficiale din acest tabel, în perioada analizată efectivele de bovine 
au scăzut la jumătate şi cele de ovine şi caprine la aproape acelaşi nivel, fapt consemnat 
în repetate rânduri de numeroşi specialişti din domeniul zootehniei. 

În paralel, terenul agricol (fără vii şi livezi) se menţine în aproape aceleaşi limite, 
de 14,2-14,4 milioane de hectare, cu o uşoară creştere a suprafeţelor de păşuni şi fâneţe, 
de    5-6%, şi o scădere  cu 1% a terenurilor arabile.  

Din păcate, în cadrul acestei ultime categorii de folosinţă, dacă în 1990 a început 
să rămână necultivat 0,3% din totalul arabil, în anul 2000, din datele puse la dispoziţie 
cu multă generozitate de colegii din M.A.A.P., au rămas necultivate 9,3%, respectiv de 
aproape 33 de ori mai mult, fiind cel mai dinamic şi trist indicator al agriculturii actuale.  

Din această neputinţă a noastră, terenurile arabile rămase nelucrate au fost 
invadate de o vegetaţie ierboasă cu nume consacrat de pârloagă, care în câţiva ani, după 
instalarea buruienilor, gramineelor, leguminoaselor şi altor specii anuale sau perene, se 
transformă într-o veritabilă pajişte, folosibilă ca păşune, fâneaţă sau mixt. 
 Astfel, oferta de iarbă produsă pe terenurile arabile devenite pârloage este destul 
de însemnată, fapt care face ca animalele, în special ovinele, reduse la jumătate, să poată 
fi întreţinute aproape non stop pe terenurile din zone de câmpie şi dealuri, fără să mai 
urce, ca altădată, pe păşunile montane.   
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Evoluţia suprafeţelor de teren agricol şi a efectivelor 
de animale rumegătoare în perioada 1990-2000 

 
Specificare 1990 2000 % 

TEREN  AGRICOL (mii ha) 
- Arabil din care 

(necultivat) 
- păşuni 
- fâneţe 

Total agricol  
din care înierbate 

9.450,4 
(26,3) 

3.262,5 
1.465,3 
14.178,2 
4.754,1 

9.365,2 
(864,4) 
3.465,6 
1.532,7 
14.363,5 
5.862,7 

99 
3.287 
106 
105 
101 
123 

EFECTIV  RUMEGǍTOARE (mii cap.) 
- bovine 
- ovine şi caprine 
Total UVM* (mii) 

6.291,0 
16.452,0 
7.021,6 

3.146,2 
8.781,8 
3.589,2 

50 
53 
51 

RUMEGǍTOARE LA 100 HA AGRICOL  (arabil + păşuni + fâneţe) 
- bovine 
- ovine şi caprine 
Total UVM* (mii) 

44,4 
116,0 
49,5 

21,9 
61,1 
25,0 

49 
53 
51 

RUMEGǍTOARE LA 100 HA ÎNIERBATE (arabil + păşuni + fâneţe) 
- bovine 
- ovine şi caprine 

Total UVM/teren înierbat 

132,3 
346,1 
147,7 

53,7 
149,8 
61,2 

41 
43 
41 

* Coeficienţii de transformare în unităţi vită mare au fost 0,75 la bovine şi 0,14 pentru 
ovine. 

 
Din aceste cauze, pe munţi întregi sau porţiuni din ei, în ultimii ani nu a mai 

călcat picior de animal domestic şi multe fâneţe nu au mai fost cosite în toate zonele, 
fapt deosebit de grav pentru viitorul economiei agricole. 

Abandonul valorificării pajiştilor este pândit de o plantă nevaloroasă cum este 
feriga mare (Pteridium aquilinum), care este într-o continuă ofensivă, ocupând deja zeci 
de mii de hectare, la care se adaugă o mulţime de alte buruieni, arbuşti dăunători şi 
puieţi de arbori, totul revenind la stadiul de pădure şi sălbăticie. 

Încărcarea cu rumegătoare mari şi mici la 100 ha agricol, în acest deceniu, a 
scăzut de la  49,5 unităţi vită mare la numai 25 UVM, ajungând la un nivel extrem de 
redus. 

Dacă raportăm efectivul de rumegătoare la 100 ha terenuri înierbate, care se 
apropie de 6 milioane de hectare (păşuni + fâneţe + pârloage), în anul 2000 a existat o 
încărcare de numai 41% faţă de anul 1990, indicator care redă mai fidel lipsa de 
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valorificare a vegetaţiei ierboase excedentare din fondul pastoral şi terenurile arabile 
abandonate. 

Pentru a ne lămuri şi mai bine unde ne situăm în prezent faţă de o ţară europeană 
cu zootehnie dezvoltată, cum este Danemarca, pe care am vizitat-o anul trecut, voi 
prezenta câteva date statistice din 1999, când la 2.673 mii ha teren agricol, în condiţii 
mai nefavorabile de sol şi climă pentru creşterea animalelor, se întreţineau 1.977 mii de 
taurine (74 cap/100 ha), 12.095 mii de porci (453 cap/100 ha) şi 156 mii de ovine (6 
cap/100 ha), cifre care spun totul despre nivelul extrem de ridicat (de 3 ori mai mare la 
rumegătoare) al încărcării cu animale a terenurilor. 

 Dar adevărata valoare a danezilor este dată de performanţa agricolă bazată pe 
zootehnie, unde lucrează 4% (100 de mii în producţia primară şi alte 100 de mii în cea 
de prelucrare a produselor agricole) dintr-o populaţie de 5,1 milioane de locuitori, care 
asigură hrană îndestulătoare  pentru 15 milioane de oameni.  

În medie, o fermă deţine 50 de vaci de la care se obţin 7.700 litri/cap anual, cifre 
la care, de asemenea, nu avem comentarii. 

Pentru îndreptarea stărilor de fapt de la noi, majoritatea specialiştilor cunosc 
foarte bine ce au de făcut. 

În cele ce urmează, voi avansa câteva propuneri mai aparte de valorificare a 
acestei bogăţii vegetale – iarba – pentru care generaţii întregi de dinaintea noastră s-au 
luptat să o extindă, să o întreţină şi să o folosească cu animale domestice ierbivore, cât 
mai raţional cu putinţă.  

Poate pe mulţi o să-i surprindă cele ce urmează, dar consider că este una din 
soluţiile pentru a ieşi din acest impas în care am intrat şi ne afundăm tot mai adânc, în 
condiţiile concurenţiale ale economiei pe piaţă.  

O primă măsură ar fi aceea de comasare în trupuri mari a tuturor terenurilor 
arabile abandonate, în continuarea sau cât mai aproape de pajiştile naturale existente, şi 
îngrădirea lor în vederea unei mai bune gospodăriri. 

Ar urma apoi valorificarea acestei bogăţii verzi, cu bovine sau ovine specializate 
în principal pe producţia de carne sau mixte, carne-lapte, din rase autohtone sau 
achiziţionate din import. 

De altfel, pentru judeţele din sudul ţării s-a propus reorientarea creşterii oilor spre 
o rasă specializată pe producţia de carne-lapte, cum este tipul Ţigaie-Carabaş, care să 
înlocuiască rasa dominantă Merinos de Palas, specializată pe producţia de lână-carne, 
situaţie prezentată în această revistă anul trecut (nr. 33/2000).  

Din celelalte rase autohtone de ovine, rasa Ţurcană ar merita să fie reconsiderată 
pentru însuşirea ei de a rezista mai bine la un sistem de întreţinere transhumant, câmpie 
– deal – munte, şi posibilitatea valorificării vegetaţiei ierboase de pe terenuri mai greu 
accesibile pentru bovine.  

Este posibilă şi creşterea taurinelor din rase rustice, cum a fost Sura de stepă, sau 
altele din import, întreţinute într-un sistem extensiv transhumant, asemănător ovinelor, 
sau aşa cum se practică în preeriile americane sau pampasurile argentiniene.  
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Aceste taurine şi ovine, crescute în principal pentru carne, ar putea valorifica 
superior în sezonul rece şi producţia secundară a culturilor mari din zona de câmpie şi 
dealuri. Accentuez că principalul produs animalier îl vor constitui carnea şi lâna, iar 
laptele poate nu să se mulgă deloc, aşa cum se procedează în ţările vestice cu toate 
ovinele şi cu taurinele din rase pentru carne. Încercări de acest fel au mai fost făcute la 
noi, în urmă cu trei-patru decenii, cu rase de taurine specializate pentru carne, cum este 
Hereford, cu rezultate satisfăcătoare. 

Pentru o adăpostire mai puţin pretenţioasă, s-ar putea utiliza actualele grajduri 
abandonate ale fostelor cooperative, asociaţii intercooperatiste sau întreprinderi de stat, 
dacă mai sunt întregi sau pot fi folosite după unele reparaţii mai sumare.  

Dacă pentru creşterea ovinelor suntem mari maeştri – putând da lecţii şi altora – 
nu acelaşi lucru îl putem afirma despre creşterea extensivă a taurinelor pentru carne. 
Pentru a ne specializa în acest domeniu, putem apela la câţiva cowboys sau gauchos să 
ne înveţe meseria, sau să reciclăm ciobanii noştri în străinătate, mai ales că acest sistem 
deosebit de eficient de valorificare a vegetaţiei ierboase a fost probat de mai multe 
decenii sau chiar secole în S.U.A. şi Argentina. 

În situaţia actuală, cu întinse suprafeţe de pajişti nefolosite şi terenuri arabile 
rămase în pârloagă (după unele aprecieri, peste 2 milioane de hectare, cu mult mai 
extinse decât datele statistice), după opinia mea mai bine pornim afacerea văcăria, decât 
să lăsăm în paragină această masă vegetală oferită gratuit de natură. 

Dacă un singur fermier sau câţiva se vor încumeta să demareze o astfel de afacere, 
aparent năstruşnică, acest articol n-a fost scris în zadar.  

Ca orice început, nu va fi uşor, dar merită încercat, decât să lăsăm nevalorificată, 
cu mari pierderi pentru economie, o imensă şi valoroasă resursă naturală, cum este 
vegetaţia ierboasă. 
  

Rev. “Agricultura României” An XII, nr.18(539), 4-10 mai  2001 
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CE PUTEM FACE PENTRU SALVAREA ŞEPTELULUI  
ÎN CONDIŢII DE SECETǍ 

 
 Indiferent de profesie, nivel de pregătire şi convingeri politice, tot mai mulţi sunt 
aceia care consideră agricultura drept sectorul ce poate salva economia românească.  
 Din păcate, pentru majoritatea lor, agricultura înseamnă în principal cultura 
cerealelor şi a plantelor tehnice, ignorând adesea creşterea animalelor. Nu mai departe 
decât în recenta Chemare a Forumului Naţional al Agricultorilor din Partidul Social 
Democrat, la reuniunea de la Alba Iulia, publicată în această revistă, în cele 12 direcţii 
de acţiune până în 2004 pe care le conţine, nu se face nici o referire directă la creşterea 
animalelor cu componenta ei principală – baza furajeră, alcătuită din pajişti, plante de 
nutreţ şi alte resurse.  
 În toate ţările europene dezvoltate, sectorul zootehnic este de departe « motorul » 
economiei agricole, prin şi pentru care se valorifică la înalt nivel fondul pastoral, se 
cultivă plante furajere pe mari suprafeţe din arabil şi numai după aceea, dacă mai 
rămâne teren, se cultivă cereale ale căror boabe sunt folosite în majoritate tot în hrana 
animalelor.  
 Astfel, primul nivel de conversie al energiei solare în materie organică vegetală 
este ineficient, dacă nu se continuă cu cel de-al doilea nivel superior de conversie, 
respectiv al produselor vegetale în produse animaliere. Pentru aceasta o primă condiţie 
este stoparea declinului actual al numărului de animale care să consume în viitor marile 
noastre resurse furajere, insuficient valorificate.  
 În prezent, pentru realizarea acestui obiectiv major, condiţiile climatice sunt total 
nefavorabile pentru producerea furajelor, alături de celelalte culturi agricole.  
 Colţii nemiloşi ai secetei fac deja victime în rândul animalelor domestice, în 
special al celor ierbivore, care pasc iarba pe pajiştile naturale sau sunt hrănite cu masă 
verde la iesle, din producţia culturilor furajere în arabil. 
  Avem semnale alarmante din zonele afectate puternic de secetă unde proprietarii 
au început să sacrifice animalele  sau îşi propun să o facă de acum înainte, întrucât nu au 
cu ce să le hrănească până la toamnă, iar despre rezerve de furaje pentru iarnă nici nu 
încape vorbă, pentru că nu au de unde.  
 Situaţia şeptelului de bovine şi ovine, în special al celor de prăsilă, din lipsa 
momentană de furaje, este mai gravă pe termen mediu şi lung decât calamitarea unui 
ciclu anual de recoltă de cereale care se poate mult mai uşor redresa şi achiziţiona din 
altă parte.  
 Din păcate, se vorbeşte şi se scrie prea puţin despre calamitarea producţiei de 
furaje şi consecinţele ei nefaste pentru şeptel, mai ales când nu se acţionează pentru 
îndreptarea situaţiei. 
  În acest an secetos, nu am auzit nimic despre necesitatea irigării culturilor 
furajere în arabil sau a izlazurilor pentru salvarea vieţii şeptelului, care după trecerea 
perioadei de criză să-şi reia ciclul normal de producţie.  
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 Îmi pun, la rându-mi, firesc, întrebarea: unde sunt sistemele şi instalaţiile 
salvatoare de irigaţii, care să fie acum din plin folosite şi pentru udarea culturilor 
furajere ?  
 Adevărul îl ştim cu toţii, dar se mai pot face câteva aprecieri suplimentare, nu de 
alta dar astfel de urgii pustiitoare nu trebuie să se mai abată niciodată pe meleagurile 
noastre.  
 În aceşti 12 ani de după 1990, cu sau fără voia noastră, mai în glumă mai în serios, 
suntem martorii celor mai semnificative epoci din istoria omenirii. Imediat după 
revoluţie, a început epoca de piatră (ciment), când s-a demolat într-o inconştientă veselie 
tot ce a fost adăpost pentru animale, dală de beton de pe canalele de irigaţie, jgheab de 
alimentare cu apă pentru animale, stâlp de împrejmuire pajişti şi multe altele.  
 A urmat apoi la scurt timp, epoca bronzului  (metale neferoase), când indivizi fără 
nici un căpătâi au distrus sisteme şi instalaţii de irigat, linii electrice de joasă sau înaltă 
tensiune, conducte de irigat şi alte utilaje sau materiale de cupru, bronz, aluminiu etc.  
 Acum suntem în plină epocă a fierului, când se sustrag din fostele sisteme de 
irigaţii, fier, fontă şi alte aliaje feroase, mai slab sau înalt aliate, ruginoase sau 
inoxidabile.  
 Spre ruşinea noastră, această febră metaliferă a cuprins până şi capacele de 
canalizare de lângă Aeroportul Internaţional Otopeni şi de la sondele petroliere, şine de 
cale ferată şi tot ce este metal pe teritoriul românesc.  
 Aceşti demolatori şi “ciorditori” de metale ne-au demonstrat cât de slabă este 
vigilenţa noastră, a oamenilor cinstiţi, citiţi, “proşti” din punctul lor îngust de vedere.  
 Vinovate sunt în egală măsură şi societăţile de recuperare a metalelor care au 
acceptat şi acceptă să cumpere în continuare materiale furate. 
  Nimeni nu-i ia la rost, de unde sunt metalele achiziţionate, aceştia fiind adeseori 
părtaşii şi tăinuitorii hoţilor. Jaful generalizat asupra unor sisteme de irigaţii pentru care 
trei decenii o naţiune întreagă a strâns cureaua şi nepăsarea celor care trebuiau să 
păzească integritatea lor ne-au adus acum în această stare de primitivism agricol. 
  Dacă aceste evenimente nu ar fi avut loc, am fi reuşit cu mici eforturi să irigăm 
acum cel puţin 3 milioane de hectare de terenuri agricole, nu ne-ar fi păsat de secetă şi 
aveam asigurate furaje pentru animale. 
 Dar nu ne putem lamenta la infinit pentru situaţia deplorabilă în care am ajuns, 
trebuie să luăm măsuri urgente pentru asigurarea furajelor dacă dorim cu adevărat să ne 
salvăm şeptelul.  
 O primă observaţie este aceea că, la nivel de ţară, în mod paradoxal în zonele de 
câmpie şi de deal afectate de secetă, din Dobrogea, Oltenia, Muntenia şi Moldova, 
animalele nu au cu ce se hrăni de la o zi la alta, în timp ce în alte zone umede din Ardeal, 
Banat şi Bucovina, există suprafeţe imense cu vocaţie furajeră, a căror producţie nu este 
acum consumată de animale sau nu va fi recoltată şi conservată pentru sezonul de iarnă. 
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  La fel munţi întregi a căror pajişti din toate provinciile istorice, sunt parţial sau 
total abandonate. În această situaţie, cred că nu ar fi lipsit de importanţă să se treacă 
urgent la recoltarea şi depozitarea furajelor de pe păşunile şi fâneţele abandonate sau a 
pârloagelor cu vegetaţie ierboasă acceptabilă pentru a fi apoi vândută sau dată ca 
ajutoare crescătorilor din zonele afectate de secetă, din sudul ţării.  
 Această vastă operaţiune ar putea fi făcută direct de crescătorii în cauză, care să 
fie ajutaţi în mod organizat să recolteze şi să transporte acasă furajele, în special fânul 
balotat, din zonele excedentare în aceste produse.  
 De asemenea, cu sprijin guvernamental se vor  putea înfiinţa asociaţii private 
specializate în recoltarea, conservarea şi comercializarea furajelor de volum, care ar face 
şi importuri în caz de necesitate. 
 O altă resursă la fel de importantă ar fi produsele secundare de la culturile de 
câmp (paie, coceni, vreji, capitule etc.), care în situaţia actuală de criză profundă de 
furaje ar trebui strânse în întregime şi depozitate pentru animalele sinistrate. Arderea 
acestora pe câmp pentru a se putea ara terenul ar trebui să fie considerată o infracţiune 
pedepsită prin lege.  
 Asemenea strămoşilor noştri, care au trecut prin situaţii de secetă similare, pentru 
salvarea vieţii şeptelului, din disperare, trebuie să facem apel şi la produsele furajere 
oferite de pădurile noastre ca frunzare, cetină, ghindă, jir etc. 
  La fel, în situaţii forţate, să admitem păşunatul moderat în păduri. 
  Dată fiind situaţia extrem de critică în care se află asigurarea furajelor pentru 
animale, consider că ar fi necesară elaborarea de urgenţă  a unei strategii naţionale de 
asigurare a furajelor pentru salvarea şeptelului până în primăvara anului viitor, înainte de 
a fi prea târziu.  
 Se pune firesc întrebarea: ce vom înregistra la recensământul animalelor de la 
sfârşitul acestui an ?  
 Neasigurarea unui minim de furaje pentru supravieţuirea şeptelului actual va 
reduce în continuare numărul de animale, şi aşa înjumătăţit în ultimul deceniu, punând 
în pericol nobila intenţie a primului ministru şi a guvernului de a oferi gratuit un pahar 
de lapte zilnic pentru fiecare elev de şcoală cât şi realizarea altor produse animaliere de 
strictă necesitate pentru siguranţa alimentară a ţării. 
 
Rev. Agricultura României, Anul XIII, nr.28 (601), 12-18 iulie 2002, Bucureşti 
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O POVESTIRE PESCĂRESCĂ DESPRE 
SOMNUL AMERICAN ŞI ACTUALITATEA EI 

 
 
 Nu demult, la Televiziunea Română, la una din emisiunile pentru agricultură mi-a 
atras atenţia precizarea directorului Staţiunii de Cercetare - Dezvoltare pentru 
Piscicultură Nucet-Dâmboviţa,  doamna Dr. ing. Mioara Costache, despre rezultatele de 
excepţie privind lărgirea sortimentului de specii de peşti pentru creşterea intensivă, 
printre care a fost amintit şi somnul pitic sau  somnul american. 

Ca într-un veritabil tunel al timpului m-am întors cu o jumătate de secol în urmă, 
când într-o comună din Banat, numită Jebel,  am petrecut o adevărată aventură legată de 
acest peşte, căruia îi dedic rândurile ce urmează. 
 Trimis de părinţi, într-o dimineaţă de vară fierbinte, la rudele noastre din satul 
vecin, Conacul Iosif, cale de 4 km, cu o cantă (bidon cu gura largă) de lapte, am trecut 
desculţ peste o vale mocirloasă aproape secată, simţind ceva mişcând sub tălpi.  

Pe urmele imprimate de copitele vacilor în mâl existau ultimele resurse de apă 
pentru o faună acvatică în agonie. 

 M-am aplecat şi mare mi-a fost surprinderea că erau puieţi de peşti şi nu 
mormoloci de broască în astfel de situaţie limită pentru supravieţuire. 

Deşi eram la ciclul primar de şcoală, de mic în timp ce păzeam vitele la păscut, 
am făcut adesea observaţii de la înălţime, din sălcii, asupra peştilor din bălţi cu ajutorul 
unei oglinzi ce reflecta razele soarelui de dimineaţă, în apă.  

La fel m-am scăldat şi am pescuit în bălţile şi valea Timişului Mort, cunoscând 
destul de bine peştii, astfel că mi-am dat seama că am de-a face cu somnul pitic.  

După încheierea misiunii primite, am umplut canta cu apă dintr-o fântână şi la 
întoarcere, din milă pentru peşti, m-am oprit din nou la locul cu pricina şi am salvat de la 
moarte sigură câteva zeci de pui de somn pe care i-am dus la vre-o 2 km în gropile cu 
apă rămase de la o ţiglărie părăsită.  

Câţiva dintre ei i-am pus acasă în borcane mari de sticlă şi în fântână unde i-am 
hrănit cu râme. În fântână am observat ce fac folosind acelaşi truc cu oglinda şi reflexia 
razelor solare în apă, unde îi urmăream uneori şi noaptea cu lanterna. 
 Întâmplarea a făcut ca după 5 ani de la acţiunea mea de acvacultor fără voie, 
părinţii mei să lucreze în arendă terenul arabil de lângă balta fostei ţiglării.  

Aici, în pauza de prânz după prăşitul porumbului, la umbră sub sălcii am observat 
în apă puzderie de somni americani. Am aşteptat cu nerăbdare duminica să vin la pescuit 
cu un prieten de al meu, fapt întâmplat şi ţinut în mare secret.  

Aruncam undiţa cu râme şi scoteam imediat captura; problema era să-i  alegem pe 
cei mai mari de consum. În mai puţin de o oră, cu o singură undiţă, pescuiam suficient 
pentru o masă bogată pentru două familii mai numeroase. După plecarea mea la liceu în 
Timişoara, năbădăiosul meu frate mai mic a luat undiţa a pescuit şi s-a lăudat ce mult 
peşte a prins la balta ţiglăriei. Imediat câţiva săteni au venit cu plasele de pescuit şi au 
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dus peştii – somni pitici în exclusivitate – cu căruţele, minunându-se nespus ce noroc 
porcesc a dat peste ei, distrugând astfel mica mea crescătorie. 
 Mai târziu la facultate la cursurile de zootehnie, am povestit această întâmplare şi 
cu candoarea tipică unui adolescent ce eram, am propus creşterea intensivă a somnului 
american. 

Contrar aşteptărilor mele,  am fost pur şi simplu ridiculizat şi luat în derâdere; mai 
întâi că, în toate pescăriile din vestul ţării se ducea atunci o luptă aprigă pentru stârpirea 
acestui peşte, care se considera că făcea mari pagube în rândul puietului şi icrelor altor 
specii de peşti mai valoroşi şi în al doilea rând, poate, era aversiunea furibundă a unor 
minţi rătăcite de “ciuma roşie” pentru tot ce era american, produs al duşmanilor noştri 
capitalişti, fie el şi un biet peşte apărut cu milioane de ani în urmă. 
 Năpădit de amintiri, am refăcut acum cinci ani traseul povestirii cu somnul 
american şi am rămas profund dezamăgit de aspectul dezolant al peisajului rămas după 
desecarea bălţilor şi zonelor umede, raiul peştilor şi păsărilor de altă dată, cât şi de 
imensele suprafeţe de teren ajunse în paragină.  

Speciile de somn american Ictalurus (Ameiurus) melas şi I.nebulosus originare 
din America de Nord au fost introduse în Belgia la începutul anilor 1800 de unde au 
trecut în Franţa şi Germania fiind menţionate în anii 1885 şi mai aproape în Iugoslavia 
în 1905, de unde pe Dunăre şi afluenţi au pătruns şi la noi mai ales în vestul ţării. 

 Pentru prima oară în România între 30.XI – 3.XII.1908 au fost introduşi 8 mii 
puieţi de un an şi 200 adulţi de doi ani din specia Ictalurus nebulosus pentru 
aclimatizare în Lacul  Sf. Ana din jud. Harghita.  

Această specie are o lungime obişnuită de 18-22 cm excepţional 40-45 cm şi o 
greutate normală de 200 g, mai rar 1-2 kg, corpul asemănător cu cel al somnului, gura 
mare cu 8 mustăţi, înotătoarea dorsală şi cele pectorale cu spini. 

 Are un colorit castaniu-negricios cu uşoare umbre violacee pe spate şi alburiu 
mat pe burtă.  

Mai recent între anii 1980-1982 pentru genoteca SCDP Nucet au fost importate 
din fosta URSS, două loturi a câte 50 mii larve din specia Ictalurus punctatus pentru 
creştere intensivă, pe viitor şi în eleşteele noastre. 

 Această a treia specie de somn american a fost adusă în Europa pentru prima dată 
în Anglia (1968) şi Iugoslavia (1971).  

Diferenţele dintre cele 3 specii de somn american ajunse în Europa sunt 
nesemnificative, astfel că oricare dintre ele se pretează la creştere intensivă şi 
superintensivă, după părerea mai recentă a piscicultorilor. 

Aceste relatări asupra unei specii de peşte cu trecerea ei de la statutul de 
“dăunător” la cel de valoare economică pentru piscicultură, ne demonstrează importanţa 
studiilor de biologie şi aplicarea lor în mediul acvatic cu mari posibilităţi de extindere în 
perspectivă. 

Din păcate, din ignoranţă şi exces de zel, multe din zonele umede şi bălţile pline 
de peşte care le însoţeau, au fost desecate fără discernământ.  
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În locul lor acum sunt terenuri arabile necultivate pe mari suprafeţe, pline de 
buruieni, în loc să fi rămas cum au fost înainte ca resurse naturale din care se recoltau 
peştii, se vânau raţe sălbatice, se strângea lintiţa de la suprafaţa apei pentru hrănirea 
bobocilor de raţă şi gâscă, papura pentru împletituri şi legarea snopilor de grâu şi coceni, 
trestia pentru acoperişuri, şi multe altele oferite gratuit de natură. 

Zonele umede au în plus şi un rol mai puţin pus în evidenţă, acela de ameliorator 
al condiţiilor climatice locale, în special de ridicarea umidităţii atmosferice, cu aportul ei 
în creşterea productivităţii culturilor limitrofe, confortul habitatului uman şi nu în 
ultimul rând de cel mai important conservator al biodiversităţii acvatice şi terestre, 
recunoscute în toate programele de protecţie a naturii pe plan mondial. 

Cât priveşte viitorul somnului american, considerăm că îşi va găsi şi el un 
binemeritat loc în ihtiofauna valoroasă a ţării noastre şi vor fi destui amatori de creştere 
mai mult sau mai puţin intensivă în spaţii acvatice bine delimitate, fără a pune în pericol 
sau deranja creşterea altor specii de peşti, aşa cum se aprecia până de curând. 
 
Rev. Agricultura României, anul XIV, nr. 31, (656), 2003, Bucureşti 
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DRAGOSTEA PENTRU ANIMALE ŞI BUNĂSTAREA 
 
 
 Înainte de expansiunea tractoarelor şi maşinilor agricole, o familie de ţărani de la 
noi nu putea exista, ca şi gospodărie fără animale de tracţiune sau producătoare de lapte, 
carne, ouă, lână, piei, pene etc., necesare existenţei zilnice şi procurarea prin vânzare a 
banilor necesari cumpărăturilor din afară sau educaţie prin scoli.  

Cine avea animale mai multe, bine hrănite şi întreţinute, reuşea să facă lucrările 
agricole la timpul optim, valorifica superior resursele vegetale primare ( iarbă, fân, 
grăunţe, boabe, etc.) şi secundare( paie, coceni, vreji, tărâţe, etc.), avea mai mult gunoi 
de grajd, obţinea producţii mai mari, avea familia mai bine hrănită, îmbrăcată , şcolită şi 
educată, ducea o existenţă mai sigură. 
 Care nu deţinea animale de tracţiune şi lapte, era rămas în urmă cu lucrările 
câmpului, avea recolte slabe, copii gălbejiţi şi zdrenţăroşi, neşcoliţi ca vai de ei şi alte 
mari neajunsuri care îi marca întreaga viaţă. 
 De aici şi marea discrepanţă între oamenii de la ţară, la un pol cei harnici cu 
animale, bunăstare şi educaţie, la celalalt cei leneşi, fără griji pentru animale, săraci, 
invidioşi şi neşcoliţi, puşi pe furtişaguri să supravieţuiască. Şi toate acestea datorită în 
mare măsură lipsei de dragoste pentru creşterea animalelor care le-ar fi putut schimba 
radical viaţa de până acum. 
 În trecut, copiilor de ţărani le era imprimată de către părinţi dragostea pentru 
animale, care erau considerate şi ele ca membrii ai familiei. 

De când începea să se dezmeticească puiul de om avea la început în grijă să 
păstorească bobocii din curte, apoi mieii, purceluşii, viţeii, mânjii şi mai pe urmă după 
ce prindea putere trecea la munca mai dură de la grajd şi câmp cu animalele . Fiecare 
copilaş avea un animal preferat pe care îl îngrijea cum se cuvine, îl chema pe nume, se 
jucau şi creşteau împreună.  

Numai aşa s-a păstrat şi perpetuat dragostea pentru animale şi bunăstarea ţăranilor 
până la colectivizarea forţată a agriculturii. Acest proces nefiresc, impus de sistemul 
comunist a distrus din temelii dragostea proverbială a românilor pentru glie şi animale 
pe o durată de mai multe generaţii. În grajdurile de vaci ale CAP-urilor erau “îngrijitori” 
haini la animale străine pentru ei, care “mângâiau” bietele vaci cu parul pe spinare dacă 
greşeau locul din grajd la întoarcerea de la păşune.  

Am văzut şi trăit din plin calvarul îndurat de vacile ceapiste şi mă durea sufletul 
de lipsa de îngrijire şi starea de înfometare la care erau supuse acestea în grajdurile de 
exterminare comuniste.  

Producţia de lapte era pe măsură, existând un nou indicator zootehnic şi anume:  
numărul de vaci mulse pentru 1 litru de lapte !  

Acum se încearcă pe diferite căi revigorarea creşterii animalelor în special a 
vacilor de lapte, pentru care va trebui să revenim la vechile bune obiceiuri de tratament 
prietenos cu aceste minunate făpturi. 
 Un bun crescător este în primul rând iubitor de animale, apoi urmează restul.  
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Nu întâmplător se spune în popor că :” ochii stăpânului îngraşă vita “.  
De aceea în Uniunea Europeana creşterea vacilor de lapte, cea mai grea activitate 

din agricultură se face în ferme familiale din tată în fiu unde, se respectă tradiţia seculară 
a locului. 

 Dacă din diferite cauze apare o întrerupere a activităţii unei ferme, atunci acestea 
se vând la alţii cu aceeaşi dragoste şi pregătire pentru creşterea animalelor, altfel ar da 
faliment. În vest se cultivă permanent dragostea pentru animalele de fermă care asigura 
bunăstarea crescătorilor şi a ţărilor respective.  

Este de notorietate premiul acordat tenismanului Roger Federer după câştigarea 
Turneului de la Wimbledon, şi anume: o viţică, cel mai de preţ dar pentru un elveţian. 
Acum, cred că are o fermă mărişoară după câte turnee de Grand Slam a câştigat.  

La noi aproape sigur,  un astfel de dar ar fi fost catalogat ca o jignire, făcând 
aluzie la apartenenţa respectivului la tagma văcarilor sau mai clar spus provenind “de la 
coada vacii” care alături de apelativul “cioban”, este o expresie de ocară sinonimă cu 
primitivismul şi înapoierea. 

Câtă deosebire între noi şi alţii din vestul european, unde creşterea vacilor, 
respectiv fermierii văcari sunt cei mai respectaţi oameni pentru devoţiunea şi sacrificiul 
pe care-l fac fără pauză de la 1 ianuarie la 31 decembrie. 

Ţările cu venitul cel mai ridicat din Europa sunt şi cele mai performante în 
creşterea vacilor de lapte şi carne!?  

Să fie doar o simplă coincidenţă? Nu credem, este purul adevăr. Bunăstarea unei 
ţări şi a locuitorilor  ei începe cu creşterea adecvată a animalelor. 

 În plus pentru aceasta, în fiecare an marile capitale europene organizează 
expoziţii de animale domestice de fermă, la care participă cei mai reprezentativi 
crescători şi oameni obişnuiţi, în special cei tineri, care ajung astfel să îndrăgească şi 
mai mult animalele deşi sunt crescuţi şi educaţi majoritar în oraşe. 

Nu întâmplător la loc de cinste prin mai multe parcuri europene poţi întâlni vaci 
de polistiren frumos şi divers colorate.  

Pe când şi la noi o emulaţie generală de îndrăgire a animalelor domestice, având 
tradiţie şi condiţii naturale dintre cele mai bune din această parte a Europei ? 

De ce să pierdem aceste îndeletniciri milenare care au contribuit din plin la 
formarea noastră ca popor suveran pe aceste meleaguri ? 
 
Rev. Lumea satului, anul II, nr. 17 (22), 1-15 septembrie 2006, Bucureşti 
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TRANSHUMANŢA, DE LA TRADIŢIE LA ACTUALITATE 
 
 Recentele prezentări prin toate mijloacele media a noilor reguli privind 
transhumanţa şi comercializarea produselor animaliere în special a brânzeturilor după 
aderarea noastră la UE, a pus pe jar atât crescătorii de ovine cât şi vânzătorii din pieţe, 
mai mari sau mai mici. 
 
 Puţină istorie 
 Înainte de a intra în subiect se cuvine să ne referim la definiţia transhumanţei după 
MAREA ENCICLOPEDIE AGRICOLĂ din 1943, dată de marele nostru zootehnist    
Dr. Savu TIMARIU, activitate ce înseamnă  „deplasarea alternativă şi periodică a 
turmelor între două regiuni cu climat diferit – vara la munte, iarna la şes” noţiune care 
îşi atrage originea din limba latină: trans = peste şi humus = pământ, adică peste pământ, 
peste hotar sau mai clar în afară de hotarul comunei.  

Acelaşi autor precizează că transhumanţa cu oile este adânc înrădăcinată în viaţa 
românilor formând specificul lor etnic, fiind amintit de istoriografi odată cu apariţia 
noastră ca popor, jucând un mare rol naţional, cultural, politic şi economic în trecutul 
nostru.  

Mai încoace, transhumanţa a avut mult de suferit după Pacea de la Adrianopol din 
1829, datorită extinderii culturilor cerealiere în Bărăgan şi Lunca Dunării sau Reforma 
agrară din 1920 când s-au redus şi mai mult suprafeţele de păşuni, luând apoi un nou 
avânt în perioada interbelică. În timpul şi după cel de al 2-lea Război Mondial a început 
să decadă din nou până la colectivizare când a înregistrat un oarecare reviriment, ca 
acum după 1990 transhumanţa să scadă şi mai dramatic, efectivele de ovine să se 
înjumătăţească în doar 15 ani !  
 
 A fost odată...... 
 Îmi amintesc cum circulau oile la şi de la munte în Câmpia bănăţeană înainte de 
colectivizarea agriculturii. Prin toboşarul comunei se anunţau locuitorii că în ziua de 
cutare vor trece turme de oi prin comuna noastră.  

În ziua cu pricina era forfotă mare, localnicii se adunau pe marginea şoselei 
principale, unii cu bâte la ei, să asiste la trecerea oilor şi să-şi păzească culturile.  

Era impresionant să vezi trecând turme cu sute şi mii de oi, conduse în faţă de 
jandarmi în uniforme kaki, înarmaţi cu carabine şi baionete, ciobani în cojoace miţoase, 
câini lăţoşi şi măgari de povară încărcaţi de abia mergeau. 

 La hotarul dintre localităţi erau preluaţi de alţi jandarmi şi localnici, astfel că se 
evitau pagubele la culturile agricole şi altercaţiile dintre ciobani şi proprietarii de 
terenuri, pe traseul aprobat şi respectat cu maximă stricteţe. 
 În cumplita iarnă din 1954, când şi în Banat au fost zăpezi de 2-3 m înălţime, pe 
izlazul comunal în apropierea casei noastre a iernat o turmă de oi din părţile Sibiului. 
Ciobanii au fost găzduiţi în casa noastră şi au cumpărat fânuri şi snopi de coceni de la 
noi şi vecini ca să-şi hrănească animalele. 
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 La desprimăvărare au adunat resturile rămase, le-au dat foc şi au plecat numai 
după ce şi-au plătit la comună o taxă de staţionare pe izlaz. 

La fel se petreceau lucrurile dacă pe traseu turmele se opreau din mers, plăteau 
staţionarea pe izlazul comunal, fiind şi de această dată păziţi straşnic de localnici să nu 
se „rătăcească” noaptea pe hotar. 
 Acei ciobani văzuţi şi cunoscuţi îndeaproape mi-au lăsat o impresie deosebită 
pentru dârzenia, cinstea şi corectitudinea lor în relaţiile cu localnicii care îi admirau 
pentru munca lor grea, plină de privaţiuni, disconfort şi pericole. 
 
 După colectivizare 

Dar a venit pe nevrute colectivizarea care a stricat rosturile transhumanţei 
adevărate. În unele comune bănăţene în care nu exista înainte picior de oaie, numai 
bovine, porcine, gâşte şi alte păsări, s-au aciuit câţiva ciobani sedentari care iarnă-vară 
sub privirile noilor autorităţi corupte hălăduiau fără să le pese pe culturile ceapeurilor 
sau gostaturilor, producând pagube însemnate culturilor din arabil şi privând vacile 
localnicilor de iarba de pe izlazul comunal.  

Această situaţie dăinuie de peste o jumătate de secol şi acum în aceste localităţi, 
fără ca nimeni să-i deranjeze pe aceşti răufăcători certaţi cu legile şi buna purtare faţă de 
noii gospodari şi proprietăţile lor.  

Nu mă feresc să fac aceste aprecieri, am motive întemeiate să mă exprim astfel, 
fără ca cineva să poată contesta cele spuse de mine, martori îmi sunt numeroasele 
localităţi dominate de practicile incorecte ale ciobanilor de azi. 
 Prin anii 1970 tatăl meu care a fost paznic de câmp la ceapeu a surprins turma de 
oi a unui cioban care a distrus o bună parte din cultura de sfeclă de zahăr abia rărită şi 
prăşită, pentru care a anunţat conducerea comunei. 
 Drept urmare pentru acest „denunţ” a fost urmărit şi lovit mişeleşte pe la spate cu 
un ciomag în cap, strivindu-i o ureche, rupându-i clavicula şi alte traumatisme, stând 
apoi o lună în spital la Timişoara.  

Toate încercările mele de a se face dreptate în acest caz s-au lovit de zidul 
indiferenţei unor oameni mituiţi, aflând mai apoi că sunt naiv, că lupt degeaba, întrucât 
drumul brânzei duce până la cele mai înalte niveluri la Bucureşti.  

Deşi era bine cunoscut făptaşul, nimeni nu a luat nici o măsură, decât după ce 
acelaşi individ a înjunghiat mortal în plină zi un om pe stradă faptă pentru care a primit 
doar trei ani de temniţă. 
 Mai târziu când am lucrat la IAS, turme nenumărate de oi păşunau toată iarna şi 
primăvara mai ales pe păşunile îmbunătăţite ale vacilor, pe culturile de grâu şi orz, fără 
ca să putem face ceva.  

Nu am câştigat nici un proces în instanţă, de parcă toţi primarii, şefii de la miliţie 
şi mai marii lor de la judeţ erau cumpăraţi pe un miel, o putină de brânză sau alte foloase 
de la aceşti „ciobani” care au uitat să mai practice adevărata transhumanţă, decimând 
culturile pe care noi aveam plan de producţie şi primeam salariul de la stat iar ceapiştii 
datorită lor primeau mai puţin pe ziua de muncă. 



 228 

 Actuala conjunctură 
 Dacă aceste lucruri se petreceau pe terenurile cooperativelor care erau ale tuturor 
dar în fapt ale nimănui, azi lucrurile sunt schimbate complet odată cu consolidarea 
proprietăţii private şi constituirea fermelor după model european. 
 Întrebând anul trecut pe un gospodar din Mureş, care este cea mai rentabilă 
activitate din agricultură mi-a răspuns că cel mai rentabil azi este „să creşti animale pe 
terenurile altora „!. 

 În acest ianuarie atipic, am întrebat un oier din zona Branului de ce nu face fân 
pentru iernarea oilor de le ţine încă pe câmp, mi-a răspuns că „cel care bagă furca în fân 
are numai pagubă „! ? 
 Cu aceste noi concepţii despre creşterea oilor, evident că transhumanţa aşa cum 
era odată nu se mai practică, oile sunt ţinute tot anul la câmpie pe pajişti, terenuri arabile 
lăsate pârloagă şi culturi agricole iar pe păşunile montane pe mari spaţii nu mai urcă 
acum decât puţine animale sau deloc, este mai comod la şes. 
 În urma unui studiu făcut recent privind păşunatul în Munţii Bucegi – Piatra 
Craiului, am constatat că ciobanii de regulă nu-şi spun numele, nu au acte de identitate 
la ei, nu-şi declară efectivele reale, nu deconspiră proprietarii adevăraţi ai animalelor, 
într-un cuvânt toate erau declaraţii mincinoase, cu greu am întocmit raportul final cu 
date aproximative.  

Acum lucrurile s-au schimbat radical.  
A venit vremea să ştim exact pe unde circulă animalele, să fie înregistrate şi 

marcate cu crotalii şi cipuri, să se ştie câte şi ale cui sunt, dacă au asigurat păşunatul de 
vară, au adăpost şi nutreţ pentru iarnă minim 160-180 zile de stabulaţie şi alte dotări 
necesare unei zootehnii moderne. 

 Creşterea în stil haiducesc al oilor din ultima jumătate de veac nu mai are viitor 
pe meleagurile mioritice! Nici unde în UE nu veţi întâlni turme de oi colindând pe 
terenurile agricole ale altora ca şi la noi.  

Este momentul să se facă rânduială în acest sector de creştere al animalelor care 
sub masca tradiţiilor prost înţelese, se ascunde în fapt un lanţ întreg de fărădelegi, pe 
care nu ne va fi greu să găsim, trebuie doar să avem bunăvoinţă să aflăm adevărul. 
 Propun organismelor abilitate să monitorizeze cât mai urgent turmele de oi aflate 
în „transhumanţă” ca număr, apartenenţă, ce stocuri de furaje au până la Sf. Gheorghe 
(23 aprilie) data începerii păşunatului, unde şi cu ce se hrănesc până ies din iarnă, unde 
vărează,  pe ce trasee circulă, etc. şi veţi avea mari surprize, cunoscând faţa reală a 
oieritului de la noi. 
 Noile reglementări privind înregistrarea şi circulaţia animalelor cu interdicţiile 
binevenite pentru noi toţi, va deştepta adevăraţii crescători de oi să-şi asigure din timp ca 
altădată păşunatul de vară în munte, să-şi îngrădească păşunile ca fermierii din UE, să-şi 
facă fân pentru iernat să semene grâu pe pământul lor dacă vor să-l pască iarna, cum fac 
oierii spanioli,  să respecte truda altora care cultivă pământul, să producă în comun sub 
licenţă brânzeturi care să fie apoi comercializate în toată lumea şi altele.  
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Cu alte cuvinte „a înţărcat bălaia ” pentru numeroşi profitori veroşi de pe urma 
creşterii oilor, urmând ca lucrurile să se îndrepte pe un făgaş normal măcar la nivelul 
anilor 1950 de dinaintea colectivizării agriculturii, completat cu noile directive UE care 
nu distrug tradiţia cum se spune cu prea multă uşurinţă acum de cei ce îşi văd pierdute 
privilegiile în urma cărora  unii s-au îmbogăţit peste măsură de mult. 

Numai aşa vom intra în legalitate şi mai ales vom elimina una din cele mai 
răspândite acte de corupţie prin care falşii crescători de oi din ultima jumătate de secol 
au provocat grave prejudicii morale şi materiale satului românesc. 

Aşa cum scria în 1940 distinsul specialist în creşterea oilor amintit la început 
„transhumanţa nu trebuie părăsită ci trebuie pusă pe baze noi….trebuiesc îmbunătăţite 
păşunile de la munte, apoi se cer făcute stâni igienice, adăposturi sănătoase şi rezerve 
de nutreţ pentru ploaie şi zăpadă ” îndemnuri care şi-au păstrat nealterate valabilitatea 
până în zilele noastre. 
 
Rev. Lumea satului, anul III, nr. 4, (33), 16-28 februarie 2007, Bucureşti 
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VACA ŞI SIGURANŢA ALIMENTARĂ 
 

Scrisori de pe front 
 Un sociolog, a cărui nume  la o emisiune de radio regret că nu l-am reţinut, a avut 
inedita inspiraţie să ia în studiu scrisorile trimise acasă de pe front a ţăranilor români din 
cele două conflagraţii mondiale. 
 Rezultatul a fost uluitor. Majoritatea, după „dragii mei” sau „draga mea „ 
începeau cu o frază simplă plină de îngrijorare şi încărcătură emoţională:”  

Ce face vaca, a fătat, e sănătoasă ?” după care urmau alte întrebări despre copii, 
soţie şi ceilalţi. Punerea vacii în fruntea listei de întrebări despre cei dragi de acasă nu 
era întâmplătoare.  

Dacă vaca făta şi avea lapte, familia respectivă era asigurată alimentar şi chiar 
îndestulată în comparaţie cu alte familii din sat lipsite de vaci cu lapte.  

Alături de pâine, mămăligă, cartofi şi legume, laptele şi derivatele lui era 
alimentul de bază al familiilor de ţărani, care nu concepeau o existenţă normală şi 
sănătoasă fără vaca de lapte.  

Pe lângă lapte, viţelul era o speranţă pentru o viitoare vacă sau bou la jug, necesar 
lucrărilor câmpului, cât şi sursă de bani după vânzare în acele vremuri de restrişte. 

 
Situaţia actuală 
Evoluţia tehnologiilor în agricultură şi a comerţului cu produse alimentare a slăbit 

până la anulare dependenţa familiei ţărăneşti din mediul rural, de vaca cu lapte, bani să 
ai că lapte de toate felurile şi produse derivate din acesta găseşti pe toate drumurile. 

Din micile magazine până la supermarket-uri, comerţul cu produse alimentare, din 
păcate mai puţin autohtone, este înfloritor până la opulenţă de când am scăpat de 
comunism şi am intrat în UE. 

Dar să nu uităm că există în mediul rural destule familii, mai ales bătrâni, a căror 
existenţă normală depinde încă direct de vaca de lapte proprie din bătătură, asemenea 
părinţilor şi bunicilor antebelici. 

Nu poţi rămâne indiferent la tragedia celor care îşi vând pe un preţ de nimic în 
iarmaroace vaca de lapte pentru că nu au cu ce o hrăni acum vara, darămite la iarnă. 

Seceta prelungită din acest an pentru cei dependenţi parţial sau total de produsele 
alimentare din propria ogradă şi terenul agricol adiacent, va fi greu dacă nu imposibil de 
suportat fără sprijin din afară. 

Mulţi vor suferi de foame sau malnutriţie în acest an nepereche de secetos. 
 
Ce-i de făcut ? 
În zonele bântuite de secetă se propun câteva măsuri urgente, înainte ca situaţia să 

scape de sub control: 
- inventarierea animalelor de prăsilă, în special vacile de lapte din familiile 
nevoiaşe şi acordarea de subvenţii în furaje cum ar fi: fân şi paie balotate, tărâţe, 
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şroturi, borhoturi, melasă, etc. din industria alimentară (mori, fabrici de uleiuri şi 
zahăr şi altele); 
- recoltarea tuturor resurselor de nutreţ existente din culturile furajere şi pajişti 
naturale, adunarea paielor, cocenilor, vrejilor, capitulelor, etc.; 
- admiterea excepţională a păşunatului în păduri pentru salvarea vieţii animalelor 
de prăsilă; 
- permisiunea tăierii de frunzare din arborii din pădure după ce se epuizează restul 
posibilităţilor de procurare a furajelor fibroase şi grosiere de pe terenurile agricole; 
- încurajarea şi scutirea de taxe şi impozite a societăţilor autohtone care produc, 
recoltează, depozitează, transportă şi comercializează furaje  de volum (fânuri, 
paie, coceni, vreji, etc.), pentru animalele ierbivore din zonele afectate de secetă; 
- importul de furaje de volum în special fân baloţi din ţările învecinate. 
 
Să avem permanent în vedere că refacerea şeptelului de animale în special bovine 

după o perioadă de criză este incomensurabil mai grea decât înfiinţarea unei culturi în 
arabil după calamităţi, culturi care în prezent sunt subvenţionate de la buget.  

De ce nu ar fi subvenţionate şi animalele în pericol de dispariţie din lipsă de furaje 
în acest an secetos !? 
 
Rev. Lumea satului, anul III, nr.15, (44), 1-15 august 2007, Bucureşti 
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DE CE CRESC ROMÂNII CAPRE, NUMITE ŞI „VACA SĂRACULUI”? 
 

La români, capra a fost, de când e lumea „ vaca ”săracului.  
Înainte vreme capre la noi creşteau cei mai săraci dintre săracii satelor. 

 În cele două comune din Câmpia Bănăţeană unde am copilărit, între gospodari 
harnici şi bogaţi, despre capre am auzit numai la şcoală din povestirile lui Ion Creangă. 
  Aşa că mi-e ruşine să o spun, ca fiu de ţăran, că am văzut destul de târziu primele 
două capre în viaţa mea, la marginea oraşului Timişoara, la vecinul gazdei mele din 
liceu, un muncitor la o fabrică, cu mulţi copii, care nu avea posibilităţi materiale să ţină 
în mod normal o vacă ca restul lumii. 
 Odată cu colectivizarea agriculturii şi forţarea ţăranilor individuali să-şi bage şi 
vacile la comun, unii mai nevoiaşi în locul vacilor au început să crească capre pe lângă 
casă. Astfel, s-au înmulţit într-o oarecare măsură numărul caprelor pe la noi în perioada 
socialistă a agriculturii. 
 În ultima vreme, despre creşterea caprelor şi eficienţa ei, aud şi văd tot mai multe 
prin mijloacele mass media, precum că ar fi una din cele mai bănoase îndeletniciri în 
agricultură !? 
 De unde până unde, ca în poveşti, nevinovata capră s-a transformat dintr-o dată 
din „vaca ” săracului în „salvatoarea” zootehniei noastre, aflate într-un profund declin.  
Nu am nimic cu bietele behăitoare pe care le simpatizez, apreciind rolul lor în 
valorificarea unor resurse furajere mai puţin accesibile altor specii de animale, şi a căror 
lapte şi brânzeturi mai greu de produs sunt acum la mare căutare. 
 Am rămas însă nedumerit când în urmă cu doi ani am fost solicitat de un 
întreprinzător privat să-i dau consultaţii despre producerea furajelor pentru cele trei sute 
de capre pe care le creştea într-un fost grajd de vaci de la un complex zootehnic 
abandonat, undeva în Bărăgan în judeţul Brăila, pe cele mai fertile soluri de la noi, pe 
cernoziomuri.  

Avea deja cumpărată din Franţa o instalaţie mare de muls mecanic la mâna a doua 
şi alte dotări specifice creşterii caprelor. 
 Păşunea pe care urma să o amelioreze era o pârloagă, parţial înţelenită în arabil, 
invadată de cornuţi (Xanthium sp.) iar caprele erau pline de aceşti scaieţi, aveau platoşă  
de parcă erau ţestoase. 
 De atunci nu ştiu ce s-a mai întâmplat cu întreprinzătorul nostru îndrăgostit de 
capre, de altfel hotărât şi foarte bine intenţionat. 
 Din păcate acesta nu este la noi un caz izolat.  

Recent la o emisiune agrară TV, s-a prezentat un alt căprar „de succes” la câmpie, 
acolo unde trebuia să se cultive intensiv cereale, plante proteaginoase şi oleaginoase, 
pentru biodiesel, etc. 

 Păşunea caprelor era la fel o pârloagă îmburuienată de astă dată cu costrei mare 
(Sorghum halepense) una din cele mai periculoase buruieni din cultura porumbului, 
plantă recunoscută ca toxică pentru animale şi prin intermediul laptelui şi pentru om !  
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Aceste două exemple nu sunt de urmat pentru zona de câmpie şi solurile fertile 
care există aici! Locul normal pentru creşterea extensivă a caprelor la noi este zona de 
dealuri şi munţi mijlocii, pe păşuni pietroase mai uscate, invadate acum de vegetaţie 
lemnoasă mai puţin potrivite pentru creşterea bovinelor şi ovinelor. În aceste condiţii 
marginale caprele pot valorifica resurse furajere refuzate de vaci şi oi având în acelaşi 
timp şi rol de combatere biologică a tufărişurilor dăunătoare  covorului ierbos al 
pajiştilor naturale. 
 În peregrinările mele prin UE, am observat că există două sisteme de creştere a 
caprelor, intensiv şi extensiv.  

Sistemul intensiv în care caprele sunt menţinute permanent în stabulaţie tot anul, 
cu furaje verzi, însilozate, fânuri concentrate sub formă de furaj unic la iesle văzut în 
Jura franceză cu rasa Alpină (brună) şi în Belgia la fel cu rasa Saanen (albă), cu bune 
rezultate, posibil de introdus şi la noi în complexele zootehnice abandonate sau 
construcţii noi cu furaje cultivate de înaltă calitate, indiferent de zonă.  

Sistemul extensiv care este caracteristic ţărilor mediteraneene este mai răspândit 
în Grecia, Italia, Spania şi Portugalia, unde caprele valorifică cele mai sărace terenuri 
pentru păşunat, în locuri pietroase adesea invadate de tufărişuri, acolo unde oile nu au ce 
paşte iar vacile nici atât.  
 De  ce încurajăm noi creşterea caprelor în sistem extensiv pe cele  mai fertile 
terenuri din România, pentru mine este o mare enigmă ca să nu spun altfel, iar pe cei 
care promovează astfel de soluţii, vă las pe dumneavoastră cititorii să-i judecaţi aşa cum 
o merită.  

Drept cine ne ia şi cum ne consideră unii „binevoitori” care ne-au îndemnat să 
lichidăm marile complexe zootehnice care valorificau superior producţia de cereale, 
culturi pentru furaje, pajişti şi alte nutreţuri din ţara noastră, ca în locul lor să creştem 
mai bine capre, melci, struţi, prepeliţe, etc. lăsând loc altora din UE să crească vaci, 
porci, păsări performante, etc. a căror produse animaliere de primă necesitate pentru 
populaţie să le importăm la preţuri mai mari de la ei.  

Se pune firesc întrebarea dacă le facem în continuare jocul economic al acestor 
„îndrumători”  sau ne mobilizăm să promovăm ce ştim mai bine şi eficient să facem în 
domeniul zootehnic ?  

Ar fi normal să creştem şi noi animale performante (bovine, ovine, porcine, 
galinacee, palmipede, etc.) mai potrivite cu condiţiile naturale favorabile pe care le avem 
din belşug în această parte de Europă, aşa cum am făcut-o până acum de-a lungul istoriei 
noastre.  
 

Rev. Profitul Agricol, nr. 28, 16 iulie 2008, Bucureşti 
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TRADIŢIA PĂŞUNATULUI TRANSHUMANT DIN MUNŢII RETEZATULUI 
 

Munţii Retezatului din vremuri imemorabile cu păşunile, lacurile glaciare şi 
pâraiele din golul de munte deasupra pădurilor au fost un spaţiu ideal pentru văratul 
animalelor domestice la concurenţă cu animalele sălbatice de interes cinegetic. Despre 
vegetaţia acestor munţi s-au scris tomuri întregi de date ştiinţifice care au făcut 
cunoscute lumii întregi valoarea deosebită a florei şi faunei ce o însoţeşte, determinând 
în cele din urmă declararea lor ca primul nostru Parc Naţional în 1935 şi apoi Rezervaţie 
a Biosferei din anul 1979. 

Biodiversitatea de excepţie a acestor munţi pe lângă condiţiile naturale a fost 
produsă şi de valorificarea raţională de secole prin păşunat al acestor pajişti cu o 
încărcare adecvată de animalele domestice, ovine şi bovine cu un minim de lucrări de 
întreţinere.  

Despre păşunile şi păstoritul din Parcul Naţional Retezat s-a scris o carte de către 
eminentul pratotehnician Dr. ing. Eugen CERNELEA, prima sinteză de acest fel din 
literatura noastră, pe care am avut onoarea să o prefaţez în februarie 2004, cu un 
„Cuvânt înainte” redat integral în acest articol din care spicuim: 

„Sunt mai mult decât onorat să scriu acest cuvânt despre lucruri şi fapte din 
trecut, care odată cunoscute şi însuşite pot deveni un înainte pentru viitorul pajiştilor 
montane. Sarcina mea în acest caz este mult uşurată, întrucât sunt puţine lucrări care 
îmbină atât de armonios şi pragmatic experienţe din trecut, prezentul şi viitorul unui 
munte emblematic pentru Carpaţii României, cum este Retezatul. 

Autorul cărţii de faţă este un binecunoscut specialist în lumea tot mai restrânsă a 
pratologilor şi pratotehnicienilor autentici, mai vechi şi mai noi. La cel de al XIX-lea 
Simpozion SIRAR (Societatea de Istorie şi Retrologie Agrară din România) care a avut 
loc la Braşov în anul 2001, unde autorul a susţinut referatul „Păstoritul în Munţii 
Retezat”, subsemnatul l-a denumit drept cuvânt pe Dr. ing. Eugen Cernelea„Patriarhul 
pajiştilor Româneşti”cu prilejul împlinirii venerabilei vârste de 80 de ani. Activitatea 
deosebit de complexă a autorului, extinsă pe parcursul a 40 de ani de la terminarea 
Facultăţii de Agronomie din Iaşi, promoţia 1944, s-a desfăşurat aproape în exclusivitate 
în domeniul culturii pajiştilor de pe meleagurile hunedorene activitate încununată fiind 
şi de cele peste 120 lucrări publicate până în prezent (studii, cercetări, tehnologii, teme 
de popularizare, îndrumări tehnice). 

Lucrarea de faţă este un produs al unei constante şi ardente pasiuni pentru 
pajiştile montane, dublată de o pregătire profesională de excepţie, potenţată continuu 
de desele incursiuni de lucru în Parcul Naţional Retezat, ca însoţitor sau sprijinitor 
spiritual şi mai ales material al numeroşilor specialişti din domeniul ştiinţelor 
naturii,agriculturii, silviculturii şi protecţiei mediului, de la care a avut multe de învăţat 
de-a lungul timpului. Având o fire deschisă şi receptivă la noutăţi, calităţi şi crez care l-
au călăuzit toată viaţa, a făcut posibilă implicarea directă a autorului la celebrul 
deja ”Protocol de Gura Zlata din 1955” unde s-a pus pentru prima dată la noi 
problema organizării, administrării şi folosirii păşunilor din perimetrele ariilor 
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protejate. Această temă a revenit în actualitate după aproape jumătate de secol, fiind 
înscrisă în Legea 5/2000 şi art.5 al OG nr.230/4.03.2003 prin care se solicită 
elaborarea unor „Norme de gospodărire a pajiştilor”, în conformitate cu categoriile de 
management şi cu obiectivele de conservare a biodiversităţii, cu capacitatea productivă 
şi de suport a pajiştilor din rezervaţiile biosferei, parcurilor naţionale şi parcurile 
naturale. Astfel că, lucrarea de faţă răspunde pe deplin acestor solicitări exprese ale 
momentului pentru conservarea biodiversităţii, fiind totodată un prim exemplu de urmat 
pentru specialiştii şi administratorii altor arii protejate din ţara noastră. 

În partea I a lucrării sunt prezentate pe scurt cadrul natural al Munţilor Retezat, 
istoricul cercetărilor, caracterizarea generală a vegetaţiei lemnoase şi ierboase cu 
principalele specii endemice, ocrotite, medicinale, etc. O atenţie aparte este acordată 
tipurilor de pajişti din etajele montan superior, subalpin şi alpin cu capacitatea lor 
reală de suport, influenţa păşunatului cu ovine şi a celui cu bovine şi alte aspecte. 

Domnia Sa, care este o adevărată legendă vie, a participat efectiv la întocmirea a 
trei serii de amenajamente silvo-pastorale din Munţii Retezat elaborate şi puse în 
aplicare în anii 1949, 1965 şi 1985 urmând să fie întocmit al 4-lea amenajament, câte 
unul la două decenii, care va beneficia din plin de experienţa şi rezultatele de excepţie 
prezentate în această carte. Partea a II-a ocupă aproape două treimi din volumul 
lucrării şi reprezintă până acum un unicat în literatura noastră pastorală. 

Descrierea a 45 trupuri de păşune pe întreg Parcul Naţional Retezat care este 
declarat în prezent şi Rezervaţie a Biosferei, cu precizări clare privind apartenenţa, 
statutul juridic al proprietăţii, suprafaţa, limite altitudinale, expoziţia terenului, 
vecinătăţi, stâncării şi grohotişuri, vegetaţie lemnoasă şi ierboasă, capacitate de suport 
sau încărcare posibilă cu diferite specii şi categorii de animale, tehnica păşunatului, 
construcţii pastorale, focăritul, adăpatul animalelor, deplasarea animalelor de la locul 
de domiciliu (stabulaţie) la păşune şi unele observaţii şi recomandări privind 
îmbunătăţirea şi gospodărirea patrimoniului pastoral. Toate aceste veritabile studii 
complexe înregistrate cu multă trudă şi devotament zeci de ani, sunt acum redate 
posterităţii de autor, spre folosul imediat şi de viitor al comunităţilor rurale din jurul 
munţilor Retezat şi nu numai, astfel ca să se realizeze un efect economic aşteptat din 
valorificarea raţională prin păşunat a vegetaţiei ierboase, concomitent cu conservarea 
durabilă a biodiversităţii excepţionale din această zonă. 

Acestea sunt câteva din meritele majore ale lucrării, rod al experienţei de-o viaţă 
al unui mare specialist şi practician, care îmbogăţeşte literatura de specialitate cu noi 
idei şi exemple originale de urmat, în cunoaşterea corectă a fondului pastoral montan” 

 
Revenind la esenţa lucrării „Păşunile şi păstoritul în Parcul Naţional Retezat” a 

regretatului autor de curând dispărut dintre noi, vă prezentăm în continuare o sinteză 
pentru zona de protecţie specială (Tabelul 1) şi din zona tampon (Tabelul 2).  
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Tabelul 1 
Păşunile din zona cu protecţie specială a Parcului Naţional Retezat şi încărcarea optimă cu animale  

Nr. 
crt 

Denumirea 
păşunii 

Suprafaţa 
(ha) 

Apartenenţa sau 
atribuirea satului 

Ecart 
altitudinal (m) 

Durata  
păscut (zile) 

Animale (cap) UVM 
Ovine Bovine Cai Total La ha 

1. Piciorul Colţului 199 Râu de Mori 1600 – 2300 60 300* - - 42 0,21 
2 Stănişoara 234 Nucşoara 1650 – 2020 65 400 - 10 74 0,32 
3 Pietrele 207 Nucşoara 1600 – 2240 55 - 50 - 50 0,24 
4 Valea Rea 195 Nucşoara 1600 – 2180 50 - 40 - 40 0,21 
5 Galeşu 243 Nucşoara 1560 – 2080 70 600* - - 94 0,39 
6 Radeş 603 Sânpetru 1200 – 2130 60 - 200 - 200 0,33 
7 Zlata 274 Săcel 1750 – 2142 60 - 120 - 120 0,43 
8 Zănoaga 424 Vâlcelele Bune 1760 – 2240 60 - 80 - 80 0,19 
9 Zănoguţa  329 Vâlcele 1750 – 2260 60 - 140 - 140 0,43 
10 Secări  182 Grid + Băţălar 1780 – 2130 60 - 40 40 80 0,44 
11 Slăvei  624 Bărăşti 1600 – 2340 70 - 240  240 0,38 
12 Bucura  491 Ciopeia + Ohaba 1720 – 2240 60 - 140 - 140 0,29 
13 Paltina 300 Purcăreţ 1560 – 2020 70 800* - - 112 0,37 
14 Stănulete 145 Răchita 1760 – 2015 60 900* - - 126 0,87 
15 Drăgşanu 451 Pianu de Sus 1710 – 2072 75 2000* 30 - 280 0,62 
16 Dâlma cu Brazi 359 Câmpu lui Neag 1410 – 2036 90 650 - - 104 0,29 
17 Scorotele 401 Câmpu lui Neag 1420 – 2072 90 600 30 15 141 0,35 
18 Pleşa 122 Câmpu lui Neag 1580 – 1848 100 300 - - 48 0,39 
19 Piule 177 Câmpu lui Neag 1650 – 2080 100 300 - - 48 0,27 
20 Buta 548 Uricanii 1419 – 2065 60 1000* - - 140 0,26 
21 Valea Mării 405 Luncani 1520 – 2340 60 1000* - - 140 0,35 
22 Ciomfu 589 Paroş + Peştera 1640 – 2457 70 1000* - - 140 0,24 
23 Stâna din Râu 197 Vâlcelele Bune 1580 – 2400 70 500* - - 70 0,36 
24 Păpuşa 225 Covragi  1700 – 2180 70 500 - - 80 0,36 
25 Peleaga  136 Covragi 1600 - 2130 70 400* - - 56 0,41 
26 Bilugul Mare 152 Luncani  1720 - 2100 65 - 80 - 80 0,33 
 TOTAL  (I) 8.212 X  1.200-2.457  70 11.250 1.110 65 2.785 0,34 

* ) Ovine şi bovine de toate categoriile în rest numai adulte  
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Tabelul 2 
Păşunile din zona tampon a Parcului Naţional Retezat şi încărcarea optimă cu animale 

 
 

Nr. 
crt 

 
Denumirea 

păşunii 

 
Suprafaţa 

(ha) 

 
Apartenenţa sau 
atribuirea satului 

 
Ecart 

altitudinal 
(m) 

Durata 
păscut 
(zile) 

Animale (cap) UVM 
Total La 

ha Ovine Bovine Cai  
27 Scurtele 433 Vâlcele 1620 – 2240 60 1500 - - 240 0,55 
28 Branu 635 Chitid + Sângeorgiu 1540 – 2291 75 1900* - - 266 0,42 
29 Borăscu Mic 732 Subcetate 1540 – 2162 60 - 220 - 220 0,30 
30 Borăscu Mare 880 Boşorod 1640 – 2158 60 1800* 220* - 415 0,47 
31 Galbena  438 Boşorod 1520 – 2194 60 600* 220 - 250 0,57 
32 Coastele Ciorii  249 Coroieşti + Râu Mic 1400 – 2200 65  110* - 83 0,33 
33 Lănciţiu 229 Coroieşti + Râu Mic 1340 – 2100 65 600* 30 - 114 0,50 
34 Văsielu  199 Sălaşul de sus  1650 – 2200 65 400* 150 - 206 1,04 
35 Groapele 175 Paroş + Peştera  1320 – 2290 75 1000* 100 - 240 1,37 
36 Gorova 178 Râu Alb 1580 – 1968 70 600 - - 96 0,54 
37 Cosma  218 Boşorod + Ohaba P 1570 – 1722 70 300** 120* - 132 0,61 
38 Valereasca 217 Unciuc 1400 – 2040 75 600 90* - 164 0,76 
39 Fruntea Izvor 185 Valea Dâljii 1000 – 1760 100 500 60 - 140 0,76 
40 Soarbele 374 Tismana GJ 1560 – 2030 90 2000* 150* 50 442 1,18 
41 Seaua Iepii 333 Turnu Ruieni CS 1700 – 2170 60 800* 30 30 172 0,52 

42 Teiu 242 Brebu CS 1650 – 2291 60 250* - - 35 0,14 
43 Cracu Teiului 70 Ezeriş CS 1650 – 2080 60 250* - - 35 0,50 
44 Părâul Mâţului  369 Târnova CS 1630 – 2250 65 750* - - 105 0,28 
45 Piciorul Morarului 569 Târnova CS 1530 – 2250 75 1000* - 25 165 0,29 

 TOTAL (II) 6.725 X 1.000-2.291 70 14.850 1.580 105 3.600 0,54 
TOTAL GENERAL 14.937 X 1.000-2.457 70 26.100 2.690 170 6.385 0,43 

* ) Ovine şi bovine de toate categoriile în rest numai adulte  
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Datele din tabele pun în evidenţă amploarea păstoritului în golul montan al 
Munţilor Retezat care au favorizat şi menţinut biodiversitatea rezervaţiei actuale. 

În zona cu protecţie specială, încărcarea optimă cu animale pe 8.212 hectare 
păşune este de 2.785 UVM (11.250 ovine, 1.100 taurine şi 65 cabaline) revenind în 
medie 0,34 UVM/ha, pe o durată medie de 70 zile sezon de păşunat, variind în 
funcţie de altitudine între 50 -100 zile. 

În zona tampon încărcarea cu animale la hectar este mai mare cu cca. 60% pe 
unitatea de suprafaţă la aceeaşi durată medie a sezonului de păşunat. 

În final, pe suprafaţa de 14.937 ha păşune din PN Retezat în cele 45 trupuri 
situate între 1.000 – 2.457 m altitudine în sezonul de păşunat pe altitudine de la 100 
până la 50 zile, în medie 70 zile, au păşunat 26.100 ovine, 2.690 taurine şi 170 de cai 
revenind în medie 0,43 UVM la hectar. 

La acest rezultat s-a ajuns din aproape în aproape după o îndelungată practică a 
transhumanţei, cu văratul animalelor sus în golul montan şi producerea fânului pentru 
iernare jos în satele din jurul muntelui. 

Efortul ducerii animalelor la păşunat în munte este considerabil, crescătorii din 
unele sate (Boşorod, Băţălari, Covragi, Grid, Vâlcele)  parcurg 70-75 km pe jos din 
sat până la păşune unde au condiţii grele de vieţuire în adăposturi primitive, fără 
curent electric, apă, încălzire, etc., sub ameninţarea permanentă a carnivorelor mari, 
urşi şi lupi. 

Din păcate aceşti bravi crescători de animale s-au împuţinat datorită lipsei de 
confort minim în golul montan greu accesibil şi altor posibilităţi de existenţă  mai 
uşoară în ţară sau alte ţări din UE.  

Odată cu scăderea dramatică a efectivelor de animale care păşunau până nu 
demult în PN Retezat vor apărea probleme majore cu reducerea biodiversităţii actuale, 
pierderi de produse animaliere ecosanogene în zone cu handicap, împădurirea 
păşunilor existente şi alte mari neajunsuri pentru generaţia actuală şi cele viitoare. 

Un studiu reactualizat cu starea păşunilor şi păstoritul din Retezat şi a celorlalţi 
munţi cu tradiţie din Carpaţi, se impune a se face, urmat de măsuri concrete de 
îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă a crescătorilor, drumuri de acces, adăposturi pentru 
animale, lucrări minime pe păşuni şi alte acţiuni pentru salvarea şi valorificarea în 
continuare a patrimoniului pastoral montan, conservarea biodiversităţii şi a frumuseţii 
neasemuite a peisajelor carpatine.                  
 
Rev. Ferma, an XI, nr.7 (74), iulie 2009, Timişoara 
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COMPORTAMENTUL  TINERETULUI  TAURIN  PE  PĂŞUNE   
 
 Sporirea producţiei pajiştilor prin diferite mijloace, aplicabile pe suprafeţe tot 
mai întinse, atrage după sine perfecţionarea metodelor de valorificare în vederea 
reducerii pierderilor şi asigurării unei eficienţe economice ridicate. Alături de cosire, 
administrarea la grajd sau conservarea producţiei, păşunatul reprezintă principalul 
mijloc de valorificare a pajiştilor. Unele raţiuni de ordin biologic şi economic 
pledează în favoarea introducerii animalelor pe pajişte, pentru a-şi „recolta” singure, 
integral sau o parte din furajul necesar satisfacerii nevoilor alimentare în perioada de 
vegetaţie. 
 Cercetări ample asupra comportamentului animalelor s-au făcut mai ales la 
cele sălbatice şi mai puţin la cele domestice, care încep să prezinte importanţă din ce 
în ce mai mare. 
 Cunoştinţele asupra sporirii şi eşalonării producţiei pajiştilor, precum şi cele 
care vizează păşunatul raţional, merită să fie completate cu unele date legate de 
animal, de preferinţele lui, exprimate prin comportament. Animalul pe păşune este 
supus diferitelor influenţe ale factorilor biologici, climatici, astronomici, etc. care – 
alături de hrană şi sistemul de creştere -  pot avea uneori efecte nefavorabile asupra 
producţiei animale. Stabilirea unui program zilnic, elaborat în funcţie de cerinţele 
animalelor pe păşune, poate asigura randamente sporite. prin cunoaşterea 
comportamentului animalelor domestice, care pe scara evoluţiei s-au îndepărtat tot 
mai mult de mediul lor natural, se pot corecta condiţiile de creştere cu tendinţă de 
artificializare şi să se adapteze cerinţelor biologice şi fiziologice ale diferitelor specii, 
rase şi categorii de animale. 

Aceste câteva considerente au determinat iniţierea unui studiu asupra 
comportamentului la păşunat a tineretului taurin femel de prăsilă, în condiţiile de la 
Măgurele – Braşov. 
 Observaţiile au fost efectuate asupra a trei grupe de animale care au păşunat 
fiecare pe un tip de pajişte semănată cu graminee şi leguminoase perene din soiuri 
autohtone mai bine adaptate la condiţiile noastre, după cum urmează:  

Grupa A – conveier de amestecuri simple 
Grupa B – conveier de amestecuri complexe 
Grupa C – amestec complex unitar 
Fertilizarea s-a efectuat cu îngrăşăminte chimice în doză de N 250 kg/ha/an în 

fracţii de de N 50 kg/ha primăvara şi supă primele 4 cicluri,împreună cu 50 kg/ha 
P2O5 şi 50 kg/ha K2O aplicate toamna.  

Fiecare tip de pajişte în suprafaţă de 1 ha a fost împărţit în 8 parcele egale, 
revenind 1.250 mp pe o parcelă de păşunat. 
 O grupă a fost compusă din 8 capete, tineret taurin femel de prăsilă din rasa 
Bălţata Românească. Vârsta medie a grupei era cuprinsă între 12 – 14 luni iar 
greutatea corporală medie a animalelor la începutul păşunatului a fost de cca 298 
kg/cap. 
 Păşunatul a început la data de 25 aprilie şi a durat cca 160 zile, respectiv până 
la 2 octombrie.  
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S-au realizat 8 cicluri de păşunat cu rezultate deosebite atât în producţie 
vegetală cât şi cea animalieră (Tabelul 1), realizarea unui spor în greutate vie de peste 
1000 kg/ha şi de peste 800 g/cap în 160 zile de păşunat numai cu iarba de pe păşune 
este foarte bună cu nimic mai prejos decât rezultatele unor ţări cu zootehnie 
dezvoltată din vestul Europei. 

Tabelul 1 
Rezultate de producţie vegetală şi animală obţinute  

pe pajiştile semănate în medie pe 4 ani 
Grupa  Producţie medie 

de SU t/ha 
Spor 

greutate vie 
kg/ha 

Consum 
 kg SU pentru 1 kg 

spor 

Spor greutate 
vie 

 g/cap/zi 
A 8,92 1.007 8,86 798 
B 9,31 1.042 8,93 826 
C 9,83 1.023 9,61 801 

Media 9,35 1.024 9,13 808 
 

 Animalele au avut la dispoziţie un adăpost cu stabulaţie liberă, adăpători 
automate în fiecare parcelă şi sare la discreţie. Pe tot parcursul păşunatului, animalele 
nu au beneficiat de alte furaje în raţie în afara celor oferite de pajişte. 

Pentru studierea comportamentului animalelor s-au efectuat observaţii directe 
– discontinui din 30 în 30 de minute – pe păşune şi în adăpost. Această diferenţă de 
timp între două observaţii a fost determinată de dispersia grupelor pe teren care pe 
parcursul nopţii, la lumina lanternei, necesita o perioadă mai lungă (10-15 minute) 
pentru înregistrarea datelor. Perioadele de observaţii au fost astfel alese încât să se  
poată surprinde aspectele cele mai caracteristice legate de producţia de iarbă, 
condiţiile climatice şi durata zi – noapte. Date generale asupra programului 
animalelor şi condiţiile în care s-au efectuat observaţiile sunt prezentate în Tabelul 2.  

Programul animalelor, respectiv orarul de păşunat, a fost stabilit în funcţie de 
temperatura aerului şi starea vremii.  

La începutul lunii mai şi la sfârşitul lunii septembrie când temperatura minimă 
a aerului a fost în general sub 10 0C animalele au fost ţinute peste noapte la adăpost.  

De asemenea, când temperatura maximă a aerului a depăşit 25 0C, în perioada 
iunie – iulie, animalele au fost introduse în adăpost la mijlocul zilei pentru a le feri de 
căldură şi atacul insectelor.  

Când temperatura peste zi nu a depăşit 25 0C şi noaptea nu a scăzut sub 10 0C , 
în perioada august – septembrie, animalele au fost menţinute permanent pe păşune. În 
aceste intervale au fost semnalate perioade cu ploi şi scăderi de temperatură, când 
animalele au fost introduse în adăpost.  
Producţia medie de S.U. a celor trei tipuri de pajişte este destul de ridicată la 
începutul lunii mai, dar durata păşunatului este mai mică de 6 ore, fapt care 
considerăm că se datorează perioadei de acomodare a animalului pe păşune după 
stabulaţie.   

La polul opus se situează o durată medie de peste 8 ore la păscut, în condiţiile 
celei mai scăzute producţii de S.U. a pajiştii, obţinute la sfârşitul lunii septembrie. 
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Tabelul 2 
Date generale despre programul animalelor, condiţii climatice, producţia pajiştii  

şi durata medie a păscutului la tineretul taurin femel 
Programul 
animalelor 
(durata de 
păşune) 

Data 
efectuării 
păşunatului 

Temperatura aerului 
(0

 
Starea vremii C) 

Producţia 
de SU 

a pajiştii 
(t/ha) 

Durata 
medie a 

păscutului 
h.min 

Media  Max
. 

Min. 

Ora 7-19,  păşune 
Ora 19 -7, grajd 
(12 ore păşune) 

7 mai 14,7 22,2 6,9 Soare, nori, vânt 1,09 5.48 
8 mai 14,7 20,9 8,4 Nori, soare, vânt 2,16 6.00 
9 mai 14,5 20,7 10,8 Nori, ploaie 1,43 5.51 
MEDIA 14,6 21,3 8,7  1,56 5.53 

Ora16-10 păşune,   
Ora 10-16, grajd 
(18 ore păşune) 

16-17 
iunie 

20,0 27,0 13,3 Soare,  senin 1,38 7.25 

23-24 iunie 19,9 27,8 13,2 Nori, senin, soare 1,42 8.07 
1-2 iulie 15,1 21,4 12,5  Ploaie,fulgere,vânt 2,04 7.53 
MEDIA 18,3 25,4 13,0  1,61 7.49 

24 ore păşunat 
(permanent 

5-6 august 15,6 20,8 13,0 Ploaie, soare, nori 1,68 8.11 
31aug- 1sept. 16,9 22,4 11,8 Nori, ploaie, soare 1,37 7.03 
20-21 sept. 14,8 24,9 6,6 Soare,  senin, vânt 1,25 8.00 
MEDIA 15,8 22,7 10,5  1,43 7.45 

Ora 7-19,  
păşune 
Ora 19 -7, grajd 
(12 ore păşune) 

24 sept. 14,2 25,3 6,7 Soare,  senin 093 7.50 
25 sept. 14,2 25,3 5,7 Soare, nori, vânt 0,61 8.38 
26 sept. 14,0 25,1 5,4 Nori,ploaie, fulgere 0,46 7.55 
MEDIA 14,1 25,2 5,9  0,66 8.00 

  
 Rezultate apropiate cu privire la durata păscutului se înregistrează în perioada 
iunie – septembrie, când animalele au fost ţinute noaptea pe păşune. Animalele pasc 
între 7 -8 ore pe zi, în medie 7 ore 47 minute. 
 Având în vedere importanţa pe care o are durata păscutului, s-a ivit necesitatea 
unei analize a intensităţii ei, în timp. 
 Dinamica păscutului pe parcursul a 12 ore, când animalele au fost pe păşune 
între 7 – 19, în luna mai şi septembrie, are o intensitate diferită în funcţie de producţia 
de S.U. a pajiştii şi durata zilei, respectiv apusul soarelui. În luna mai, după o oră de 
păscut intens, animalele ating un minim la ora 11, urmat de câteva fluctuaţii până la 
ora 18, când se ajunge la un maxim, cu cca 2 ore înainte de căderea nopţii, după care 
se manifestă o tendinţă de încetare a acestei activităţi spre ora 19. In luna septembrie, 
datorită unei producţii mai scăzute a pajiştii, animalele pasc intens 2 ore, 
înregistrându-se un minim la ora 12 şi un al doilea maxim la orele 16, de asemenea 
cu 2 ore înainte de apusul soarelui.  

Acest comportament al tineretului taurin în strânsă legătură cu apusul şi 
răsăritul soarelui este şi mai bine scos în evidenţă în observaţiile efectuate de-a lungul 
a 24 ore, când animalele au fost ţinute noaptea pe păşune. 
 În perioada iunie – iulie când animalele au fost introduse între orele 10 – 16 la 
adăpost, după scoaterea pe păşune (ora 16), pasc intens cca. 3 ore, după care se 
odihnesc în jurul orei 22, revin din nou la păscut la ora 24, după care la ora 3 
încetează pentru prima dată păscutul, cu cca o oră înainte de răsăritul soarelui.  
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În continuare se atinge din nou un maxim de păscut la ora 7 urmat de o 
tendinţă de încetare a acestei activităţi înainte de ora 10, când datorită căldurii, 
animalele s-au introdus la adăpost.  

Între grupele de animale observate nu se disting diferenţieri prea mari, în ceea 
ce priveşte dinamica păscutului, există totuşi o individualitate de comportament a 
fiecărei grupe in parte. 
          Este interesant de urmărit care este ponderea celorlalte activităţi ale animalelor 
pe parcursul a 24 ore (Tabelul 3).   

Tabelul 3 
Programul animalelor pe durata a 24 ore 

 
 

Perioada 
observaţiilor 

 
Grupa 

de 
anim. 

 
 

U. M 

Comportamentul tineretului taurin 
 
 

 Păscut 

Rumegat  
Alte 
activi-
tăţi 

Odihnă 
Total  din care: Total din care: 

În 
picioare 

culcate în 
picioare 

culcate somn 

Iunie – Iulie 
(6 ore ziua 
la grajd, 
restul 
timpului pe 
păşune 

A  h,min 7,39 7,12 1,51 5,21 0,41 8,28 3,17 4,17 0,54 
B  „ 7,28 7,01 1,25 6,36 0,48 7,43 2,46 4,00 0,57 
C  „ 8,21 7,51 1,41 6,10 0,40 7,29 2,45 3,52 0,32 
 
MEDI
A 

h,min 7,49 7,41 1,40 6,02 0,43 7,46 2,56 4,03 0,47 
% din 24 
h 

32,6 32,0 (6,9) (25,1) 3,0 3,24 (12,2) (16,9) (3,3) 

August- 
Septembrie 
(permanent 
pe păşune, 
zi-noapte) 

A  h,min 8,27 5,28 0,18 5,10 0,28 9,17 2,27 6,10 0,40 
B  „ 7,10 6,22 0,15 6,07 0,20 10,0

8 
2,17 7,00 0,51 

C  „ 7,39 6,11 0,21 5,50 0,30 9,40 2,32 6,12 0,56 
MEDI
A 

h,min 7,45 6,07 0,18 5,49 0,26 9,42 2,25 6,28 0,49 
% din  
24 h 

32,3 25,5 (1,3) (24,2) 1,8 40,4 (10,1) (26,9) (3,4) 

 
În perioada iunie - iulie, în comportarea animalelor se disting perioade sensibil 

egale ca durată; păşunat, rumegat şi odihnă. 
Acest echilibru funcţional este perturbat in perioada august – septembrie, când 

perioada de odihnă  are o durată mai mare, de cca. 40% din timp, rumegatul 25%, iar 
păscutul se înscrie în aceleaşi limite (cca. 32%).  

Această abatere se poate pune pe seama duratei mai lungi a nopţii şi al unei 
producţii de iarbă mai scăzută care influenţează direct rumegatul. 

 O sinteză a tuturor activităţilor  din dinamica pe parcursul a 24 ore este  
prezentată in fig. 3, pentru perioada august – septembrie.  

De această dată păscutul atinge două maxime la orele 7 şi 18 şi numai intr-un 
singur caz această activitate încetează la ora 5 dimineaţa, înainte de răsăritul soarelui.  

Dependenţa încetării totale  a păscutului cu cca. 30 minute până la o oră înainte 
de răsăritul soarelui (observat în Elveţia şi ţara noastră în 562 de cazuri studiate), 
când nici un animal nu a păscut, poate fi considerată ca un bioritm circadian specific, 
la care tineretul taurin răspunde cu o precizie matematică. 

Acest fenomen înregistrat la tineretul taurin este foarte strâns legat de ora 
răsăririi soarelui, la care animalele se supun ca un veritabil orologiu biologic. 
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 În ceea ce priveşte celelalte activităţi se constată un decalaj al maximului în 
care animalele rumegă după cca. 4 ore de maximele înregistrate la păscut. 

În cursul nopţii cea mai intensă perioadă de somn este în jurul orei 3.  
Aceste rezultate preliminare au fost comparate cu cele efectuate  de mine în 

Elveţia după aceeaşi metodă de lucru, remarcându-se o apropiere evidentă, atât în 
durata diferitelor activităţi cât şi în direcţia desfăşurării lor în dinamică, pe parcursul 
şederii animalelor pe păşune. 
 În perspectivă se consideră necesară continuarea şi diversificarea observaţiilor 
privind comportamentul diferitelor specii, rase şi categorii de animale, în condiţiile 
actuale în care sistemele tradiţionale sunt înlocuite treptat de tehnologiile moderne de 
valorificarea pajiştilor.  

Cunoaşterea cerinţelor animalelor legate de producţia pajiştii, palatabilitatea 
ierbii, climă, sistem de creştere, adăpost, apă, etc., exprimată prin comportament, 
poate deveni un instrument preţios în depistarea posibilităţilor de raţionalizare şi 
crearea condiţiilor optime pentru realizarea unor producţii animaliere substanţial 
mărite.  

Se impun organizarea unor experimentări specifice de durată privind 
comportamentul animalelor în diferite zone ale ţării, de la câmpie în etajul alpin, în 
care pe lângă determinările de producţie şi calitate a pajiştii să se înregistreze 
condiţiilor climatice (temperatura aerului, solului, precipitaţiile, insolaţia, vântul, etc.) 
pentru interpretarea cauzală a tuturor activităţilor.  

Aceste observaţii şi determinări efectuate în diferite sisteme de creştere, 
păşunat liber şi raţional pe tarlale, cu sau fără adăpost, program dirijat sau acces liber 
la adăpost, alimentare permanentă sau intermitentă cu apă, furajare suplimentară, 
lotizare pe grupe de producţie şi altele, pot aduce numeroase elemente de referinţă 
pentru crescătorul de animale dispus să satisfacă într-un grad mai înalt cerinţele 
animalelor, de la care să se obţină producţii cantitativ şi calitativ superioare.  
 
Rev. Profitul Agricol nr. 28 şi 29  din 14 şi 21  iulie, 2010, Bucureşti 
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COMPORTAMENTUL  PE  PĂŞUNE  A TINERETULUI  OVIN   
 

În procesul de perfecţionare a metodelor de păşunat raţional un rol însemnat îl 
au şi observaţiile privind comportamentul animalelor în vederea stabilirii unui 
program zilnic, ştiinţific elaborat, în funcţie de cerinţele animalelor pe păşune. Pentru 
aceste considerente, s-au continuat observaţiile asupra comportamentului tineretului 
ovin pe păşune în condiţiile asigurării unui program liber, la alegerea animalelor şi 
anume: pe parcele de păşunat, în adăpost, sub un arbore, etc. 

Observaţiile au fost efectuate asupra a 42 ovine tineret mascul (cârlani) din 
rasa Ţigaie în vârstă de 13,8 luni, la începutul perioadei de păşunat. 

Animalele au fost întreţinute pe o pajişte temporară, care avea în componenţă 
mai multe specii, soiuri şi amestecuri de ierburi perene, supuse verificării prin 
păşunat raţional şi permanent în cadrul unei experienţe de la Măgurele – Braşov, 
situată la 600 m altitudine. Producţia pajiştii a fost de aproximativ 62 tone masă 
verde la hectar (12,4 t/ha SU), în condiţiile fertilizării cu 50 kg/ha P2O5 + 50 kg/ha 
K2

 
Obs 
nr 

O toamna şi 300 kg/ha N, aplicate în 6 reprize a 50 kg primăvara şi după fiecare 
ciclu de păşunat, realizându-se 6 cicluri de folosire. Pentru grupa de tineret ovin s-a 
repartizat o suprafaţă egală de câte 7100 mp, având la dispoziţie din abundenţă masă 
verde destul de bine eşalonată de-a lungul celor 160 zile de păşunat, astfel că nu au 
primit în raţie alte furaje din afară. 

În perioada observaţiilor, animalele circulau libere între adăpost, parcelele de 
păşunat şi arbori, după preferinţă, având asigurate permanent apă şi sare la discreţie. 

Pentru studierea comportamentului animalelor în grup s-au efectuat observaţii 
directe, discontinui, din 15 în 15 minute. Au fost făcute şi observaţii directe continui 
şi asupra unui singur animal pentru a se verifica rezultatele obţinute prin metoda 
anterioară. Nu au fost semnalate diferenţe notabile între cele două metode, astfel că în 
lucrarea de faţă se prezintă rezultatele metodei directe – discontinui mai uşor de 
realizat, mai ales pe timp nefavorabil şi de noapte  cu lanterna, fiind necesar un 
singur observator. 

Zilele în care s-au făcut observaţiile asupra comportamentului animalelor au 
fost astfel alese încât să se poată surprinde aspectele cele mai caracteristice ale 
condiţiilor climatice şi a duratei zi – noapte (Tabelul 1).  

Tabelul 1 
Condiţii climatice şi alte date înregistrate în perioada observaţiilor 

asupra comportamentului animalelor 
 

 
Data 

Apusul şi  
răsăritul 

soarelui h. 
min. 

Temperatura aerului (0  
Starea vremii 

C) 
Ora Max. Min. Media  

19 1 7 

I 28 mai 19.49 15,0 - - 21,3 - 14,4 soare, vânt, nori, 
ploaie intensă  29 mai 4.36 - 12,2 11,0 - 10,8 13,3 

II 21 iulie 19.53 20,8 - - 29,2 - 20,1 soare, nori,vânt,  
senin, rouă 22 iulie 4.51 - 14,3 18,4 - 12,1 20,6 

III 12 sept. 18.33 15,0 - - 23,6 - 13,2 ceaţă,soare,nori,lună 
plină, senin, ceaţă 13 sept. 5.51 - 9,8 8,6 - 5,7 14,0 
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Primele rezultate au pus în evidenţă faptul că tineretul ovin, care avea o stare 
mai slabă de întreţinere, a păscut aproape 10 ore la începutul perioadei şi puţin peste 
7 ore spre sfârşitul perioadei de păşunat, înregistrând în medie 8 ore şi 45 minute de 
păscut efectiv în 24 ore (Tabelul 2). 

 
Tabelul 2 

Programul tineretului ovin în 24 ore 
 

 
Perioada 

observaţiilor 

 
 

U.M. 

 
 

Păscut 

Rumegat Alte 
activităţi 

Odihnă 
Tota

l 
din care: Total din care: 

în 
picioare 

culcat în 
picioare 

culcat 

I. 28-29 mai h.min. 9,58 3,28 0,23 3,05 0,13 10,20 1,50 8,30 
II. 21-22 iulie h.min. 9,04 3,43 0,33 3,10 0,04 11,09 3,21 7,48 

III. 12-13 sept. h.min. 7,13 2,39 0,08 2,31 0,22 13,46 6,07 7,39 
MEDIA h.min. 8,45 3,17 0,21 2,56 0,13 11,45 3,46 7,59 

% din 24 h 36,50 13,70 1,50 12,20 0,80 49,00 15,70 33,3
0 

 
 
 Ovinele, după răsăritul soarelui, încep intens să pască 3 – 4 ore, urmând apoi o 
perioadă de odihnă relativă între orele 10 – 14 după care, pentru a doua oară în cursul 
zilei, pasc 4 – 6 ore după amiază până înainte de lăsarea întunericului, când se retrag 
definitiv în adăpost. 

Referitor la locul de desfăşurare a activităţii animalelor în perioada de zi şi de 
noapte, se constată că ovinele îşi petrec aproximativ 11 ore pe parcelă şi 13 ore în 
adăpost, din care 10 ore în medie pe timpul nopţii (Tabelul 3). 

Tabelul 3 
Locul de desfăşurare a activităţii ovinelor în perioada de păşunat 

 
 

Perioada 
observaţiilor 

Durata 
zilei 

lumină 
(ore) 

Activităţi desfăşurate (h.min.) 
pe parcelă în adăpost 

ziua noaptea total % ziua noaptea total % 
I. 28-29 mai 14 11,52 0,05 11,57 49,7 2,09 9,54 12,03 50,3 
II. 21-22 iulie 15 10,38 0,03 10,42 44,6 4,22 8,56 13,18 55,4 
III. 12-13 sept. 13 10,41 0,12 10,53 45,4 1,42 11,25 13,07 54,6 
        
MEDIA        

h.min. 14 11,03 0,07 11,10 46,6 2,44 10,06 12,50 53,4 
  % X 99,0 1,0 100,0 X 21,3 78,7 100,0 X 

 
Tineretul ovin intră seara în adăpost şi nu-l mai părăsesc până în dimineaţa 

zilei următoare, fapt mai puţin cunoscut până în prezent. 
Aceste date confirmă importanţa deosebită pe care o au adăposturile pe păşuni 

cât şi a arborilor ca locuri de refugiu şi odihnă pentru animale. 
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În aceste condiţii asigurate pentru animale (producţia ridicată şi constantă de 
masă verde, adăpost, apă, etc.) au fost realizate sporuri însemnate în greutate vie, 
respectiv 87 grame / zi la cârlani, fără adaos de concentrate în raţie (Tabelul 4). 

Tabelul 4 
Date generale privind sporul în greutate vie 

şi durata medie a păscutului pentru tineretul ovin 
 

 
Vârsta 
(luni) 

Greutatea (kg/animal) Spor în greutate vie în perioada de 
păşunat (160 zile) 

iniţială 
(23 aprilie) 

finală 
 (1 oct.) 

kg g/zi % 

13,8 28 42 14 87 X 
 
Datele înregistrate permit stabilirea pe ansamblu a randamentului în producţie 

animală a pajiştilor temporare. Astfel, pe pajiştea intensivă luată în studiu se 
realizează 828 kg/ha spor greutate vie la tineretul ovin. 

În zona de deal şi depresionară mai umedă, cu precipitaţii anuale de peste 750 
mm, pe soluri cernoziomoide levigate, în condiţii de neirigare pe un hectar de pajişte 
temporară fertilizată la nivelul N300, P50, K50 kg/ha se realizează o producţie de 62 
tone masă verde la hectar cu care se pot întreţine 60 ovine, tineret din anul precedent, 
pe o perioadă de 160 zile de păşunat. Aceste rezultate sunt posibile prin păşunat 
raţional, asigurarea unui adăpost şi alte condiţii de care să beneficieze animalele 
întreţinute exclusiv pe păşune. 

În situaţia mai des întâlnită, în producţie, unde nu se pot crea întotdeauna 
condiţii ca animalele să aibă acces liber la adăpost, este necesar să se stabilească un 
orar de păşunat, pe baza observaţiilor de comportament, pentru ca animalele să fie 
dirijate de la adăpost la păşune şi invers, în concordanţă cu nevoile lor biologice. 

Astfel, tineretul ovin din anul precedent, va fi menţinut pe păşune 4 – 5 ore 
dimineaţa, imediat după răsăritul soarelui şi 5 – 6 ore după amiază. Restul timpului, 
animalele, se pot conduce sub arbori în amiezile călduroase sau în adăpost pe timp 
ploios şi mai ales răcoros, noaptea. Prin aceste  măsuri de menţinere a animalelor pe 
păşune, un timp mai scurt dar suficient pentru asigurarea lor cu hrană, se poate feri 
covorul ierbos de unele distrugeri şi se pot proteja concomitent animalele împotriva 
intemperiilor. 

Satisfacerea într-un grad mai înalt al cerinţelor intime ale animalelor se reflectă 
în final prin rezultate mai bune în realizarea producţiilor animale şi stare de sănătate 
corespunzătoare, la nivelul exigenţelor actuale. 
 
Rev. Profitul Agricol nr. 30 şi 31  din 28 iulie şi 4 august 2010, Bucuresti 
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AMINTIRI DESPRE … CAI 
 

Primele amintiri despre cai le-am avut în locurile natale din Apuseni, urmate 
de îmbarcarea lor împreună cu o vacă roşie, fân, căruţă şi mobilier în vagonul de tren 
cu care am plecat din munţi în California României, care era pe atunci Banatul.  

Tatăl meu era un mare îndrăgostit de animale, îi plăcea să aibă cei mai frumoşi 
şi puternici cai din sat cu care să lucreze bine şi la timp pământul, să transporte mai 
rapid gunoiul şi recoltele, să meargă la târguri şi alte activităţi.  

Pentru îngrijirea lor aveam un angajat sărman, numit pe atunci slugă, care avea 
darul lui Bachus. Seara târziu când venea de la bodegă îi era teamă să intre în casă, să 
nu fie certat de ai mei, astfel că intra direct în grajd şi se culca între cai, fără să fie 
vreodată călcat de aceştia. 

Înainte de culcare, de foame, dădea o raită la făbricuţa de ulei din vecini şi îşi 
umplea buzunarele cu seminţe de floarea soarelui decojite şi prăjite.  

Noaptea şobolani flămânzi din grajd îi rodeau lui Niculae ameţitul buzunarele 
să ajungă la seminţe, astfel că nefericitul se prezenta dimineaţa la apel cu nădragii de 
dimie găuriţi în faţă, în porţiunea deja petecită de la vizitele anterioare.  

Lumea se minuna cum de avea petice peste petice în faţă în loc de fund, unde 
nădragii se toceau mai curând.  

Caii mai mici de munte pe care îi aveam au fost înlocuiţi cu alţii semigrei  din 
rasa Nonius care erau mai bine adaptaţi şi potriviţi pentru muncile câmpului.  

Au urmat apoi doi ani de secetă mare, la începutul anilor 1950, când caii au 
suferit cumplit de foame, rozând ieslea de lemn.  

Am văzut cai cu hamurile petrecute sub imensele lor burţi „de paie” cu chingi 
care erau legate de grinda grajdului ca să-i oblige să stea în picioare.  

Dacă se culcau nu se mai puteau scula de jos, de slabi ce erau. 
Un vecin mai prevăzător şi-a dus calul muribund, încet, încet vreme de o zi, la 

puţul sec unde erau îngropate cadavrele animalelor.  
Aici bietul animal a păscut culcat iarba din jurul lui, s-a rostogolit şi aşa a 

păscut mai departe. După un timp vecinii l-au anunţat că îi trăieşte calul, să vină să-l 
ia acasă, fiind salvat că a dat colţul ierbii.  

Vara mergeam noaptea cu caii la păscut. Eu călăream fără şa pe iapa noastră 
Linda, care avea păr puţin pe coamă şi un pântec enorm. 

 Când ajungeam sub sălcii, vicleana iapă apleca capul şi se băga sub arbori 
pentru a scăpa de mine care rămâneam agăţat de o cracă, strigând după ajutor să 
cobor de acolo. În acel an secetos era puţină iarbă pe văi şi aceasta era plină de viespi. 

 Caii muşcaţi  se repezeau la trunchiurile copacilor dar şi pe aceştia mişunau 
alte viespi, astfel că înnebuniţi de înţepături o luau la fugă.  

Dar cele mai frumoase amintiri le-am avut cu Leu, mânzul Lindei, pe care eu l-
am îngrijit de mic până a ajuns un ditamai armăsar, atestat pentru rasa lui Nonius.  

Pe lângă raţia de ovăz dată zilnic de tatăl meu, eu îi asiguram prin „furtişag” 
nevinovat un mic supliment de grăunţe într-un lighean de tablă cu care îl momeam în 
spatele casei, să nu mă vadă ai mei. 
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Când veneam în vacanţe şi mă vedea, cât era el de mare, fugea în spatele casei, 
necheza şi aştepta suplimentul, astfel a fost descoperit micul nostru secret pentru care 
am fost dojenit părinteşte.  

A venit apoi colectivizarea forţată, când aceste animale nevinovate au ajuns pe 
mâini străine, care nu au crescut şi îndrăgit cai în viaţa lor, aceştia ştiind numai să-i 
biciuiască şi să-i forţeze la munci grele. 

În cele din urmă caii din colectivă au fost consideraţi nefolositori, întrucât au 
apărut tractoarele şi mai ales consumau din furajele vacilor, fiind apoi decimaţi în 
masă.  

Printre cei condamnaţi la moarte a fost şi Linda noastră, după care am plâns 
toată familia la aflarea tristei veşti. 

Mai apoi, când s-au mai liniştit lucrurile, tatăl meu plin de neastâmpăr cabalin 
şi-a mai cumpărat un cal pe lângă casă cu care să-şi rezolve micile probleme din 
gospodărie cât a trăit el, după care au încetat amintirile din familie, legate de aceste 
minunate animale puse în slujba omului, care au fost şi mai sunt caii. 
 
Rev. Ferma, an XII, nr.12 (91), decembrie 2010, Timişoara 
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ÎNTĂMPLĂRI CU … BIVOLIŢE 
 

Primii bivoli i-am văzut în viaţa mea pe meleagurile natale ale Crişului Repede 
în Munţii Apuseni.  

După venirea în Banat câţiva colonişti bihoreni  mai întreprinzători printre care 
şi părinţii mei văzând zonele umede  cu vegetaţie specifică nefolosită şi multe bălţi au 
adus bivoli în comună.  

La început au avut mari probleme cu localnicii întrucât nu cunoşteau acele 
animale zicând că seamănă cu satana şi le spurcă laptele.  

Cu greu s-au lăsat convinşi că aceste animale sunt blânde şi nu fac nici un rău.   
Numai după ce au gustat din laptele lor mai gras şi mai gustos decât cel de vacă, au 
admis bivoliţele la păşunat pe izlaz împreună cu vacile lor.  

În gospodăria ţărănească de subzistenţă bivoliţele erau extrem de eficiente, 
întrucât valorificau foarte bine păşunile din zona umedă şi fânurile de baltă  de slabă 
calitate, producţia secundară de la culturile de cereale, în special cocenii de porumb, 
fiind în schimb animale excelente de muncă, la plug în deosebi, dând tot odată şi o 
cantitate suficientă de lapte de o calitate superioară celui de vacă. În plus bivoliţele 
sunt prietenoase până la patimă cu cei ce le îngrijesc.  

Când treceam pe lângă cireadă, de la sute de metri, mă observau şi veneau în 
goană răgind spre mine să le scarpin.  

Am învăţat să înot în bălţi sprijinindu-mă de spinarea lor.  
La şcoală ştiam deja ce este electricitatea statică prin dâra luminoasă ce o lăsa 

ţesala pe întuneric când le ţesălam.   
În toate sesiunile la examen un frate navetist îmi aducea zilnic un litru de lapte 

de bivoliţă de acasă.  
Aveam credinţa că acest lapte mă ajută să învăţ mai uşor şi să mă refac mai 

repede după examenele grele de la agronomie, fapt care s-a şi întâmplat, cel puţin în 
cazul meu.      

Este ştiut că bivolii au fost domesticiţi mai târziu decât taurinele, având uneori 
manifestări de neînţeles.  

Astfel bivoliţele pot reţine laptele şi nu se lasă mulse decât de o singură 
persoană şi aceasta în timp ce cântă sau fluieră, în unele cazuri.   

Când mama mea care  le mulgea a plecat trei zile pentru o moştenire, tatăl meu 
nu a reuşit să le mulgă nici după ce le-a pus un sac greu cu cărămizi pe spinare ! 

În verile toride bivolii caută să se răcorească în apă.  
Un consătean nu a reuşit să-şi stăpânească bivoliţele înjugate  care a tras  carul 

cu snopi de grâu în  mijlocul unei bălţi.  
De asemenea se sperie foarte uşor la vederea unor persoane cu haine mai 

strident colorate.  
Aşa se face că într-o zi de sărbătoare  la horă în mijlocul comunei bivoliţele 

noaste Puica şi Mişca s-au speriat de culorile fotelor femeilor şi au răsturnat de pe un 
pod carul cu snopi de coceni, fratele meu mergând  în faţa lor şi eu fiind deasupra 
încărcăturii la mare înălţime.  

Noroc că am ştiut cum să mă salvez urcând rapid pe snopi în direcţia opusă 
căderii, altfel mă puteam accidenta grav. Mai multe săptămâni am fost de râsul 
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satului pentru acest incident hazliu, concluzionând că nu este bine  să lucrezi de 
sărbători oricât de neînsemnate ar fi ele. 

Acum aceste preţioase animale au dispărut cu totul din localitate din cauza 
colectivizării, consangvinizării  desecării bălţilor şi nu în ultimul rând al trecerii 
treptate în nefiinţă a celor care le-au îndrăgit şi ştiau să le crească.  

Citeam cu gust amar în această  revistă de un proiect româno-maghiar de 
creştere a bivoliţelor la Pecica, jud. Arad în valoare de peste 600 mii Euro, pe o 
suprafaţă de 1,8 ha pentru un efectiv iniţial de 10 bubaline, revenit peste 60.000 pe 
cap de animal, de parcă ar fi pensionare într-o grădină zoologică !  

Ce risipă de bani europeni pentru a nu se pierde îndeletnicirea creşterii 
bivolilor pe meleagurile noastre, când în trecut zone întinse de pajişti de slabă calitate 
pe locuri mlăştinoase şi cu bălţi din Câmpia Crişurilor, Bazinul Someşului, 
Depresiunea Făgăraşului şi alte zone asemănătoare  erau valorificate superior cu sute 
de mii de bubaline.  

Bivolii sunt bine reprezentaţi pe mapamond, i-am întâlnit în zonele tropicale 
din Valea Nilului, Thailanda şi mai recent în peninsula Yucatan din Mexic, fiind o 
specie adaptată pentru terenuri umede şi calde.  

Este de neînţeles reducerea drastică a efectivelor de bivoli de la noi în 
condiţiile în care produsele animaliere de la această specie (lapte, brânzeturi, carne, 
etc.) nu sunt limitate prin cote de producţie in Uniunea Europeană.  
 
Rev. Ferma, an XIII, nr.2 (93), februarie 2011, Timişoara 
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ÎNTÂMPLĂRI CU ...GÂŞTE 
 

În gospodăria ţărănească tradiţională, înaintea colectivizării care i-a tulburat 
grav existenţa, membrii unei familii îşi aveau fiecare un rol foarte bine definit în 
activităţile de zi cu zi. 
 Bătrânii cu experienţa de-o viaţă hotărau după lungi dezbateri la gura sobei, ce, 
unde şi când să se semene, ce animale trăgătoare şi de lapte să crească, ce pot să 
vândă pentru alte mărfuri care nu se produc în gospodărie şi multe altele. 

 Tinerii în formare îi ascultau, uneori mai comentau, dar până la urmă se cădea 
la pace, că altfel nu moşteneau strânsura generaţiilor anterioare.  

În caz contrar, dacă nu se conformau întocmai, erau nevoiţi să părăsească 
lumea satului natal, luând alte căi ca slugi la alţii pentru a supravieţui.  

Copiii de cum începeau să mişune aveau fiecare sarcina lui în gospodărie, 
respectiv se antrenau de mici cu problemele existenţei prin muncă, nu erau cocoloşiţi 
ca acum. 
 Când cei adulţi plecau înainte de răsăritul soarelui la munca câmpului, copiii 
rămâneau acasă să îngrijească de animalele din gospodărie în special păsări şi porci. 

Legat de acest subiect îmi amintesc o păţanie petrecută într-un sat din Câmpia 
Banatului unde am copilărit şi am început activitatea în gospodăria familială ca 
responsabil cu îngrijirea gâştelor. 

Aveam în  pază un cârd de 30 – 40 de gâşte pe care după ce se trezeau 
dimineaţa le hrăneam cu o găleată de grăunţe de porumb, înainte de a le da drumul la 
păşunea din faţa casei.  

Era vară, foarte cald, iarbă puţină astfel că aceste animale pe lângă grăunţele 
asiguratoare îşi completau raţia cu dudele căzute din copacii aliniaţi pe marginea 
drumului.  

Duzii erau plantaţi în  principal pentru frunzele cu care se hrăneau viermii de 
mătase crescuţi pe acele vremuri în multe gospodării, confort pentru animale ca 
umbră şi scărpinătoare, lemn din trunchi pentru confecţionarea butoaielor pentru 
învechirea, aromatizarea şi colorarea ţuicii iar crengile pentru foc.  

Dudele se utilizau pentru ţuică şi uneori ca hrană pentru gâşte şi raţe în 
perioada de criză de iarbă de pe izlaz din iulie – august. 

Într-o dimineaţă de vară, luându-mă la joacă cu sora mea mai mică, am uitat să 
dau grăunţe la gâşte, acestea plecând flămânde la păscut.  

Neavând suficientă iarbă pe izlaz s-au înfruptat peste măsură pe guşa goală din 
dudele fermentate la soarele dogoritor.  

Spre seară, întotdeauna gâştele bine organizate, conform cercetărilor etologice 
ale Premiantului Nobel austriacul Lorenz, se întorceau acasă înainte de apusul 
soarelui. În ziua cu pricina am tot aşteptat, dar degeaba, nu mai soseau. 

 După apusul soarelui  au ajuns ca de obicei lucrătorii din câmp şi eu speriat le-
am spus că nu au venit gâştele acasă. Imediat pe întuneric am plecat în căutarea lor şi 
le-am găsit într-un târziu, departe de sat, la o margine de drum sub duzi într-o stare 
foarte avansată de beţie colectivă, răsturnate în toate direcţiile, unele pe spate cu 
picioarele-n sus.  
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Deoarece nu erau deplasabile pe jos, le-am încărcat de-a valma în căruţă şi le-
am dus acasă. 

În căruţă presate unele peste altele şi-au murdărit penele cu dejecţii spre marea 
„bucurie” a celor care le-au descărcat şi pus în coteţ.  

Câteva dintre ele dădeau semne că au murit, numai gâscanul găgăia de mama 
focului şi pişca dezordonat la nimereală, demonstrând că tot el este şeful suprem.  

Dimineaţa, la primirea tainului de grăunţe toate gâştele arătau destul de bine 
înainte de plecarea la păscut. 

Pentru neglijenţa mea, am fost dojenit mai părinteşte întrucât nici ai mei nu au 
păţit sau auzit o astfel de întâmplare pe care v-am făcut-o cunoscută şi 
dumneavoastră. 
 
Rev. Ferma, an XIII, nr. 5 (96), mai 2011, Timişoara 
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TRANSHUMANŢA ÎN CARPAŢII DE SUD-EST (ROMÂNIA) 
 – TRECUT, PREZENT ŞI VIITOR 

 
 
 

Aspecte generale  
Transhumanţa are o foarte veche tradiţie în spaţiul carpatic din vremuri 

imemorabile. Condiţiile naturale şi socio istorice au permis creşterea animalelor în 
special al oilor. 
 Relieful României, traversat de paralela 45, compus din o treime câmpie, o 
treime dealuri şi o treime munţi la care se adaugă luncile râurilor, lunca şi delta 
fluviului Dunăre, poate fi  considerat ideal pentru practicarea transhumanţei. 
 Savantul francez geograf Emmanuel de Martonne a făcut numeroase observaţii 
privind practicarea păstoritului în România (1904, 1912 şi 1916), scriind despre 
transhumanţă că „ea a fost prea mult timp o modalitatea de schimbare şi o formă vie 
de relaţii social economice”. 
 În România înainte de 1920 în transhumanţă erau antrenate 25-30 % din 
efectivele de ovine. Numărul satelor pastorale erau de cca. 40 în 4 centre mai 
importante: Mărginimea Sibiului, Bran, Săcele-Bv în Carpaţii Meridionali şi Covasna 
din Carpaţii Orientali. Un sat pastoral deţinea 100 – 150 mii de oi, estimând că în 
transhumanţă se aflau 4 – 6 milioane de oi. 
 Zona montană a României are altitudini în general începând de la 600-800 m 
până la 2.544 m (Vf. Moldoveanu din Masivul Făgăraş) în suprafaţă de cca. 76.000 
kmp din care 42 % terenuri agricole (3.200.000 ha). 

Terenurile agricole ale zonei montane sunt formate din 71 % pajişti, 26 % 
arabil şi 3 % livezi şi vii. Populaţia este de 3,6 milioane agricultori, cei mai mulţi, 
crescători de animale.  

Gospodăriile ţărăneşti în marea lor majoritate de subzistenţă, nu depăşesc un 
milion ca număr şi deţin în medie cca. 3 hectare teren agricol . 

La începutul anilor 2000 în România existau aproximativ 1.037 crescători 
particulari mediu specializaţi care deţineau 200 – 500 oi şi alţi 134 mari crescători 
privaţi care deţineau peste 500 capete de ovine. 

 
Puţină istorie  
Cercetătorii români şi străini sunt de acord că transhumanţa în această parte a 

Europei a fost introdusă de colonii romani care au venit în secolele I – III după 
Hristos din actualele teritorii ale Spaniei şi Italiei.  

Cele două argumente care sunt în favoarea acestei ipoteze sunt: 
1)  toţi ciobanii transhumanţi sunt români şi aromâni cu limbi de origine latină şi  
2) rasele de oi ale ciobanilor transhumanţi provin din Spania şi Italia: rasa Ţigaie 
românească provine din rasele Merinos şi Raso iar rasa Ţurcană românească din 
rasele Laxa – Manech şi Churo. 

La fel rasele Ruda ale românilor din Balcani provin din rasele italiene de tip 
Bergamosca. 
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Stânile din Carpaţii din România, Slovacia şi Polonia au conservat forme 
arhaice de civilizaţie şi cultură, utilizând şi acum un limbaj cu substrat traco-dacic 
(baci, ţarc, cârlan, ied, miel, brânză, jintiţă, gălbează, etc.) şi o importantă 
componentă romană (păstor, păcurar, oaie, capră, berbec, mioară, lapte, caş, unt, etc.). 

În plus se menţionează că centrele transhumanţei române nu sunt prea departe 
de Sarmizegetusa – Regia, capitala Daciei situată la 1200 m altitudine în Carpaţii 
Meridionali, fiind cea mai înaltă capitală a unui stat antic european. Ipoteza ecologică 
de amplasare la acest nivel a capitale vechii Dacii, cucerită în anul 106 de Romani, se 
bazează pe faptul că în Carpaţii Meridionali denumiţi de savantul francez E. de 
Martonne  ”Alpii Transilvaniei” între 1000 – 1200 m se întâlneşte cea mai ridicată 
productivitate a pădurilor primare şi pajiştilor secundare pe traseul Paralelei de 450. 

După destrămarea Imperiului Roman s-a intensificat deznaţionalizarea 
sistematică a romanităţii orientale, începând cu anul 641 de către imperiul bizantin şi 
biserica ortodoxă care au înlocuit limba latină cu cea greacă şi mai târziu slavonă.  

Ultima redută a rezistenţei gintei latine a fost muntele şi păstorii lui care au 
fost ”azilul libertăţii” împotriva noilor stăpâni de la Constantinopol aşa cum afirma 
Brandel (1985) citat de Drăgănescu (2006).  Prin păstorit în munţi au rezistat 14 
secole până în zilele noastre vlahii sau valahii, românii şi aromânii în spaţiul 
european balcanic împotriva popoarelor migratoare şi al deznaţionalizării agresive ale 
diferiţilor ocupanţi. 

După căderea Constantinopolului în 1453 şi a ocupaţiei Imperiului Otoman 
până la războaiele balcanice de independenţă de la sfârşitul secolului XIX, păstoritul 
transhumat a fost destul de dezvoltat, mai ales că turcii musulmani erau mari 
consumatori de carne de oaie şi brânzeturi. 

Pe teritoriul actual al României, transhumanţa a avut un maxim de dezvoltare 
la mijlocul secolului XIX după care s-a diminuat datorită reformelor agrare din 1864, 
1918 şi 1945 până la fi interzisă de fostul regim comunist între 1952-1955, fiind apoi 
reluată până în prezent. 

Pe actualul teritoriu al României între 1830-1855 existau 4 centre mari de 
transhumanţă cu 62 sate din Imperiul Habsburgic care traversau Carpaţii din care 36 
traversau Dunărea spre Imperiul Otoman (Tabelul 1). 

La acestea se adaugă alte 8 centre cu transhumanţă redusă compuse din 85 sate 
din Transilvania care traversau Carpaţii din care numai 2 treceau fluviul Dunărea. 
Rasa de oi predominantă a fost ţurcană în 117 sate, urmată de ţigaie în 25 sate şi 
amestecul dintre ele în 10 sate.  

În anul 1831 au trecut Dunărea numai prin Vama Brăila un număr de 104 mari 
proprietarei cu peste 134.000 oi, 1.610 cai, 224 măgari şi 988 ciobani, revenind 137 
oi pe cioban, 600 oi pe un măgar şi 150 oi pe un cal (Tabelul 2). 

Se estimează că anual treceau Dunărea spre Dobrogea în jur de 1 milion de oi, 
în Crimeea mai existau 1 milion de oi transhumante din Carpaţi, la gurile Niprului 
mai iernau alte 300 turme, unele ajungând până la Volga, Astrahan şi Caucaz. 

 După primul război mondial, transhumanţa tradiţională din Carpaţi, practicată 
mai bine de 16 secole s-a diminuat semnificativ.  
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Datele statistice din anul 1935 ne arată următoarea structură de proprietari din 
România interbelică: 46 % fără oi; cu 1-5 oi 23 %; cu 6-20 oi 26 % şi cu peste 20 oi 
aproape 5 % din ţărani.  

Tabelul 1 
Centre româneşti de transhumanţă  ( 1830 - 1855) 

(după datele lui  Constantinescu - Mircesti, 1976 completat de Drăgănescu, 2006)  
 

Nr. Zona de creştere Numărul de sate care 
trec : 

Rase de oi 

Carpaţii                                 Dunărea 
Centre de transhumanţă principale 

1. Sibiu                                            27 16 Ţurcana 
2. Braşov 19 7 Ţigaie 
3. Bran 10 10 Ţurcana, Ţigaie 
4. Covasna  6 3 Ţigaie 

Sistem pendulator (transhumanţă redusă) 
1. Hunedoara  30 1 Ţurcana 
2. Făgăraş 22 1 Ţurcana 
3. Severin 15 - Ţurcana 
4. Alba 10 - Ţurcana 
5. Haţeg 4 - Ţurcana 

6,7,8. Târnava Mare, Mică, Caraş 4 - Ţurcana 
Total sate       147   38  

 
Tabelul 2 

Structura turmelor centrelor de transhumanţă la trecerea Dunării 
(Vama Brăila 4.03. - 27.04.1831; turme la revenirea din Turcia) 

date de Constantinescu – Mirceşti, 1976 completat de Drăgănescu, 2006 
 

 
Zona   

Proprietari 
    nr.       % 

                 Oi Cai  Măgari  Ciobani   
Nr. Medie  Max. Min. 

Sibiu 80 77  107887 1348 3380 628 1522 179 786 
Braşov 18 17 19877 1104 2230 500 60 34 157 
Bran 4 4 5427 1350 1967 490 22 8 43 

 Alte zone 2 2 886 443 556 330 6 3 8 
TOTAL 104 100 134077 1289 3380 330 1610 224 988 

 
Între anii 1950 – 1989 fermele cooperatiste şi de stat aveau mari turme de 

ovine (500 – 15.000 oi) dar cele mai multe aparţineau sectorului privat (ţărani). Din 
cele 18,6 milioane de oi existente în anul 1985 în România, 51 % aparţineau 
sectorului privat (ţărani) 33 % la cooperativele agricole şi 16 % la fermele de stat. 
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După anul 1990 după dispariţia cooperativelor şi fermelor de stat, efectivele de 
ovine au scăzut foarte mult la fel şi practicarea transhumanţei. 

 
Probleme actuale 

 După căderea regimului comunist (1990) şi trecerea la economia de piaţă, în 
România, s-au petrecut schimbări majore în agricultură. Prin dispariţia formelor 
asociative (cooperative agricole) şi a marilor complexe zootehnice pentru creşterea 
animalelor s-a redus la jumătate numărul animalelor domestice ierbivore ovine şi 
bovine. Acest proces de reducere a efectivelor de animale s-a produs concomitent cu 
abandonul a 2-3 milioane de hectare terenuri arabile care s-au înţelenit, oferind furaje 
suplimentare pentru animale. În acest context crescătorii de ovine care practicau 
transhumanţa la munte au abandonat această tradiţie, având suficiente furaje în zonele 
de câmpie şi deal. Astfel, zone întregi de pajişti montane au fost în mare parte 
abandonate, fiind progresiv invadate de vegetaţie lemnoasă şi ierboasă nevaloroase, 
revenind la vegetaţie de pădure din care au provenit. Pe de altă parte, România s-a 
obligat la aderarea în Uniunea Europeană să păstreze suprafaţa de pajişti existentă la 
1 ianuarie 2007 care era de 4,9 milioane hectare, fiind a 5-a ţară din UE ca suprafaţă 
pentru acest mod de folosinţă agricolă. Reducerea efectivelor de animale în zona 
montană se petrece sub ochi noştri destul de dramatic.  
Astfel, în Parcul Natural Bucegi care are 8.750 ha păşuni, situate între 1.300 – 2.500 
m altitudine, s-au efectuat studii comparative asupra activităţilor pastorale între anii 
2005 şi 2011 (Tabelul 3). 
 În numai şase ani, numărul stânilor a scăzut de la 40 la 29 respectiv cu 30 % şi 
al efectivelor de animale exprimat în UVM cu 15 % în loc să se mărească, mai ales că 
accesul auto în Masivul Bucegi a fost îmbunătăţit. Încărcătura este destul de scăzută 
fiind de 0,59 UVM/ha în anul 2005 şi de 0,50 în anul 2011, respectiv o scădere cu 
15 %. În schimb au crescut cu 17-19 % numărul de UVM pe stână şi pe cioban, 
concomitent cu creşterea vârstei optime şi nivelul de şcolarizare. Acest exemplu de 
studiu privind păstoritul transhumant este necesar să-l extindem pe toţi munţii din 
Carpaţii României pentru a cunoaşte evoluţia actuală după care să se ia măsuri 
concrete de valorificare a păşunilor montane care riscă să fie complet abandonate şi 
împădurite în viitoarele 2 – 3 decenii. 

În ceea ce priveşte  starea actuală a stânilor şi dotarea lor nu sunt schimbări 
prea mari faţă de trecut cu excepţia faptului că a apărut cartonul asfaltat, nailonul 
pentru acoperişuri, pelerine de ploaie şi împachetare brânzeturi, găleţi şi alte ustensile 
din materiale plastice. La fel şi drumurile de acces pe păşunile montane nu sunt 
îmbunătăţite, astfel că mijloacele auto mai moderne  nu pot pătrunde.  

Condiţiile de lucru şi viaţă a ciobanilor sunt aproape neschimbate de secole, 
cauză pentru care este din ce în ce mai greu să se găsească personal de lucru care să 
îndure un trai primitiv după ce au cunoscut un trai mai civilizat cu adăpost, apă la 
robinet, căldură, baie, curent electric, televizor, discoteci pentru tineri, baruri de 
noapte şi altele. La acesta se adaugă libertatea deplină de circulaţie şi angajare la 
turmele din Uniunea Europeană a ciobanilor din Carpaţii Româneşti, în condiţii de 
trai mai bune şi bani mai mulţi. 
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Potenţialul pajiştilor montane 
Pajiştile montane din Carpaţi datorită neîntreţinerii, nefertilizării, subîncărcării 

până la abandon sunt în diferite stadii de degradare a covorului ierbos. 
Tabelul 3 

Situaţie comparativă a activităţilor pastorale din Parcul Natural Bucegi  
cu 8.750 ha păşuni montane 

Specificare 2005* 2011 Dif. ± % 
Număr stâne 
Ovine 4 1 -3 25 
Mixte 30 25 -5 83 
Bovine  6 3 -3 50 
Total 40 29 -11 70 
Îngrijitori 
Număr îngrijitori 230 165 -65 72 
Număr mediu pe stână 6 6 0 100 
Structura de vârstă (%) 
Sub 20 de ani  15 7 -8 47 
21 – 40 ani 40 48 +8 120 
41 – 60 ani 34 36 +2 106 
61 – 85 ani 11 9 -2 82 
Şcolarizare îngrijitori 
Fără pregătire 2 2 0 100 
Absolvenţi de 4-8 clase 183 105 -78 57 
Absolvenţi de 10 clase 38 33 -5 87 
Absolvenţi de liceu 7 18 +11 257 
Efective de animale 
Ovine adulte 12500 15023 +2523 120 
Ovine tineret 6700 1714 -4986 26 
Bovine adulte 1800 1624 -176 90 
Bovine tineret 400 165 -235 41 
Cabaline  200 128 -72 64 
Măgari 30 21 -9 70 
Porci 120 140 +20 117 
Câini ciobăneşti 270 263 -7 97 
Total UVM 5186 4424 -762 85 
Nr. UVM/stână 130 152 +22 117 
Nr. UVM/cioban 22,5 26,8 +4,3 119 
Nr. UVM/ha 0,59 0,50 -0,08 85 

  
Cele mai degradate pajişti din zona montană sunt cele invadate şi dominate de 

specia Nardus stricta numită popular ţăpoşică, părul porcului, năgară şi altele. 
Locul de origine al acestei specii slab furajere a fost la marginea turbăriilor 

oligotrofe din zona montană înaltă. 
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 După defrişarea vegetaţiei lemnoase, înţelenirea terenului şi valorificarea prin 
păşunat neraţional cu animale, specia Nardus stricta s-a instalat şi a copleşit până la 
urmă pajişti mai valoroase de Festuca rubra, Agrostis capillaris, Festuca rupicola şi 
altele, formând nardete . 
  Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pajişti din Braşov a iniţiat mai 
multe experimentări privind îmbunătăţirea nardetelor din Munţii Bucegi.  

Producţia medie de lapte la grupa care a păşunat pe nardete neîmbunătăţite în 
medie pe 4 ani de măsurători a fost de 846 L/ha   la o încărcare de cca. 1 vacă pe 
hectar şi o producţie a pajiştii de  1,2 t/ha SU (substanţă uscată) de slabă calitate. 

După îmbunătăţirea nardetelor prin diferite metode cunoscute, producţia de 
substanţă uscată şi de lapte este de câteva ori mai mare faţă de cele neîmbunătăţite  
 Astfel, producţia de substanţă uscată  creşte de 3 – 5 ori şi cea de lapte la 
hectar de 4 – 5,5 ori pe o perioadă de 14 ani, ceea ce este extrem de economic. În plus, 
prin îmbunătăţirea nardetelor în porţiunile mecanizabile şi intensivizarea producţiei 
se măreşte şi se redistribuie încărcarea cu animale existentă, creându-se posibilităţi de 
protecţie şi conservare a biodiversităţii în zonele limitrofe, cu habitate mai fragile 
cum sunt stâncăriile, terenurile în pantă accentuată şi cele cu exces de umiditate. 
 Aceste rezultate sunt asemănătoare cu cele realizate în Munţii Alpi, Pirinei şi 
alţii din ţări cu creşterea animalelor dezvoltată din UE. 
 

Rolul societăţii civile pentru reînvierea obiceiurilor pastorale 
După anii 1990 cu libertăţile de expresie pe care le-am câştigat multe din 

vechile obiceiuri pastorale au fost puse în valoare de câtre Administraţiile locale. 
 Dintre acestea amintim:  
♦ tunsul oilor; 
♦ urcatul oilor la munte; 
♦ măsura laptelui; 
♦ plecatul oilor la vale; 
♦ răvăşitul oilor (spartul stânei). 
Multe din satele pastorale se întrec în organizarea acestor manifestări, prilej cu 

care au loc manifestări folclorice, vânzarea de produse specifice de stână şi altele. 
O realizare mai recentă din anul 2011 este introducerea în nomenclatorul 

ocupaţiilor din România a 4 ocupaţii a celor de  Oier montan, Crescător de oi montan, 
Baci montan şi Cioban montan, care au fost avizate de Consiliul Naţional pentru 
Formarea Profesională a Adulţilor, Comitetul Sectorial pentru Agricultură. 

 
Propuneri pentru viitor 
La întrunirea membrilor Federaţiei Oierilor Montani din România din 

Căciulata jud. Vâlcea din 12 noiembrie 2011, s-au făcut mai multe propuneri pentru 
revitalizarea activităţilor agricole din zonele montane, printre care şi practicarea 
transhumanţei, strâns legate de PAC în perioada 2014-2020, pe care le prezentăm în 
continuare. 

Măsurile pilonului I : 
o Sprijinirea zonelor defavorizate cuprinse în pilonul 1:  
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 Consecinţele alocărilor bugetare de 5%: 
- Alocări suplimentare-susţinere diferenţiata pe cap de  oaie/capra din zona 
montana( aprox. 20 euro/cap) pentru un efectiv minim de 20 oi-capre/exploataţie 
 

 Întreţinerea pajiştilor montane : reguli de flexibilitate ? 
- Alocările financiare sa fie încasate de către UTILIZATOR - cine lucrează terenul sa 
beneficieze de alocările financiare 

o Plăţile cuplate : care producţii nemenţionate ar trebui să fie luate în 
considerare ? 

- Laptele si carnea de oaie susţinute financiar ( 12 euro/cap animal) din zona montana. 
Punerea în aplicare a pilonului II : 

o Articularea cu fonduri structurale şi integrarea FEADR în cadrul strategic 
comun cu referire la oieritul montan 

- Finanţarea proiectelor cu sume cuprinse intre 70%-100% pentru oierii montani ce 
investesc în protecţia ecosistemelor, masurilor de agromediu, bunelor practici 
GAEC,etc. 

o Posibilităţi pentru programe interregionale  cu referire la oieritul montan 
o Modalităţi de sub-programe tematice, în special <<montane>> şi, după caz, de 

coordonare între regiuni
 - « promovarea (marketingul) vânzării produselor tradiţionale din ferma din zona 
montana »;  
 - « selecţie şi ameliorare rase de oi/capre din zona montană »; 
- « formare, informare, consiliere, schimburi de experienţa pentru oierii montani ». 

 cu referire la oieritul montan 

o Modalităţi de cooperare transfrontaliere pentru abordările în masivii montani,

o Măsuri 

 
cu referire la oieritul montan  

 Măsuri de agromediu pentru menţinerea practicilor  şi remunerarea 
externalităţilor pozitive? 

- O indemnizaţie de baza de handicap natural de 5.000 euro/exploataţie pentru oierii 
montani ce deţin un efectiv minim de 100 oi-capre/exploataţie 

 Limite de cheltuieli adecvate ? 
- Acordarea de despăgubiri în procent de 100% pentru pagube produse de către 
animalele sălbatice 

 Luarea în considerare a sistemelor pastorale ? 
- Susţinerea transhumantei după criteriul distanţei - pana la 150 km distanţa de la 
fermă la locul de păşunat în sumă de 8 euro/cap de animal( oi/capre) şi peste 150 de 
km distanţa de la ferma la locul de păşunat în sumă de 12 euro/cap de 
animal( oi/capre). 

*  *  * 
 Cu această lucrare am fost invitat la Colocviul Jubiliar al Pastoraliştilor 
francezi ”Pastoralismes d'Europe: rendez-vous avec la modernité!”, care a avut loc la 
Paris în data de 1 martie 2012 cu prilejul a 40 de ani de la promulgarea ”Legii 
pastorale” din Franţa, prima de acest fel din Europa. 
 
Rev. Profitul agricol nr. 14,15 şi 16 din 11, 18 şi 25 aprilie  2012, Bucureşti 



 260 

 
 



 261 

ECONOMIE MONTANĂ 
 

MUNTELE – UN TERITORIU CE NU TREBUIE LǍSAT SǍ MOARǍ 
 
 Condiţiile şi resursele naturale oferite de TERRA nouă, oamenilor, sunt 
extreme, cu zone geografice mai favorabile unei dezvoltări armonioase pe multiple 
planuri, alături de altele cu diferite grade de dificultate (handicapuri) sau imposibil de 
locuit. 
 Unul din aceste teritorii defavorizate este muntele, care dintotdeauna a creat 
probleme majore vieţuirii în limite normale a populaţiei umane în comparaţie cu alte 
zone, de deal, câmpie sau lacustre. Cu toate aceste condiţii nefavorabile, muntele a 
fost cucerit în extremis de o populaţie săracă, în continuă creştere numerică, adesea 
refugiată din calea năvălitorilor prădalnici, caz în care munţii şi pădurile au oferit în 
plus un adăpost  şi mijloc de protecţie a fiinţei  noastre naţionale. 
 Revoluţia tehnico-ştiinţifică din ultimul secol al mileniului II a uşurat 
considerabil munca fizică, a înteţit comunicarea între oameni şi a impus alte 
standarde de civilizaţie. Zonele montane, rămase în urmă cu dezvoltarea datorită 
condiţiilor naturale dificile, au început să fie abandonate într-un ritm din ce în ce mai 
accelerat. Seducţia irezistibilă a unui trai mai uşor, îi face mai ales pe cei tineri să 
părăsească definitiv muntele, spre a se îndrepta către alte meleaguri mai prospere, cu 
câştiguri mai bune la eforturi mai reduse, departe de singurătate şi lupta acerbă pentru 
supravieţuire, într-un mediu natural adesea ostil. 
 A asista neputincioşi la derularea acestui exod perpetuu de la munte la şes ar fi 
o greşeală de neiertat pentru actuala generaţie şi un handicap cu mult mai greu de 
refăcut de către generaţiile viitoare, care nu sunt vinovate de nepăsarea noastră. Odată 
părăsită o vatră seculară de viaţă omenească montană, este bine cunoscut faptul că 
nimeni nu va reveni în acel loc să-l reocupe în actualele condiţii socioeconomice, 
ceea ce este o pierdere irecuperabilă pentru o naţiune şi viitorul ei. 
 Aceste fenomene, cu implicaţii grave pe termen mediu şi  lung, au fost sesizate 
de ţările dezvoltate din vestul Europei, în special cele din jurul Alpilor, care au făcut 
şi fac în continuare eforturi considerabile pentru diminuarea procesului de migrare a 
populaţiei montane, de menţinere cu orice preţ a fermelor agricole şi a gospodăriilor 
pe vechile amplasamente, în calcul intrând şi strategiile naţionale de apărare a 
respectivelor ţări în cazul unor invazii din afară. 
 Înainte de a se pune problema nivelului compensaţiilor şi a subvenţionării 
agriculturii pentru teritoriile cu handicap natural din aceste ţări, au fost conturate 
zonele montane propriu-zise şi în cadrul lor gradele de defavorabilitate pe altitudine, 
stabilite pe baze ştiinţifice şi alte criterii de diferenţiere faţă de spaţiile limitrofe cu 
condiţii normale. 
 În întâmpinarea acestui deziderat major al cunoaşterii gradului de 
defavorabilitate pentru condiţiile naturale şi socioeconomice din zona montană 
specifică ţării noastre, au fost iniţiate, în premieră la noi, studii de gradientică 
montană, prezentate pe scurt într-un număr anterior al acestei reviste (nr.18/5-11 mai 
2000). 



 262 

  În spaţiul montan din ţara noastră au fost efectuate de-a lungul timpului 
numeroase observaţii, studii şi cercetări de geografie, geologie, climatologie, 
hidrologie, pedologie, vegetaţie, faună, ecologie, silvicultură, agricultură, zootehnie, 
sociologie, etnografie, medicină, arhitectură, economie şi multe altele. Aceste lucrări, 
de o inestimabilă valoare teoretică şi practică, scot în evidenţă multe laturi ale 
specificului montan, în funcţie de domeniul de activitate sau specializare al autorilor, 
neglijându-se uneori complexitatea şi interacţiunile factorilor care acţionează în acest 
areal.  
 Componentele ecosistemelor montane care constituie biotopul (habitatul) sunt 
reprezentate în principal de relief, climă, apă şi sol. În biogeocenoză sunt incluse 
rezumativ plantele şi animalele, la care se adaugă cel mai important factor de 
influenţă în echilibrul ecologic montan, şi anume omul. 
 Activităţile umane şi condiţiile de vieţuire în zona montană sunt din ce în ce 
mai restrictive pe altitudine (tabelul). 

 
Câteva caracteristici ale activităţilor umane în Carpaţii României 

Limite 
altitudinale 

  
(m) 

Timp 
efectiv de 
lucru în 
aer liber 

 (ore) 

Durată 
încălzire 
locuinţe 

(zile) 

Asigurare 
confort 
termic  

 
(grade-zile) 

Durata medie 
 
 

(zile) 
păşunat stabulaţie 

2.000-2.200 1.600 365 7.500 55 - 
1.800-2.000 1.750 365 7.000 70 - 
1.600-1.800 1.900 340 6.500 85 - 
1.400-1.600 2.050 320 6.000 100 - 
1.200-1.400 2.200 300 5.500 115 250 
1.000-1.200 2.350 280 5.000 130 235 
800-1.000 2.500 260 4.500 145 220 
600-800 2.650 240 4.000 160 205 

Gradienţi 
pentru 100 

m altitudine 
-75 ore +10 zile +250 -7,5 zile +7,5 zile 

 
  Astfel, timpul de lucru în aer liber (agricultură, exploatări forestiere sau 
miniere la zi, construcţii etc.), de la cca. 2.650 ore (85% din 3.100 ore anual) posibil 
de efectuat la 600-800 m. ajunge la 1600 ore (50%) la 2.000-2.200 m. altitudine, 
situaţie care reflectă condiţiile progresiv mai grele de lucru în zona montană.  
 Un alt element, aproape neglijat, este evoluţia pe altitudine a duratei şi 
intensităţii încălzirii locuinţelor permanente pentru asigurarea confortului termic 
standard de 20 0C în interiorul lor.  
 După studiile unor reputaţi specialişti de la I.N.M.H. Bucureşti, s-a pus în 
evidenţă creşterea cu 10 zile/100 m. a duratei încălzirii locuinţelor până la 
aproximativ 1.600-1.800 m. altitudine., nivel peste care încălzirea este necesară tot 
timpul anului.  
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 Astfel, cheltuielile pentru încălzire (locuinţe, cabane, hoteluri etc.) sporesc 
simţitor cu altitudinea. 
 De asemenea, durata sezonului optim de păşunat cu bovinele, care se 
suprapune cu durata intervalelor cu temperaturi medii zilnice egale sau mai mari de 
10 0C, scade cu -7,5 zile/100 m, iar durata perioadei de stabulaţie creşte evident în 
aceeaşi proporţie cu altitudinea. 
 Se poate afirma că limita superioară de extindere şi supravieţuire a 
gospodăriilor permanente din Carpaţii româneşti (1.200-1.400 m. altitudine) este 
determinată şi de durata obligatorie de întreţinere în grajd a bovinelor, care nu poate 
să depăşească 2/3 dintr-un an  (cca. 250 zile) datorită eforturilor şi cheltuielilor mari 
pentru cositul şi prepararea fânului, într-o perioadă foarte scurtă de vegetaţie. 
 Într-un studiu solicitat de Comisia Naţională a Zonei Montane din România 
efectuat în anul 1990 în comunele din Platforma Bran, răspândite între 700 şi 1.300 m. 
altitudine (Bran, Moeciu şi Fundata), între Masivele Bucegi şi Piatra Craiului, s-a 
ajuns la concluzia că producţia anuală de lapte de vacă scade cu 150 l/cap/100 m. 
(2.100-1.500 l/cap) şi a celei de lână 200 g/cap/100 m (2,5-1,7 kg/cap), datorită 
condiţiilor naturale şi economice ale creşterii acestor animale. 
 Un alt parametru economic, şi anume numărul de autoturisme la 1.000 de 
locuitori, ajungea acum un deceniu la 50 de bucăţi la Bran (700-900 m altitudine) şi 
numai la 10 bucăţi la Fundata (1.100-1.300 m altitudine), scăzând cu 10 autoturisme 
la fiecare 100 m altitudine. 
 În acest sens a fost şi este încă anacronică menţinerea unor preţuri de achiziţie 
unitare la cele două produse principale luate în studiu (lapte şi lână), care s-au 
reflectat în final şi în acest indicator sintetic care este numărul de autoturisme 
deţinute de populaţie.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Rev. Agricultura  Romaniei, nr. 32(501), Anul XI, 11-17 august 2000, Bucuresti sub 
titlul ” Gradul general de defavorabilitate al zonei montane si cuantumul necesar al 
subventiilor” 
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PRINCIPII ECOLOGICE PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ  
ÎN ZONA MONTANĂ 

 
INTRODUCERE 
Prosperitatea economică de până acum a societăţii umane a fost legată de 

activităţi care au dus la epuizarea treptată a resurselor Terrei, activităţi care în 
majoritatea cazurilor sunt şi poluante. Produsele şi serviciile de care avem nevoie 
absorb resurse, produc deşeuri şi poluează. Trebuiesc găsite metode, care fără a opri 
dezvoltarea economică, să evite epuizarea resurselor şi distrugerea planetei, astfel ca 
să oferim o şansă şi celor care vor veni după noi.  
  Ţările evoluate ale lumii se ghidează în prezent după noul principiu al 
DEZVOLTĂRII DURABILE (SUSTENABILE) care urmăreşte o armonizare pe 
termen lung între producţie şi consum pe de o parte, cu protejarea unui mediu prielnic 
vieţii pe de altă parte, marcând totodată trecerea de la măsuri corective la cele 
preventive. 
 În acest context AGRICULTURA DURABILĂ se defineşte prin folosirea 
resurselor naturale într-un altfel de mod, încât nevoile umane de hrană sau alte bunuri 
agricole prezente şi viitoare să fie garantate, în timp ce calitatea mediului şi resursele 
naturale rămân protejate. Această formulare este dedusă direct din definiţia 
dezvoltării durabile oferită de Comisia Mondială de Mediu şi Dezvoltare (WCED) 
care a introdus termenul în anul 1987. Agricultura durabilă împreună cu silvicultura 
şi alte ocupaţii care se doresc durabile se desfăşoară cu precădere în SPAŢIUL 
RURAL. Conform Chartei Europene spaţiul rural cuprinde o zonă interioară sau 
costieră ce conţine satele şi oraşele mici, în care majoritatea părţii terenului este 
utilizată pentru: 

a) agricultură, silvicultură, acvacultură, şi pescuit 
b) activităţi economice şi culturale ale locuitorilor zonei (artizanat, industrie, 

servicii, etc.) 
c) amenajări de zone neurbane pentru timpul liber şi distracţii (sau de rezervaţii 

naturale) 
d) alte folosinţe (cu excepţia celor de locuit). 

Ca parte integrantă a spaţiului rural care se va alinia la agricultura, silvicultura 
şi alte activităţi durabile ale viitorului, ZONA MONTANĂ, cu fragilitatea ei 
caracteristică, trebuieşte mai bine cunoscută pentru ca resursele să fie mai atent 
gospodărite, astfel ca să asigure o dezvoltare durabilă. 

Principiile ecologice fundamentale pentru dezvoltarea durabilă a zonei 
montane se pot împărţi în cinci mari categorii ce privesc: 
  A - menţinerea echilibrului ecologic al ecosistemelor 
  B – conservarea  biodiversităţii şi al habitatelor naturale  
  C – potenţarea cu input-uri reduse a resurselor agricole, silvice şi de altă provenienţă  
  D – stabilirea handicapurilor naturale şi socioeconomice pe altitudine  
  E – acordarea unor şanse egale de trai civilizat pentru locuitori. 

Toate aceste categorii de principii ecologice, economice şi sociale sunt intr-o 
strânsă interdependenţă. 
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În cele ce urmează se vor face câteva referiri la aceste principii de care ar 
trebui să ţinem seama pe viitor, urmate de acţiuni concrete în teritoriu, fără de care nu 
se va putea realiza o dezvoltare durabilă a zonei montane. 

 
A. MENŢINEREA ECHILIBRULUI ECOLOGIC AL ECOSISTEMELOR 

Zona montană din România, din punct de vedere fizico geografic este situată la 
peste 600-800 m altitudine, reprezentând aproximativ 30% din teritoriul României. 
 În spaţiu montan din ţara noastră au fost efectuate de-a lungul timpului 
numeroase observaţii, studii şi cercetări de geografie, geologie, climatologie, 
hidrologie, pedologie, vegetaţie, faună, ecologie, silvicultură, zootehnie, sociologie 
etnografie, artizanat, medicină, arhitectură, economie şi multe altele. 
 Aceste lucrări de o inestimabilă valoare teoretică şi practică, scot în evidenţă 
multe laturi ale specificului montan, în funcţie de domeniul de activitate sau 
specializare al autorilor, neglijându-se uneori complexitatea şi interacţiunile factorilor 
care acţionează în acest areal.  
 Nu întâmplător, marele nostru geograf, VÂLSAN (1964) ne face să înţelegem 
că peisajul de munte: „…nu mai e o masă de materie înălţată deasupra 
vecinătăţilor, nici numai rocă, nici numai climă, vegetaţie şi animale care sunt legate 
între ele. Îmbinarea tuturor dă o individualitate unitară cu însuşiri proprii … ceea ce 
numim munte, face să apară manifestări noi pe care parţial nu le are nici unul dintre 
compartimente”. 
 Mai recent REY (1985) defineşte ştiinţa despre munte - montanologie ca 
„domeniu ştiinţific multi-, inter- şi transdisciplinar, având ca obiect  studiul 
fenomenelor economico-ecologico-sociale ce  caracterizează raporturile om natură 
în sistemele montane (specific regiunilor muntoase) vizând conceptualizarea şi 
promovarea căilor (metodelor, tehnicilor, variantelor) de dezvoltare optimizată a 
acestora”. 
 În acest context într-o versiune simplificată se enumără factorii principali care 
determină complexitatea şi tendinţa evolutivă a ecosistemelor montane, în funcţie de 
creşterea sau scăderea nivelului altitudinal (Figura). 
 Componentele ecosistemelor montane care alcătuiesc biotolul (habitatul) sunt 
mai sumar reprezentate de relief, climă, apă şi sol. In biocenoză sunt incluse 
rezumativ plantele şi animalele la care se adaugă cel mai important factor de influenţă 
în echilibrul ecologic montan şi anume, omul. 
 Arealul montan este considerat ca zonă defavorizată agricol, întrucât pe 
altitudine este progresiv mai neprielnică şi chiar limitată pentru cultura plantelor, 
creşterea animalelor şi alte activităţi productive, comparativ cu celelalte zone mai 
joase de la deal şi câmpie. 
 Urcând muntele relieful este tot mai accidentat, clima mai aspră, solurile mai 
slab fertile, plantele şi animalele au productivităţi mai scăzute, condiţii în care omul 
depune eforturi suplimentare pentru a supravieţui. 
 Coborând muntele, condiţiile naturale sunt din ce în ce mai favorabile culturii 
plantelor şi creşterii animalelor, efortul uman este mai redus şi condiţiile socio-
economice sunt progresiv mai atractive. 

.  
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- condiţii pentru agroturism…... 
- medicină naturistă recreere  
- mod de viaţă arhaic 
- policalificare, artizanat 
- diversitate, folclor, datini 
- păstrare limbaj, tradiţii 
- respect, credinţă, religie 
- izolare, singurătate 
- aşezări urbane dispersate 
- restrângere căi de acces 

 

OM 

- densitate locuitori 
- comasare gospodării 
- condiţii sociale, cultură 
- informaţii, influenţe externe 
- şcolarizare, specializare 
- consum energie convenţională 
- mecanizare chimizare 
- poluare aer, apă, sol, etc. 
- factori de stres şi risc 
- grad de civilizaţie modernă …….. 

 

 
- produse nepoluate ………….. 
- folosire extensivă păşuni 
- animale sălbatice, vânat 
- adaptare condiţii aspre 
 

 

ANIMAL 

- rase perfecţionate 
- furajare cu concentrate 
- intervenţii zooveterinare 
- exploatare intensivă …………….. 

 

 
- practica agricultură ecologică.. 
- conservare biodiversitate 
- plante medicinale, melifere 
- pajişti naturale 
- păduri, tufărişuri 

 

PLANTĂ 

- despădurire, desţeleniri 
- culturi argile in arabil 
- pomi şi arbuşti fructiferi 
- protecţie fitosanitară 
- productivitate vegetală………….. 

 

 
- reducerea troficitate………… 
- acumulare humus brut 
- pondere material scheletic 

 
SOL 

- sporire volum edafic util 
- activitate microbiologică 
- elemente nutritive accesibile......... 

 

 
- densitate, izvoare, râuri……… 
- surse apă potabile 
- viteză de curgere 
 

 
APĂ 

- acumulări pânză freatică 
- debite râuri, inundaţii 
- suspensii solide, colmatare……… 

 

 
- strat zăpadă, chiciură………... 
- frecvenţă şi viteză vânt 
- nebulozitate, ceaţă 
- umezeală aer, sol 
- precipitaţii atmosferice 

 

CLIMĂ 

- durată strălucire soare 
- temperatură aer, sol 
- presiunea atmosferică 
- perioade de uscăciune 
- durată perioadă vegetaţie ………. 

 

 
- sensibilitate peisaj ………….. 
- apariţie stâncării 
- înclinaţie versanţi 
- accentuare fragmentare 

 

RELIEF 
- alterare, mineralizare roci 
- eroziune accelerată 
- lărgire culmi şi văi 
- sporire accesibilitate…………….. 

 

ECOSISTEME MONTANE 
 

Evoluţia generală pe altitudine a unor factori naturali şi socio – economici 
din Carpaţii României 
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 Datorită acestor caracteristici naturale şi socio-economice, de-a lungul 
vremurilor, s-a înregistrat un exod continuu al populaţiei din zonele montane spre alte 
zone mai favorabile, tendinţă care se accentuează şi mai alarmant în zilele noastre. 
 In stadiul actual de tranziţie spre economia de piaţă, menţinerea unor preţuri 
unitare pentru produsele agricole vegetale şi animale, combustibili şi energie, 
materiale de construcţii, utilaje şi maşini agricole, etc., va determina o scădere şi  mai 
pronunţată a mijloacelor de subzistenţă a locuitorilor din zonele montane faţă de cei 
care vieţuiesc în alte zone mai favorabile activităţilor umane. 

Pentru a atenua impactul nefavorabil al condiţiilor pedoclimatice, de 
accesibilitate, izolare, subdezvoltare, infrastructură, etc., asupra performanţelor 
productive din această zonă, este imperios necesară elaborarea unei legislaţii montane 
de protecţie socio-economică al locuitorilor şi a mediului înconjurător. 

In ţările vest europene, de mai multe decenii se acordă subvenţii, compensaţii, 
preţuri diferenţiate în funcţie de altitudine, la produsele agricole şi alte facilităţi 
majore, pentru a menţine populaţia şi activităţile productive din zonele montane, fără 
de care nu se poate realiza o dezvoltare durabilă armonioasă pe ansamblul economiei 
 Menţinerea cu orice preţ social a populaţiei montane în vatra ei seculară este o 
problemă extrem de importantă, întrucât face parte din strategiile de valorificare a 
resurselor naturale existente, protecţia mediului înconjurător, păstrarea tradiţiilor şi 
identităţii naţionale alături de alte obiective majore, inclusiv de apărare a ţării. 

Acestea sunt doar câteva aspecte ale cadrului natural şi socio-economic de 
“normalitate” ale ecosistemelor montane, de care depinde în foarte mare măsură de 
politicile şi programele de dezvoltare durabilă a zonei montane pentru viitor.  

Din păcate, toate aceste programe şi acţiuni vor trebui să ţină seama de 
realitatea concretă din teritoriu, care pe lângă situaţia socio-economică cunoscută se 
prezintă cu grave dezechilibre ecologice şi demografice, incompatibile cu dezvoltarea 
durabilă.  

Echilibrul ecologic al zonei montane a fost grav afectat în ultima vreme de 
despăduriri doborâturi de vânt, suprapăşunat în zonele mai accesibile sau abandon al 
folosirii păşunilor şi fâneţelor în zonele îndepărtate sau mai greu accesibile, 
distrugerea ţelinii prin lucrări de construcţii, circulaţia haotică a turiştilor, râmături de 
porci mistreţi, fenomene de torenţialitate şi eroziunea solului, alunecări de terenuri, 
inundaţii, poluare prin supratârlire, resturi menajere, ape uzate, halde industriale, 
miniere şi multe altele. 

Pentru refacerea echilibrului ecologic general se propun următoarele măsuri: 
- stăvilirea proceselor erozionale şi de alunecări de terenuri prin lucrări 

specifice de îmbunătăţire funciare şi combaterea torenţilor.  
- împădurirea sau înierbarea terenurilor lipsite de vegetaţie sau cu vegetaţie 

degradată, expuse eroziunii pluviale şi eoliene. 
- refacerea echilibrului apei în natură prin plantaţii forestiere de reţinere a 

apei în zona montană înaltă, aliniamente forestiere de-a lungul râurilor, înierbări de 
protecţie, combaterea colmatării lacurilor de acumulare, etc.  

- regularizarea, captarea şi utilizarea raţională a resurselor de apă  
- combaterea excesului de umiditate a solului 
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- evitarea poluării solului, apelor aerului, peisajului prin depozitare de deşeuri 
menajere, forestiere, industriale, miniere, etc.  

- gospodărirea şi exploatarea raţională a pădurilor şi vânatului 
- întreţinerea şi folosirea raţională a păşunilor şi fâneţelor naturale 
- evitarea supratârlirii locurilor de odihnă cu poluarea solului, apelor, focare 

de boli, etc. 
- ordonarea circulaţiei turiştilor a mijloacelor de transport, exploataţii miniere 

şi a altor lucrări care afectează solul, vegetaţia, apele, peisajul şi alte resurse naturale 
ale zonei montane. 

Reconstrucţia ecologică a ecosistemelor montane degradate este prima măsură 
care trebuie să fie luată înainte de restul acţiunilor ce privesc dezvoltarea durabilă. 

 
B. CONSERVAREA BIODIVERSITĂŢII ŞI HABITATELOR NATURALE 

Intensivizarea producţiei agricole şi silvice în ţările dezvoltate şi exploatarea 
iraţională a resurselor vegetale şi de sol din ţările sărace au dus la reducerea 
îngrijorătoare a biodiversităţii şi habitatelor naturale ale Terrei. Aceste mari distrugeri 
vor afecta mersul revoluţiei biotehnologice, singura care ar putea rezolva pe viitor 
existenţa umană.  

Convenţia asupra Diversităţii Biologice (CBD) adoptată în mai 1992 la Berna, 
reprezintă cadrul legislativ pentru conservarea diversităţii genetice (intraspecifice) a 
diversităţii speciilor (interspecifice) şi diversităţii habitatelor şi sistemelor ecologice. 
După un deceniu, în aprilie 2002 la Haga, s-a elaborat o Strategie Globală de 
Conservare a Plantelor (GSPC)  ca parte componentă a CBD pornind de la 
recunoaşterea poziţiei pe care o au plantele ca fundament de care depinde restul 
biodiversităţii. 

Principalele obiective ale GSPC pentru perioada 2002 –2010 sunt:  
- evaluarea şi documentarea ştiinţifică a diversităţii plantelor  
- conservarea diversităţii plantelor 
- utilizarea diversităţii plantelor în mod durabil 
- promovarea educaţiei şi informării privind diversitatea plantelor 
- dezvoltarea infrastructurii necesare procesului de conservare a diversităţii 

plantelor  
Strategia Europeană pentru Conservarea Plantelor (EPCS)  militează pentru “ 

O lume în care plantele să fie preţuite acum şi pentru viitor” care are ca obiectiv 
concret stoparea declinului diversităţii plantelor spontane din Europa.  

Dintre cele 17 zone naturale de interes pentru România numai Delta Dunării 
(580 mii hectare) şi Balta Mică a Brăilei (17,5 mii ha) sunt în zona de câmpie, restul 
de 15 în suprafaţă totală de 535 mii ha, sunt în zona montană: Domogled, Valea 
Cernei, Retezat, Porţile de Fier, Cheile Nerei – Beuşnita, Munţii Apuseni, Rodna, 
Bucegi, Cheile Bicazului – Hăşmaş, Ceahlău, Călimani, Cozia, Piatra Craiului, 
Grădiştea Muncelului – Cioclovina, Semenic - Cheile Caraşului şi Munţii Măcinului, 
conform Legii nr 5/ 2000.  

La fel cele 827 rezervaţii şi monumente ale naturii de la noi sunt în marea lor 
majoritate în zona montană, care este păstrătoarea celor mai numeroase comori 
naturale ale ţării noastre. 
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C. POTENŢAREA RESURSELOR NATURALE ŞI UMANE PENTRU O 
AGRICULTURĂ BIOLOGICĂ 

Se impune pe drept cuvânt ca agricultura pe baze biologice “curate”  
nepoluantă pentru realizarea unor produse vegetale şi animaliere ecologice, poate fi o 
alternativă la agricultura intensivă, chimizată, generatoare de poluare. Zona montană 
din ţara noastră cu întinse suprafeţe de pajişti naturale se poate transforma într-un 
imens perimetru de practicare a agriculturii biologice, asemănător Austriei care este 
una dintre ţările europene cu cea mai răspândită agricultură de acest nou tip. 

Lucrarea prezentă nu îşi propune să dezvolte principiile agriculturii biologice 
(ecologice) care sunt diferite de cele ale agriculturii de subzistenţă, primitive ce este 
la fel mică consumatoare de energie. 

Agricultura ecologică montană face apel în primul rând la pajişti şi culturi 
pentru furaj care prin procesul de fotosinteză a plantelor “condensează” energia 
solară în materie vegetală (iarbă, fân, rădăcini, tuberculi, frunze, seminţe, etc.).   

În acest lanţ intervine apoi animalul domestic sau sălbatic care are rolul de 
“convector” al materiei vegetale în produse animaliere de strictă necesitate (lapte, 
carne, ouă, lână, piei, etc.) sursa principală de îngrăşăminte organice, forţă motrice de 
tracţiune şi apărare, mijloc de agrement şi companie pentru om.  

În cele ce urmează se prezintă câteva idei pentru potenţarea resurselor naturale 
în vederea practicării unei agriculturi biologice montane şi anume:  

 
Producţia vegetală 
- menţinerea în stare de funcţiune a fondului pastoral prin lucrări de 

întreţinere şi folosire corespunzătoare pentru captarea energiei solare oferite gratuit 
de natură; 

- păstrarea biodiversităţii şi productivităţii pajiştilor prin lucrări specifice ca:  
• ameliorarea acidităţii solurilor prin amendare calcică 
• promovarea şi extinderea fertilizării organice cu gunoi de grajd, târlire raţională şi 

altele.  
• aprovizionarea solului în fosfor şi uneori potasiu folosind produse naturale ca 

făina de fosforite şi săruri de potasiu.  
- promovarea unui program de introducere extindere şi menţinere a 

leguminoaselor perene în pajişti sau culturi de arabil, adevărate “uzine vii”  pentru 
fixarea azotului atmosferic.  

- alte măsuri nepoluante cu input-uri reduse de sporire a producţiei vegetale, 
pe căi ecologice.  
 

Producţia animală 
- extinderea speciilor şi raselor de animale care pot valorifica integral şi mai 

economic resursele vegetale din natură sau cele cultivate în arabil 
- crearea unei infrastructuri corespunzătoare (drumuri de acces, alimentări cu 

apă, adăpători, umbrare forestiere, împrejmuiri, folosire raţională, colectare şi 
distribuire de dejecţii pe păşuni, etc) pentru folosirea prin păşunat a întregii suprafeţe 
de păşuni a ţării, aflate în prezent în diferite stadii de abandon. 
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- reglementarea duratei şi încărcării cu specii şi categorii de animale pe 
altitudine şi distanţe de locurile de stabulaţie, pentru menţinerea productivităţii 
păşunilor 

- îmbunătăţirea sistemelor de recoltare şi conservare a furajelor pentru 
perioada de stabulaţie 

- asigurarea corespunzătoare a aşternutului din adăposturi pentru producerea 
gunoiului de grajd sau a sistemului de stabulaţie pe grătare cu realizarea gunoiului 
semilichid, necesare fertilizării organice a pajiştilor şi altor culturi;  

- metode şi mijloace sanitar veterinare ecologice de îngrijire şi întreţinere a 
sănătăţii animalelor;  

- menţinerea şi gospodărirea corespunzătoare a efectivelor de animale pentru 
vânat; 

- utilaje şi echipamente specifice de procesare a producţiilor animaliere 
obţinute prin metode ecologice. 

Acestea sunt câteva principii de aplicare a unor  măsuri preponderent 
ecologice, care ar trebui să stea la baza producţiei vegetale şi animaliere fără de care 
nu se va putea iniţia şi promova o agricultură ecologică, inclusă în dezvoltarea 
durabilă a zonei montane. 

 
D. STABILIREA HANDICAPURILOR NATURALE ŞI SOCIOECONOMICE 

     PE ALTITUDINE  
Rezolvarea unor probleme stringente cu care se confruntă în prezent locuitorii 

zonei montane din ţara noastră, nu este posibilă fără cunoaşterea factorilor naturali şi 
economici restrictivi-limitativi, denumiţi şi handicapuri, în funcţie de care să se 
distribuie corect şi stimulativ mijloacele financiare şi materiale suplimentare în 
scopul acordării unor şanse cel puţin egale de acces la un standard de viaţă 
asemănător cu al locuitorilor din zonele limitrofe mai favorizate socio-economic. 
 Până acum s-a studiat şi prezentat tendinţa pe altitudine cu evoluţia factorilor, 
în sensul scăderii sau creşterii valorilor, cu precizarea unor parametri la unele nivele 
altitudinale. De exemplu staţiile meteorologice în zona montană nu sunt aşezate pe 
intervale altitudinale echidistante, din 500 în 500 de metri sau alte valori, ele sunt 
amplasate mai mult în funcţie de accesibilitate şi alte criterii. La fel câmpurile 
experimentale pe pajiştile montane au fost amplasate în principal în funcţie de 
condiţiile de acces şi lucru, posibilităţi de pază şi cazare, mai puţin după criterii strict 
altitudinale. Apar în acest caz multe intervale altitudinale fără date climatice sau 
pratotehnice, pentru care trebuie găsite soluţii pentru a fi completate în vederea 
caracterizării generale cât mai cuprinzătoare a unui munte, grup de munţi sau zone 
montane. In paralel se pune problema aprecierii valorii factorilor amintiţi pe toate 
nivelurile altitudinale ale unui munte sau zonă montană. 
 In acest sens gradientica ecologică poate fi o alternativă de fundamentare 
ştiinţifică riguroasă şi  mai ales accesibilă de cunoaştere a spaţiului montan, necesare 
organismelor legiuitoare şi decizionale abilitate să elaboreze legile şi strategiile de 
redresare, dezvoltare şi protecţie a mediului, locuitorilor şi economiei montane. 
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 Până în prezent termenul de gradient a fost utilizat în climatologie pentru a se 
reda evoluţia pe altitudine din 100 în 100 m a temperaturii aerului (gradient termic) şi 
uneori a precipitaţiilor (gradient hidric). 
 In urma unor studii laborioase pentru caracterizarea complexă a factorilor 
ecologici şi economici din spaţiul montan carpatic românesc, s-a considerat utilă 
exprimarea evoluţiei altitudinale ale acestora prin diverşi gradienţi specifici. Astfel 
sfera de cuprindere a gradienţilor cunoscuţi în literatura de specialitate este mult mai 
lărgită, fiind încadrată într-un nou domeniu al mijloacelor de exprimare sintetică, 
propusă a se numi gradientică ecologică montană. 
 Pentru conturarea gradienţilor ecologici montani au fost extrase şi prelucrate pe 
nivele altitudinale un volum mare pe date existente în literatura noastră de specialitate 
cu privire  la climă, soluri, vegetaţie, productivitate biologică, activitate umană în aer 
liber, confort termic în locuinţe şi altele. 
 Exprimarea prin gradienţi a factorilor naturali şi socio-economici din zona 
montană prezintă numeroase avantaje din care enumerăm : 

o sintetizarea unui volum imens de date din diferite domenii ale cunoaşterii 
pentru un nivel sau niveluri altitudinale 

o posibilitatea determinării cu oarecare exactitate a datelor lipsă la un 
anumit nivel sau ecart altitudinal 

o cuantificarea evoluţiei pe altitudine a factorilor prin valori sugestive şi 
comparabile cu datele din alte zone montane 

o uşurinţa cu care se stabilesc legăturile între diferiţi factori şi explicarea 
unor fenomene şi interacţiuni mai complexe, cu evoluţia lor pe altitudine 

o crearea unui limbaj mai accesibil de comunicare între specialişti din 
diferite domenii de activitate, fiind util şi în procesul instructiv-formativ 

o fundamentarea pe baze ştiinţifice a legislaţiei montane cu regulamentele 
ei de aplicare specifice şi multe altele. 
 Intr-o primă încercare de caracterizare generală a condiţiilor pedoclimatice se 
reconfirmă evoluţia pe altitudine a temperaturii medii anuale şi precipitaţiile 
atmosferice la care adăugăm gradienţi ecologici privind grosimea stratului de sol şi 
principalele caracteristici chimice (aciditate, grad de saturaţie în baze) ale orizontului 
superior a solurilor din zona montană (Tabelul 1). 

 Aceste date sintetice pun în evidenţă restrângerea pe altitudine a condiţiilor 
pedoclimatice favorabile cu excepţia precipitaţiilor atmosferice, servind totodată la 
aprecierea cu o oarecare aproximaţie a principalilor factori ecologici pe nivele 
altitudinale pe întreg lanţul carpatic românesc. 
 Evoluţia pe altitudine a acestor factori ecologici determină distribuţia şi 
productivitatea pădurilor şi pajiştilor. 
 In general productivitatea pădurilor şi pajiştilor montane pe ecartul 600-1800 
m altitudine sunt dependente în principal de temperatura şi precipitaţiile medii 
anuale, de grosimea stratului de sol şi proprietăţile fizico-chimice ale acestuia, 
prezentate anterior în tabelul 1. 

Pentru detaliere s-a prezentat şi alte date climatice pentru a caracteriza şi mai 
amănunţit condiţiile care determină distribuţia şi productivitatea vegetaţiei primare şi 
secundare din Carpaţii României (Tabelul 2). 
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Tabelul 1 
Condiţii medii de climă şi sol din Carpaţii României 

 

Altitudinea 
(m) 

CLIMA SOLUL 
Temp. 
medie 

anuală(0
Precipitaţii 

anuale 
(mm) 

C) 

Grosime 
strat 
(cm) 

Orizontul “A” 

pH în 
H2O 

V% 

2000-2200 0 1450 35 3,9 12 
1800-2000 1 1350 50 4,2 18 
1600-1800 2 1250 65 4,5 24 
1400-1600 3 1150 80 4,8 30 
1200-1400 4 1050 95 5,1 36 
1000-1200 5 950 110 5,4 42 
800-1000 6 850 125 5,7 48 
600-800 7 800 140 6,0 54 
GRADIENŢI  
pentru 100 m alt. -0,5 0 +45 mm C -7,5 mm -0,15 -3% 

 
 

Tabelul 2 
Câteva caracteristici ale temperaturii aerului şi productivitatea pădurilor şi 

pajiştilor din Carpaţii României 
 

Altitudine 
(m) 

Temperatura 
medie (0

Durată interval (zile) cu 
temperaturi medii zilnice mai 

mari decât: 
C) 

a lunii 

Productivitate 

Păduri 
volum 

lemn la 100 
ani m3

Pajişti 
Producţie 

iarbă /ha/an 
/ha 

ianuarie iulie 00 5C 0 10C 0 15C 0C 

1600-1800 -7,5 10,0 200 130 85 0 310 3 
1400-1600 -6,9 11,4 215 145 100 0 370 5 
1200-1400 -6,3 12,8 230 160 115 0 430 7 
1000-1200 -5,7 14,2 245 175 130 10 490 9 
800-1000 -5,1 15,6 260 190 145 40 460 8 
600-800 -4,5 17,0 275 205 160 70 430 7 

Gradienţi pentru 100 m aititudine 
1200-1800 -0,3 -0,7 -7,5 -7,5 -7,5 0 -30 -1,0 
600-1200 -0,3 -0,7 -7,5 -7,5 -7,5 -15,0 +15 +0,5 

 
 După aceste date limita superioară de extindere a pădurilor încheiate din 
Carpaţii româneşti este situată între 1600 – 1800 m altitudine, limită determinată în 
principal de temperatura medie a aerului este de circa 2 0C anuală, -7,5 0C  media 
lunii ianuarie şi 10 0C media lunii iulie. Pe glob limita nordică a pădurii, după 
DENGLER (1971) urmează îndeaproape izoterma de 10 0C a lunii iulie şi oscilează 
în jurul cercului polar arctic (66030' ). 
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 Productivitatea naturală maximă a vegetaţiei primare şi secundare în Carpaţii 
României se înregistrează pe ecartul 1000-1200 m, la altitudine unde pădurile ajung 
în medie la 490 m3

Tabelul 3 

/ha volum masă lemnoasă la vârsta de 100 ani şi pajiştile naturale 
produc aproximativ 9 t/ha/an masă ierboasă supraterană. 
 Scăderea productivităţii vegetaţiei faţă de 1000-1200 m, la altitudini mai înalte 
este cauzată de diminuarea valorilor factorului de căldură şi la altitudini mai joase se 
datorează reducerii precipitaţiilor atmosferice. 
 În urma unor experimentări riguroase pe animale realizate la Vlădeni şi 
Măgurele – Braşov (600 m), Dealul Sasului – Argeş (1200 m ), Maliţa – Făgăraş şi 
Blana – Bucegi (1800 m alt.) a fost posibilă conturarea unor gradienţi mai complecşi 
de producţie animalieră, care exprimă cel mai fidel gradul de defavorabilitate a 
condiţiilor naturale concrete din zona montană.  

Este bine cunoscut faptul că peste 600-800 m alt. pajiştile naturale reprezintă 
ponderea din terenul agricol până la exclusivitate mai sus de gospodăriile permanente, 
astfel că se poate afirma că existenţa şi prosperitatea socio-economică este în primul 
rând determinată e productivitatea pajiştilor şi animalelor care le valorifică.  

Pe pajiştile naturale cu o vegetaţie normală nedegradată, producţia de iarbă 
determinată în staţionare la martorii experimentali şi consumul specific al animalelor 
(tineret ovin şi taurin) pentru realizarea unui kg spor în greutate vie, s-au conturat 
gradienţii producţiei animaliere realizaţi la păşunat. (Tabelul 3). 

Randamentul în spor greutate vie la tineretul ovin şi bovin în sezonul de păşunat 
la o încărcare normală pe pajiştile naturale din Carpaţii Meridionali estici 

(Seria acidă: Făgăraş, Iezer, Leaota; seria bazică: Bucegi – Piatra Craiului) 
 

Altitudine 
(m) 

Producţia 
pajiştilor 
SU t/ha 

 
Durata 

medie de 
păşunat 
(zile) 

Consum 
specific 

Producţia 
animalelor 

Ritm realizare 
kg/ha/zi 

Seria 
acidă 

Seria 
bazică 

Kg SU/ 
kg spor 

Seria 
acidă 

Seria 
bazică 

Dif 
+,- 

Seria 
acidă 

Seria 
bazică 

2200-2400 
2000-2200 
1800-2000 

0,8 
1,3 
1,8 

0,9 
1,5 
2,1 

40 
55 
70 

38 
35 
32 

20 
40 
60 

25 
45 
65 

+5 
+5 
+5 

0,5 
0,7 
0,9 

0,6 
0,8 
1,0 

1600-1800 
1400-1600 
1200-1400 

2,3 
2,8 
3,3 

2,7 
3,3 
3,9 

85 
100 
115 

29 
26 
23 

80 
110 
140 

90 
130 
170 

+10 
+20 
+30 

1,0 
1,1 
1,2 

1,2 
1,3 
1,4 

1000-1200 
800-1000 
600-800 

3,3 
2,8 
2,3 

4,0 
3,7 
3,4 

130 
145 
160 

20 
17 
14 

165 
165 
165 

200 
220 
240 

+35 
+55 
+75 

1,3 
1,2 
1,1 

1,5 
1,5 
1,5 

Gradienţi pentru 100 m altitudine 
1800-2400 -0,25 -0,30 -7,5 +1,5 -10 -10  -0,10 -0,10 
1200-1800 -0,25 -0,30 -7,5 +1,5 -15 -20  -0,05 -0,05 
600-1200 +0,25 +0,15 -7,5 +1,5 0 -10  +0,05 0 

 
În desfăşurarea producţiei animaliere pe verticală se observă 3 trepte 

altitudinale majore şi anume: 600-1200, 1200-1800 şi 1800-2400 m. 
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 Durata medie a perioadei de păşunat scade cu –7,5 zile/100 m alt. şi consumul 
specific pentru realizarea a 1 kg spor greutate vie este în creştere cu 1,5 kg SU/100 m 
altitudine. Având la dispoziţie datele privind producţia de fitomasă recoltabilă a 
pajiştilor pe altitudine s-a stabilit în continuare cu o oarecare aproximaţie producţia 
de spor greutate vie la ha şi ritmul zilnic de realizare a ei, pe cele 2 serii mari 
litologice luate în studiu. Productivitatea mai ridicată  a pajiştilor şi animalelor pe 
seria litologică bazică în special calcare explică în mare măsură existenţa 
gospodăriilor permanente la altitudini mai înalte cum sunt în Munţii Apuseni, Bucegi 
– Piatra Craiului faţă de alţi munţi cu substrat litologic acid cum sunt şisturile 
cristaline din Făgăraş, Cindrel, etc. 

Pentru activităţi economice în aer liber şi condiţii de habitat montan au fost 
luaţi în studiu Carpaţii Meridionali, care sunt traversaţi pe lungime de paralela  45030' 
pentru a se evita efectul factorului latitudinal care prezintă diferenţieri de cca 200 m 
în etajarea vegetaţiei faţă de nordul Carpaţilor Orientali (470

Tabelul 4 

30'), respectiv limita 
inferioară a etajului alpin este de la 2200 m în Făgăraş şi de 2000 m în Rodna 
(CĂLINESCU, 1969). 
 În Carpaţii Meridionali s-au analizat datele din peste 20 staţii meteorologice 
care sunt mai numeroase la  600 m şi devin tot mai rare până la cea mai înaltă, situată 
la 2505 m pe Vârful Omu din masivul Bucegi. După înregistrarea datelor pe hârtie 
milimetrică cu diferite scări valorice, în funcţie de factorul analizat şi cotele 
altitudinale ale staţiilor meteo, s-au unificat prin linii deliberat drepte, mediile acestor 
înregistrări, asemănător funcţiilor liniare, estimându-se gradienţii verticali ai 
factorilor climatici care pot influenţa activităţile umane (Tabelul 4). 

 
Gradienţii climatici verticali care influenţează nefavorabil diferite activităţi 

în Carpaţii Meridionali 
 
 

Altitudine 

 
Temp. 
medie 
anuală 

Precipi 
taţii  

medii 
anuale 
(mm) 

Viteza  
medie  

anuală a 
vântului 

(m/s) 

 
Număr mediu (zile) cu : 

Durată lucru 
în aer liber din 

3100 ore 
Îngheţ Strat 

zăpadă 
Ceaţă Ore % 

2400-2544 
2200-2400 
2000-2200 
1800-2000 
1600-1800 
1400-1600 
1200-1400 
1000-1200 
800-1000 
600-800 

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

1250 
1200 
1150 
1100 
1050 
1000 
950 
900 
850 
750 

11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 

265 
250 
235 
220 
205 
190 
175 
160 
145 
130 

275 
260 
245 
230 
215 
200 
185 
170 
165 
140 

320 
290 
260 
230 
200 
170 
140 
110 
80 
50 

1300 
1450 
1600 
1750 
1900 
2050 
2200 
2350 
2500 
2650 

40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 

GRADI-
ENŢI pt. 
100 m alt. 

-0,50 +32 mm C +0,5/ms +7,5 zile +7,5 zile + 15 zile -75 ore -2,5 % 
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Deoarece s-au luat în calcul un nivel maximum de 3100 ore lucrate, în 
condţiile reducerii lor prin acordarea zilelor de sâmbătă libere şi al diminuării la 8 ore 
a zilei de muncă, s-a considerat oportună exprimarea paralelă şi în procente a 
timpului dintr-un timp convenit de lucru în condiţii normale. 
 În strânsă corelaţie cu factorii climatici limitativi, durata medie anuală a 
timpului efectiv de lucru în aer liber scade cu 75 ore sau 2,5% pentru fiecare 100 m 
altitudine, respectiv de la 2650 ore (85%) între 600-800 m, până la 1300 ore (40%) 
între 2400-2544 m altitudine, luând ca bază de referinţă 3100 ore de lucru planificate 
înainte de anii 1990. 
 Activităţile în aer liber sunt efectuate de către lucrătorii de pe terenurile 
agricole, muncitorii forestieri, păstorii animalelor domestice, constructorii căilor de 
acces, pârtii de schi, cabane, hoteluri, etc., personal de la exploatările miniere la zi şi 
multe altele care ar necesita retribuţii diferenţiate şi sporuri de condiţii grele pe nivele 
altitudinale. 
 Durata şi intensitatea încălzirii spaţiilor locuite din zona montană constituie un 
alt handicap major faţă de alte zone cu climat mai cald (Tabelul 5). 

Tabelul 5 
Durata medie anuală şi nivelul încălzirii locuinţelor permanente pentru 

asigurarea confortului termic la diferite altitudini în Carpaţii Meridionali 
Altitudine 

(m) 
Interval anual de 

încălzit al locuinţelor 
pentru temperatura 
medie zilnică sub 

12 0

Nivel mediu de 
încălzire pentru 

menţinerea temperaturii 
în interiorul locuinţelor 

de 20C 0

Necesar asigurare 
sumă grade-zile  
pentru confortul 
termic normal 

C 
2200-2400 365 22,0 8000 
2000-2200 365 21,3 7500 
1800-2000 365 20,6 7000 
1600-1800 340 19,9 6500 
1400-1600 320 19,2 6000 
1200-1400 300 18,5 5500 
1000-1200 280 17,8 5000 
800-1000 260 17,1 4500 
600-800 240 16,4 4000 

GRADIENŢI 
pentru 100 m alt. + 10 zile +0,350 +250 grade-zile C 

 
Intervalul anual de încălzire a locuinţelor creşte cu 10 zile (240-340) pentru 

fiecare 100 m până la cca 1800 m altitudine, după care mai sus este necesară 
încălzirea permanentă a spaţiilor locuite. Datorită scăderii temperaturii medii anuale 
şi a creşterii vitezei vântului odată cu altitudinea, intensitatea medie de încălzire 
pentru menţinerea unui confort termic în locuinţe (ti = 20 0C) are un  gradient caloric 
de +0,35 0C (16,4-22,0 0C) pentru fiecare 100 m altitudine pe intervalul 600-2400 m. 
 În final pentru asigurarea parametrului de sumă grade – zile necesare 
confortului termic în gospodării, cabane, hoteluri etc. a rezultat o creştere cu 250 
grade – zile/ 100 m altitudine, de la cca 4000 grade-zile pe intervalul 600-800 m, 
până la 8000 grade-zile la nivelul superior de locuire (2200-2400) în Carpaţii 
Meridionali.  
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Problema încălzirii cu gaze naturale, eoliană, solară, etc. a staţiilor 
meteorologice şi cabanelor din golul montan este deosebit de stringentă pentru 
cruţarea de la defrişare a tufărişurilor de jneapăn aşa cum s-a întâmplat în apropierea 
vârfului Omu din Masivul Bucegi. 
 La altitudini mai joase în etajele molidului, fagului, bradului, etc. problema 
încălzirii locuinţelor este mai mult una economică de cheltuială diferenţiată în funcţie 
de durată intensitate şi distanţă, până la sursele lemnoase normal exploatabile. 
 Asupra acestor condiţii sociale şi de habitat ale locuinţelor din zona montană 
sunt necesare studii complexe pe întreg lanţul Carpatic înregistrarea fidelă a locurilor 
de aşezare a stânelor, unele de secole pe acelaşi loc, poate fi un indiciu preţios de 
aşezare în perspectivă a unor construcţii permanente, fără riscuri prea mari că pot fi 
distruse de vitregiile naturii din zona montană. 
 Orice abatere de la legile muntelui în materie de habitat sunt prompt 
sancţionate de natură, cu pierderi foarte mari. Una din acesta a fost alimentarea cu 
energie electrică a cabanelor din Bucegi prin stâlpi şi sârme aeriene, care după prima 
iarnă cu chiciură şi viscol au fost complet distruse, fiind necesară introducerea 
alimentării cu energie subterane prin cablu. 
 La fel s-a întâmplat şi cu construcţiile noi de la Piatra Arsă (2000 m alt.) din 
acelaşi masiv, a căror ziduri groase din cărămidă şi tencuială sau beton au fost 
măcinate de îngheţ-dezgheţ şi vânturi puternice, fiind necesară înlocuirea lor cu lemn 
şi tablă zincată. Din aceste nereuşite sau altele, se pot trage mai multe învăţăminte, 
pentru cei care nesocotesc din ignoranţă sau rea credinţă, condiţiile cu totul specifice 
ale zonei montane. 
 
E. ACORDAREA UNOR ŞANSE EGALE DE TRAI CIVILIZAT PENTRU 
LOCUITORI 

Din principiilor ecologice care ar trebui să stea la baza dezvoltării durabile din 
zona montană şi caracterizarea sintetică cu ajutorul gradienţilor. (Tabelele 1-5) a 
condiţiilor climatice edafice, productivitatea pădurilor şi pajiştilor, posibilităţi de 
muncă şi locuire, rezultate economice şi alte date a fost posibilă conturarea cu 
aproximaţie a câţiva parametri de referinţă ce exprimă gradul de defavorabilitate 
socio-economică pe nivele altitudinale, care să servească în continuare ca bază reală 
de plecare pentru sprijinirea locuitorilor din Carpaţii României (Tabelul 6).  

Posibilităţile de lucru în aer liber sunt diminuate cu până la 35% din timp la 
1400-1600 m altitudine faţă de nivelul de sub 600 m , datorită vremii nefavorabile. 
La aceasta se adaugă şi alte dificultăţi umane legate de climatul aspru al înălţimilor, 
cu temperaturi mai scăzute care necesită hrană şi îmbrăcăminte suplimentară, efort 
mai ridicat pe terenuri cu mari diferenţe de nivel, pe pante ascendente, la distanţe 
mari, presiune atmosferică mai scăzută şi alte greutăţi. 

 De asemenea nu poate fi neglijată durata mai lungă a stabulaţiei la animale, 
pentru care se asigură furaje, în special fânuri, în condiţii de terenuri adeseori 
nemecanizabile, pe pante mari, cu precipitaţii mai dese şi temperaturi mai reduse 
pentru uscarea ierbii, etc., toate acestea, implicând eforturi fizice suplimentare. 
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Tabelul 6 
Aspecte privind gradul de defavorabilitate pe nivele altitudinale din zona 

montană faţă de zona de deal şi câmpie, considerate ca nivel de referinţă (100%) 
Limite 

altitudinale 
(m) 

Posibilităţi 
de lucru 

 în aer liber 

Dificultăţi 
activitate 
 în climat 

nefavorabil 

Eforturi 
suplimentare 

furajare 
animale în 
stabulaţie 

Nivel 
realizare 
producţii 

animaliere 

Cheltuieli 
estimative 
pt. acelaşi 

produs 
alimentar 

1400-1600 
1200-1400 
1000-1200 
800-1000 
600-800 
0-600 

75 
80 
85 
90 
95 
100 

125 
120 
115 
110 
105 
100 

150 
140 
130 
120 
110 
100 

50 
60 
70 
80 
90 
100 

200 
180 
160 
140 
120 
100 

Evoluţie 
pentru 100 m 

altitudine 

 
- 2,5% 

 
+ 2,5 

 
+ 5% 

 
- 5% 

 
+ 10% 

 
Se apreciază că nivelul de realizare a producţiilor animaliere în gospodăriile 

studiate la peste 1400 m altitudine ajunge abia la jumătate din producţie pe animal, 
din zone de deal şi câmpie, cu cheltuieli aproape duble pe unitatea de produs. 
 În vederea atenuării impactului nefavorabil al condiţiilor pedoclimatice de 
accesibilitate, izolare, subdezvoltare, infrastructură, asupra performanţelor productive 
în această zonă este imperios necesară elaborarea unei legislaţii montane de protecţie 
socio-economică a locuitorilor şi a mediului înconjurător. 

 În ţările vest-europene de mai multe decenii se acordă subvenţii, preţuri 
diferenţiate în funcţie de altitudine la produsele agricole şi alte facilităţi majore.  

De exemplu în Elveţia pentru fiecare 250 m altitudine în zona montană, acum 
30 de ani, confederaţia acorda 10% compensaţie pentru preţul laptelui de vacă 
(SIMTEA, MARUŞCA, ŞERBAN, 1972) în urma studiilor foarte riguroase efectuate 
de CAPUTA (1966). Pentru a se realiza un echilibru echitabil între preţurile de 
achiziţie a produselor agricole din zona montană şi alte zone mai favorabile pentru 
agricultură şi în ţara noastră sunt necesare subvenţii graduate pe altitudine (Tabelul 7). 
 Dacă luăm ca bază preţurile produselor realizate la 0-600 m altitudine, 
subvenţia ar trebui să crească cu 10% pentru fiecare 100 m altitudine. 

 În acest caz, un producător de lapte de vacă dintr-o gospodărie situată la 1500 
m altitudine în Munţii Apuseni care obţine 2500 l/cap/an, poate atinge aceeaşi 
eficienţă din această activitate ca şi un crescător de vaci din Câmpia Crişurilor, care 
realizează 5000 l lapte/cap/an în condiţii naturale mult mai favorabile, asemănător 
exemplului cu fermieri elveţieni. 

 De asemenea sunt necesare compensaţii pentru consumul mai ridicat de 
energie termică şi electrică necesare încălzirii locuinţelor, funcţionării utilajelor şi 
altele. 
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Tabelul 7 
Nivelul necesar al subvenţiilor, compensaţiilor şi alte facilităţi pentru locuitorii 

din zona montană faţă de celelalte zone favorizate socio-economic 
Limite 

altitudinale 
(m) 

Subvenţii 
suplimentare 

pentru 
producţii 
agricole 

Compensaţii 
consum 

 energie 
pentru 

gospodărie 

Scădere preţuri 
materiale 

construcţii, utilaje 
agricole, animale 

prăsilă,  

Reducere                                     
impozite,taxe 

dobânzi pe 
credite, costuri 

transport 

Cotă 
cheltuieli 
utilităţi 

folosinţă 
comună 

1400-1600 
1200-1400 
1000-1200 
800-1000 
600-800 
0-600 

100 
80 
60 
40 
20 
0 

75 
60 
45 
30 
15 
0 

50 
60 
70 
80 
90 
100 

75 
80 
85 
90 
95 
100 

0 
20 
40 
60 
80 
100 

Evoluţie 
pentru 100 m 

altitudine 
+10% +7,5% -5% -2,5% -10% 

 
 Pentru această etapă sunt necesare înlesniri privind achiziţionarea la preţuri 
mai reduse a materialelor de construcţie, locuinţe şi adăposturi pentru animale, utilaje 
agricole, animale de prăsilă, seminţe, etc. pentru a se diminua decalajul existent între 
echiparea gospodăriilor din zona montană şi celelalte zone.  

Deşi nu se bazează pe calcule strict economice, s-a considerat necesară 
acordarea unor facilităţi suplimentare locuitorilor zonei montane faţă de celelalte 
zone, cum ar fi reducerile de impozite, taxe, dobânzi pe credite, costuri transport, cote 
contribuţii utilităţi comune, etc. datorită condiţiilor mai grele de accesibilitate şi 
aprovizionare, insuficienţa mijloacelor de transport şi telecomunicaţie, distanţă faţă 
de diferitele instituţii (şcoli, magazine, primării, pieţe desfacere, dispensare medicale, 
veterinare etc) şi multe alte dezavantaje. 
 Acestea sunt doar câteva propuneri preliminare pentru elaborarea legislaţiei şi 
strategiilor de dezvoltare montană susceptibile de îmbunătăţire care s-au conturat pe 
baza unor gradienţi naturali şi economici montani, ce urmează să fie grabnic puse în 
aplicare, înainte ca alte tendinţe de abandonare a spaţiului montan de către actualii 
locuitori să devină ireversibile. 
 In procesul de dezvoltare armonioasă a zonelor montane în concordanţă cu cele 
de deal şi câmpie, gradienţii naturali şi economici conturaţi pentru minim 5 regiuni 
mari din spaţiul carpatic românesc (Carpaţii Orientali, partea nordică şi partea sudică, 
Carpaţii Meridionali, Munţii Banatului şi Munţii Apuseni), pot servi ca date 
comparative de referinţă pentru stabilirea unor subvenţii, preţuri, taxe, compensaţii, 
dobânzi pe credite, impozite, salarizare etc., diferenţiate pe altitudine, măsuri care vor 
asigura în final protecţia mediului, populaţiei şi activităţilor umane, cu efecte 
benefice şi durabile pe ansamblul economiei naţionale 
 
Rev. Agricultura  Romaniei, nr. 42(667), Anul XIV, 17-23 august 2003, Bucureşti 
Rev. Ferma, an IX, nr.9 (53) oct, nr. 10 (54) nov şi nr.11(55) dec.2007,Timişoara 
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AGROTURISMUL MONTAN, O ŞANSĂ PENTRU REVITALIZAREA 
SPAŢIULUI RURAL MINIERESC 

 
„La 11 iunie 1999 furnalele Hunedoarei s-au stins. Pentru prima oară după 

3000 de ani hunedorenii nu mai produc fier, Hunedoara pierzându-şi astfel 
identitatea. De-a lungul mileniilor hunedorenii au fost siderurgişti de excepţie...... 
Tragedia este că ne-am ucis tradiţia. Satele pădurenilor au rămas aproape 
neschimbate de-a lungul secolelor şi izolate acolo sus pe platourile înalte ale 
Munţilor Poiana Ruscăi, sunt azi adevărate muzee în aer liber.  Locuitorii lor nu mai 
sunt azi nici mineri şi nici fierari, curând devenind o simplă amintire, la fel ca 
Eisenmarkt (Târgul de fier, numele Hunedoarei, în limba germană,n.n.). Să ne rugăm 
pentru ei, să ne rugăm pentru hunedorenii încremeniţi în aşteptare.” (Constantin 
GĂINĂ, Recviem pentru Eisenmarkt, Revista „PROVINCIA CORVINA” nr.27, 
martie, 2003). 

În urmă cu trei ani s-a desfăşurat la Casa de Cultură a localităţii Ghelari din 
judeţul Hunedoara, un seminar internaţional cu tema „Civilizaţia montană şi 
dezvoltarea durabilă”, la care am avut onoarea şi plăcerea să particip cu comunicarea 
„Principii ecologice pentru  dezvoltarea spaţiului rural din  zona montană a 
României” (Agricultura României nr. 42/17-23.10.2003). Nici nu se putea să nu 
răspund  la solicitare, dată fiind amabilitatea şi ospitalitatea de excepţie a gazdelor, a 
inimosului primar de atunci, Sergiu Ţenţ şi a întregii comunităţi de foşti mineri şi 
siderurgişti. La reuşita întrunirii un aport extrem de important şi benefic l-au adus 
reprezentanţii a două localităţi europene, Comuna Casentino din Italia (Comunita 
montana del Casentino, Toscana) şi comuna Leek din Olanda, ambele iniţiatoare, 
îndrumătoare şi executante de proiecte de turism cultural, agroturism, produs turistic 
şi alte obiective în colaborare cu Primăria Comunei Ghelari, pentru salvarea şi 
dezvoltarea spaţiului rural din această zonă în curs de abandonare. 

La reuniune au participat cadre din conducerea judeţului Hunedoara, a 
localităţilor din  „Ţinutul Pădurenilor” şi împrejurimi, la care au fost invitaţi 
reprezentanţi de marcă din Parlamentul României, Agenţia Naţională a Zonei 
Montane din MAPDR, lectori de la CEFIDEC Vatra Dornei, specialişti din instituţiile 
de cercetare de profil a reţelei ASAS şi foarte mulţi tineri elevi din Ghelari şi 
localităţile învecinate. Pe parcursul prezentărilor şi dezbaterilor în cele două zile au 
fost conturate mai multe obiective strategice cu caracter general şi local. 

Pentru atingerea acestor obiective găsesc ca extraordinară iniţiativa 
organizatorilor de a ne invita să vorbim tinerilor, acelora care vor materializa şi duce 
mai departe gândurile şi demersurile noastre. 

Nu mă feresc să recunosc că mi-a fost cu mult mai greu să fac o expunere în 
faţa unui auditoriu foarte tânăr decât în faţa unui public matur, mai avizat. 
Prezentatorii erau captivaţi şi stimulaţi de atenţia şi receptivitatea cu care au fost 
urmăriţi, dovadă fiind întrebările pertinente şi la obiect, care s-au pus în finalul 
dezbaterilor. Rămân cu convingerea necesităţii extinderii acestei experienţe unice de 
prezentare şi în faţa tinerilor, a unor probleme importante ce privesc viaţa actuală şi 
viitoare a comunităţii rurale, mai ales când aceasta trece prin grele încercări de 
supravieţuire şi dorinţă de îndreptare spre noi orizonturi de prosperitate.  
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În final, tot tinerii au prezentat un program folcloric de excepţie cu cântece şi 
dansuri autentice pădureneşti. 

Revenind la tematica şi obiectivele principale ale seminarului de la Ghelari, 
oaspeţii străini au prezentat cele două proiecte aflate în diferite stadii de derulare. 

Proiectul Comunităţii Montane din Casentino intitulat  „Bun venit în România. 
Traseele ecoturistice între spiritualitate şi legendă” a fost prezentat de Dl. Pierangelo 
Bonazzoli. Acest proiect prevedea realizarea a trei trasee turistice din care unul de la 
Castelul Corvinilor spre Furnalul vechi de la Găvojdia, cu trenuleţul sau biciclete, în 
continuare la Hidrocentrala de la Ghelari, galerii de mină pentru minereuri de fier, 
Catedrala de la Ghelari, Lacul de acumulare Cinciş şi retur. 

Proiectul „Leek – Ghelari şi al produsului turistic al Comunei Ghelari” 
prezentat de Dl. Jan de Noord, prevedea amenajarea fostului dispensar cu 10 locuri de 
cazare şi o sală pentru expunerea ofertei turistice a zonei. Din aceste trasee turistice 
nu lipsesc popasurile pentru servirea mesei cu preparate de bucătărie locală pe bază 
de produse alimentare ecologice din zonă, spectacole folclorice, artizanat şi cazarea 
în pensiuni agroturistice. 

În acelaşi timp pe trasee se pot vizita cele mai vechi biserici din România cum 
sunt cele din Strei Sângiorgiu (1147-1148), Sântămăria Orlea, Peşteana, Densuş, 
Nucşoara, toate construite în jurul anului 1200, bisericile Cetăţii Colţ şi Ostrov, 
construite pe la 1300, ruinele cetăţilor Deva, Colţ, Mălăieşti, Răchitova, Sălaşul de 
Sus, Geoparcul dinozaurilor pitici din Ţara Haţegului, în afara celor două 
binecunoscute capitale ale Daciei, Sarmizegetusa Regia şi Ulpia Traiana. Acum, 
aceste proiecte sunt aproape finalizate după cum mi-a relatat recent cel ce le-a iniţiat 
Dl. jurist Sergiu Ţenţ, actualul Secretar General al Forumului Montan din România.  

În afara celor două proiecte amintite, este în curs de derulare un nou produs 
turistic de succes denumit  „Vacanţe în Ţara Fierului” care va fi promovat pentru 
prima oară la sfârşitul lunii septembrie în Olanda şi Belgia. 

Funcţionarea armonică a acestui angrenaj complex din Munţii Poiana Ruscăi 
este legată în primul rând de îmbunătăţirea infrastructurii, de punerea în valoare a 
pajiştilor naturale existente pe suprafeţe întinse, practicarea unei agriculturi ecologice 
în care creşterea animalelor, în special a bovinelor, au un rol bine definit în furnizarea 
produselor animaliere ecosanogene şi totodată ca principală sursă naturală de 
elemente fertilizante (gunoi de grajd şi târlire) pentru culturile agricole în arabil şi nu 
în ultimul rând de reconstrucţia ecologică a peisajelor grav deteriorate de activităţile 
miniere şi industriale. Procedând astfel,  locuitorii acestor meleaguri vor reuşi să-şi 
revină din şocul produs de încetarea activităţilor de minerit şi siderurgie, să se 
pregătească conştient şi temeinic pentru alte activităţi cum este agroturismul din care 
să-şi ducă traiul pe mai departe în acelaşi încântător spaţiu rural, încărcat de istorie şi 
trecut cultural. 

La fel şi alte zone rurale montane, aşteaptă să fie puse în valoare spre folosul 
nostru al tuturor şi de ce nu, al confraţilor din Uniunea Europeană care ne vizitează 
tot mai frecvent ţara, sprijinindu-ne concret cu fonduri şi îndrumări în practicarea 
agroturismului, păstrarea moştenirii culturale, conservarea biodiversităţii şi altele. 

 
Rev. Rev. Lumea satului, anul II, nr.18 (23), 16-30 septembrie 2006, Bucureşti 
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CIVILIZAŢIA PASTORALĂ CARPATICĂ ÎN CONTEXT EUROPEAN  
ŞI ACTUALITATEA EI 

                                                                      
Pe teritoriile locuite de daco–geţi şi apoi de români de-a lungul mileniilor s-a 

constituit şi dezvoltat o puternică civilizaţie pastorală care a dăinuit până în zilele 
noastre. Alături de cultura plantelor, păstoritul a fost unul din cele mai dinamice 
sectoare ale agriculturii în spaţiul carpato-danubiano-pontic.  

Studii mai recente asupra productivităţii învelişului vegetal din Carpaţii 
Meridionali au dovedit că pădurile şi pajiştile ating un maxim de biomasă la 1.200 m 
altitudine, nivel la care a fost situată şi Sarmizegetusa Regia. Capitalele ţărilor antice 
şi chiar cele contemporane erau aşezate unde populaţia avea acces din abundenţă la 
resurse de trai şi posibilităţi mai bune de apărare.  

Se pune firesc întrebarea dacă cea mai înaltă capitală a unui stat antic din 
Europa a fost amplasată şi din alte raţiuni cum ar fi bioproductivitatea la acest nivel 
altitudinal, cunoscut fiind că strămoşii noştri daci aveau ca ocupaţii principale, 
creşterea animalelor şi prelucrarea lemnului. 

Păstoritul, în special oieritul s-a dezvoltat la început în zona montană şi mai 
apoi spre câmpie când au fost extinse păşunile şi fâneţele după defrişarea pădurilor, 
ceea ce a făcut posibilă creşterea populaţiei montane şi apariţia de noi aşezări stabile.  

Prin păstorit s-au acumulat valori materiale considerabile care au dus apoi la 
organizarea statală, construirea unor cetăţi de apărare şi concentrări urbane, s-a 
păstrat limba, portul şi obiceiurile din străbuni cu toate invaziile care au măturat timp 
de peste un mileniu teritoriul din Carpaţi, Balcani, Bazinul Dunării şi Mării Negre, 
românii fiind un miracol de supravieţuire în cea mai zbuciumată parte a Europei. 

Creşterea oilor şi a altor ierbivore (bovine,cabaline,etc.) a permis valorificarea 
superioară a ierbii, prin conversia ei în produse lactate, carne, lână, piei, fertilizanţi 
organici pentru culturile în arabil şi alte bunuri, animale de tracţiune, povară şi 
războaie de apărare, necesare atât nevoilor proprii cât şi pentru comerţ sau tribut către  
nesăţioasele imperii din jur, ca monedă de schimb pentru menţinerea fragilei 
independenţe a Ţărilor Române. 

Civilizaţia pastorală românească s-a extins pe întreg lanţul Carpatic şi Balcanic, 
numeroase denumiri ca valah=păstor, baci, salaş, coliba, galeta, brinza, jintiţa, 
fuiara = fluier,etc. se întâlnesc pretutindeni şi azi în Polonia, Slovacia, Ucraina, 
Bulgaria, Serbia, Macedonia, Grecia, etc. la fel ca rasele de oi ţigaie, ţurcană, 
cântecele şi baladele pastorale din care se remarcă nemuritoarea „Mioriţă” cu 
variantele ei în toate regiunile locuite de români. 

Se cuvine să facem mai mult pentru păstrarea acestor valori pastorale 
inestimabile care îmbogăţesc cultura mondială şi ne legitimează în faţa Uniunii 
Europene ca membri cu drepturi depline. 
 
Rev. Lumea satului, anul III, nr. 3, (32), 1-15 februarie 2007, Bucureşti 
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ÎNCĂLZIREA GLOBALĂ ŞI PRODUCTIVITATEA PAJIŞTILOR 
MONTANE 

 
 

Conform ultimelor previziuni ale evoluţiei climei pe glob, fenomenul de 
încălzire generală datorită activităţilor umane (defrişare, industrializare, transporturi, 
etc.) cu sporirea emisiilor de dioxid de carbon, topirea calotelor polare şi a gheţarilor 
montani, creşterea nivelului oceanelor, inundaţii, aridizare şi deşertificare, 
intensificarea proceselor orajoase (uragane, taifunuri, tornade, cicloane, etc.) vor avea 
un impact major asupra întregii umanităţi cu consecinţe imprevizibile dintre cele mai 
negative (Al GORE, 2007). 

Creşterea temperaturii medii a aerului cu 3 0C, care este prognoza la nivelul 
anilor 2070, va determina aridizarea şi deşertificarea mai accentuată a zonelor de 
câmpie şi dealuri cu implicaţii negative majore asupra producţiei vegetale şi 
animaliere, obţinute pe pajiştile naturale.  

Prin creşterea cu 3 0C a temperaturii medii a aerului pe teritoriul României se 
prognozează că Dobrogea, Sudul Moldovei, Vestul Ardealului, Banatul, Sudul 
Olteniei şi o bună parte din Sudul Câmpiei Române, respectiv peste 30 % din ţară va 
fi supusă unui proces de deşertificare şi restul de  cca. 38 % unui proces de aridizare 
accentuată, care va cuprinde în continuare toate câmpiile noastre, până la 85 % din 
suprafaţa dealurilor şi aproape 20 % din munţii de la altitudini mai joase ale ţării. 

 
Prognoza modificărilor bioclimatice 
Schimbările climatice prognozate vor avea o incidenţă majoră asupra 

redistribuţiei actuale a vegetaţiei pe zone şi etaje altitudinale care la rândul lor se vor 
răsfrânge asupra habitatelor şi performanţelor economice.  

Conform prognozelor pentru anii 2070 o creştere cu 3 0C a temperaturii medii 
a aerului în zona montană după gradienţii altitudinali (-0,5 0 C / 100 m alt.) se 
estimează o creştere cu cca. 600 m a etajării actuale a vegetaţiei primare. 

Pentru zona montană din ţara noastră aceste modificări bioclimatice la 
nivelul anului 2070 se prezintă în tabelul 1.  

Din aceste date rezultă că în munţii înalţi vor dispărea etajele alpin şi 
subalpin (al jneapănului) fiind înlocuite de etajul pădurilor de molid şi fag. 

În paralel zona de stepă va înlocui etajul superior al pădurilor de gorun şi 
silvostepa va înlocui partea inferioară a etajelor pădurilor de fag.  

Aceste mutaţii majore în repartiţia pe altitudine a vegetaţiei lemnoase din zona 
montană va duce la reducerea naturală cu 40 – 70 % a suprafeţelor de pădure actuale 
cu consecinţe şi mai dramatice asupra echilibrului hidrologic şi al precipitaţiilor. 
 

Prognoza modificărilor solului montan 
    Schimbările climatice vor modifica şi proprietăţile fizico – chimice ale solurilor 
(Tabelul 2).  
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Tabelul 1 

Modificarea etajelor bioclimatice şi de vegetaţie la o creştere a temperaturii 
medii a aerului cu 30

Etaje (zone) 
actuale 

C ( prognoză anul 2070 ) 
 

Altitudinea 
(m) 

Temperatura          
medie 

anuală(0C) 

Precipitaţii       
anuale (mm) 

Etaje (zone) 
schimbate după     

zeci de ani 
 

Actuală 
Nivel an 

2070 
 

Actuală 
Nivel an 

2070 
Alpin 2200- 2400 - 1 2 1500 1250 Molid 
Jneapăn 2000-2200 0 3 1450 1150 Molid 
Jneapăn  1800-2000 1 4 1350 1050 Mo + Fa 
Molid 1600-1800 2 5 1250 950 Fag 
Molid 1400-1600 3 6 1150 850 Fag 
Mo + Fa 1200-1400 4 7 1050 800 Gorun 
Fag 1000-1200 5 8 950 700 Stejari 
Fag 800-1000 6 9 850 600 Silvostepă 
Gorun 600-800 7 10 800 500 Stepă 
(Stejari) 
(Silvostepă) 
(Stepă) 

GRADIENŢI  
 pt.  100 m alt. -0,5 0C -0,5 0C +45 

mm + 45 mm 
(Sub umed uscate) 
(Semiaride) 
(Aride-deşerturi) 

 
Tabelul 2 

Modificarea condiţiilor de sol la o creştere  a temperaturii medii a aerului cu 
30C  ( prognoză anul 2070 ) 

 

 

Etaje (zone) 
actuale 

Altitudinea 
(m) 

Grosime strat sol 
(cm) 

Orizontul A 

Actual Viitor 
îndepărtat 

pH în apă V % 
Actual Viitor 

mai 
apropiat 

Actual Viitor 
mai 

apropiat 
Alpin 2200- 2400 20 

C
re

şt
er

e 
 fo

ar
te

   
le

nt
ă 

(c
ca

.1
 c

m
  l

a 
10

0 
 d

e 
an

i) 
  

3,6 4,5 6 24 
Jneapăn 2000-2200 35 3,9 4,8 12 30 
Jneapăn 1800-2000 50 4,2 5,1 18 36 
Molid 1600-1800 65 4,5 5,4 24 42 
Molid 1400-1600 80 4,8 5,7 30 48 
Mo + Fa 1200-1400 95 5,1 6,0 36 54 
Fag 1000-1200 110 5,4 6,3 42 60 
Fag 800-1000 125 5,7 6,6 48 66 
Gorun 600-800 140 6,0 6,9 54 72 
 
(Stejari) 
(Silvostepă) 
(Stepă) 

 
GRADIENŢI 

pentru 
100 m alt. 

- 7,5 mm - 0,15 - 0,15 - 3 % - 3 % 
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Astfel, grosimea stratului de sol în următorii 60 – 70 ani va fi aproximativ 
aceeaşi având în vedere că 1 cm sol în zona temperată se formează în cca. 100 ani. În 
schimb unele proprietăţi agrochimice pot suferi schimbări pe o durată greu de definit 
până la atingerea unui echilibru specific impus de temperaturile  şi precipitaţiile 
prognozate pentru anul 2070. 

Reacţia solului (pH) şi gradul de saturaţie în baze (V%) vor suferi modificările 
corespunzătoare odată cu ridicarea pe altitudine a ştachetei indicatorilor bioclimatici 
mai activi pentru vegetaţie.  

Modificările mult mai lente la nivelul solului vor face ca  productivitatea 
vegetaţiei naturale şi al culturilor agricole să fie  destul de scăzută cu toate condiţiile 
mai favorabile de căldură care vor fi pe viitor la altitudini mai înalte. 
 

Prognoza productivităţii pajiştilor montane 
Ca urmare a modificărilor climatice şi a proprietăţilor fizico – chimice ale 

solurilor, productivitatea pajiştilor pe altitudine se va schimba în sensul atingerii unui 
maxim între 1600 – 1800 m faţă de 1000 -1200 m alt. actual, respectiv cu 600 m mai 
sus (Tabelul 3).  

Nivelul producţiilor în schimb va fi mai scăzut decât al celor actuale datorită 
reducerii cu cca. 45 cm a grosimii stratului de sol şi a acidităţii mai pronunţate cu 0,9 
unităţi. 

Prin fertilizare organo – minerală cu N100 P50 K50 kg/ha  pe cele mai productive 
pajişti de la 1600 – 1800 m alt. producţia creşte de la 3,3 t/ha SU la 7,4 t/ha SU (224 
%) unde se pot realiza după conversie în produse animaliere, 310 kg /ha spor greutate 
vie într-o perioadă medie de 145 zile de păşunat.  

Durata perioadei de păşunat variază între 100 zile la 600 - 800 m alt. datorită 
perioadei de uscăciune, la fel şi pe ecartul 2200 – 2400 m alt. unde intervine o 
perioadă de vegetaţie mai scurtă. Durata maximă de păşunat de 175 zile se atinge la 
1200-1400 m altitudine.  

Datorită altitudinii, consumul specific pentru 1 kg spor creşte cu 1 kg  SU 
pentru fiecare 100 m alt., respectiv de la 14 kg la 600 – 800 m la 30 kg la 2200 – 
2400 m alt. 

Ca urmare a scăderii temperaturilor active pe altitudine şi al creşterii cantităţii 
de precipitaţii se creează un echilibru căldură – umiditate între  600 – 1800 m alt., 
interval între care productivitatea pajiştilor exprimată în spor greutate vie rămâne 
aproape constantă  fiind în jur de 300 kg /ha pe suprafeţele fertilizate la un nivel 
mediu.  

Condiţiile de sol şi climă din zona montană şi mai nefavorabile pe altitudine 
pentru culturile tradiţionale agricole, impune dezvoltarea creşterii animalelor erbivore 
pe pajiştile naturale mai performante şi practicarea pe scară mai largă a 
agroturismului, asemănător ţărilor alpine. 

În condiţiile încălzirii globale prognozate de climatologi, zona montană mai 
înaltă poate fi luată în calcul ca refugiu şi salvare pentru existenţa umană în calea 
aridizării şi deşertificării zonelor de câmpie şi dealuri de la altitudini mai joase sau de 
ce nu a populaţiilor din zonele costiere afectate de creşterea nivelului Oceanului 
Planetar, după topirea gheţarilor polari. 
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Tabelul 3 
Prognoza productivităţii pajiştilor la o creştere a temperaturii medii a aerului   

cu 30C  ( anul 2070 ) 
 

Etaje 
(zone) 

posibile 
după  zeci 

de ani 

Altitudine 
(m) 

Productivitatea pajiştilor naturale  la nivel fertilizare 
N100P50K50kg/ha 

Producţia  
de substanţă 

uscată  
(SU) t/ha 

Durata medie 
de păşunat 

(zile) 

Consum specific 
kg SU/kg spor 

Producţia 
animalieră 

spor greutate  
(kg/ha) 

Molid 2200- 2400 4,8 100 30 160 
Molid 2000-2200 6,0 115 28 220 
Mo + Fa 1800-2000 7,2 130 26 280 
Fag 1600-1800 7,4 145 24 310 
Fag 1400-1600 6,8 160 22 310 
Gorun 1200-1400 6,2 175 20 310 
Stejari 1000-1200 5,6 160 18 310 
Silvostepă 800-1000 5,0 130 16 310 
Stepă 600-800 4,4 100 14 310 
           Gradienţi   pentru  100 m altitudine 

 1800-2400 - 0,6 - 7,5 + 1,0 - 30 
 1200-1800 + 0,3 - 7,5 + 1,0 0 
 600-1200 + 0,3 + 15,0 + 1,0 0 

 
Pentru a preîntâmpina şi la noi efectele negative ale climei viitorului, de pe 

acum este necesar să luăm măsuri de introducere a sistemelor actuale de agricultură 
din ţările afectate deja de aridizare şi deşertificare. 

 Pe lângă irigaţii, introducerea şi extinderea sistemului agrosilvopastoral din 
Bazinul Mediteranean şi gospodărirea mai bună a zonei montane carpatine pe care o 
deţinem, sunt măsuri preventive şi curative care să ne protejeze în viitor împotriva 
încălzirii globale. 
 
 Rev Ferma an XI nr. 8 (75) august 2009, Timişoara 
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VALORIFICAREA POTENŢIALULUI PAJIŞTILOR MONTANE  
 
 

GENERALITĂŢI 
Pajiştile montane ale României răspândite de la 600-800 m altitudine până la 2544 

m (Vârful Moldoveanu – Făgăraş) au o suprafaţă de aproximativ 2100 mii hectare, 
fiind principalul mod de folosinţă al terenului agricol necesar creşterii animalelor şi al 
existenţei umane. 

Din timpuri imemorabile pajiştile montane au fost intens valorificate de către 
crescătorii de animale care au defrişat pădurile în acest scop, după care au menţinut o 
încărcare corespunzătoare cu specii şi categorii de animale pentru a perpetua 
existenţa covorului ierbos pentru furaj.   

Din lipsă de spaţiu pastoral, unii au practicat transhumanţa la câmpie în zona de 
stepă şi silvostepă până în Lunca şi Delta Dunării în pustietăţi (bărăgane) sau zone cu 
populaţie rară, unde adesea au rămas tot timpul anului şi adeseori le-au colonizat. 

Folosirea integrală a pajiştilor montane a asigurat vieţuirea şi prosperitatea unei 
populaţii mai dense decât în prezent până în anii 1950-1960 când a început un exod 
masiv al celor din munţi spre industrie şi servicii mai bine plătite. 

Între anii 1970 -1990 a existat un oarecare reviriment prin utilizarea pajiştilor 
montane de către marile aglomerări de animale, bovine şi ovine ale agriculturii 
cooperatiste şi de stat cu fonduri mari de investiţii şi întreţinere utilizate de 
Întreprinderile de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor (IIEP) judeţene.  

După anii 1990 se înregistrează un abandon progresiv şi generalizat al pajiştilor 
montane datorită înjumătăţirii efectivelor de bovine şi ovine din ultimele două 
decenii şi mai ales al folosirii rezervei de furaje asigurată de terenurile arabile din 
zona de deal şi câmpie rămase pârloagă pe spaţii întinse, mai uşor accesibile cu 
condiţii mult mai bune de trai pentru îngrijitori şi fără pericol de a avea daune 
produse de animalele sălbatice răpitoare sau stihiile naturii, mai dure din munţi.  

Abandonul pajiştilor montane produce mari pierderi economiei naţionale din două 
motive mai importante.  

Primul motiv este legat de pierderea irecuperabilă a energiei solare înmagazinată 
gratuit în covorul ierbos al pajiştii sub formă de materie organică pretabilă la 
conversia ei prin animale în produse utile omului (lapte, carne, piei, forţă motrice, 
agrement etc.). 

Al doilea este legat de subîncărcare până la abandon urmat de revenirea pe fostele 
amplasamente a vegetaţiei lemnoase, a tufărişurilor şi pădurii, cu care generaţii de 
munteni s-au luptat să menţină pajiştile în stare de normalitate pentru creşterea 
animalelor.  

Nepăsarea noastră de acum va costa foarte scump generaţiile viitoare, având în 
vedere criza alimentară mondială care este pe drum şi care inexorabil se adânceşte pe 
zi ce trece. 

În cele ce urmează se face o analiză a productivităţii pajiştilor montane din trecut 
şi a posibilităţilor de îmbunătăţire a situaţiei cu efectele economice ce se poate realiza 
pe acest important mod de folosinţă agricolă. 
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PRODUCŢIA DE IARBĂ A PAJIŞTILOR 
Pentru a cunoaşte unde ne situăm cu producţia de iarbă a pajiştilor montane 

exprimată în substanţă uscată (SU) s-a luat ca bază datele din literatura de specialitate 
pentru pajiştile din România în comparaţie cu pajiştile din Elveţia, ţară alpină cu 
tradiţie în gospodărirea pajiştilor (Tabelul 1). 

Tabelul 1  
Producţia de SU din pajiştile seminaturale montane din România şi Elveţia 

- tone la hectar - 
Altitudine  

(m) 
ROMÂNIA 

(după PUIA 1976) 
ELVEŢIA 

(după CAPUTA 1966) 
   Diferenţe 
     +         - 

% 

1801 – 2000 0,9 3,5 + 2,6 389 
1601 – 1800 1,6 4,8 + 3,2 300 
1401 – 1600 1,3 5,4 + 4,1 415 
1201 – 1400 1,9 7,5 + 5,6 395 
1001 – 1200 1,9 7,8 + 5,9 410 
 801 – 1000 1,8 7,6 + 5,8 422 
601 –   800 1,7 7,8 + 6,1 459 
Media 1,6 6,3 + 4,7 394 
Nivel mediu 
fertilizare-unităţi 
azot (N) 

20*) 150**) + 130 750 

*)  Aproximativ 20 kg/ha N în majoritate din perioada de păşunat la o încărcare 
optimă şi foarte puţin  gunoi şi aproape deloc îngrăşământ chimic  
**) Aproximativ 75 N kg/ha fertilizant organic + 75 kg/ha îngrăşământ chimic 
 
Din aceste date rezultă că pajiştile montane din ţara noastră aveau o producţie de 

aproape 4 ori mai mică respectiv 25,4 % faţă de cele din Elveţia, în medie pe ecartul 
600-2000 m altitudine.  

Orice analize am face şi orice explicaţii am găsi este foarte clar că pajiştile 
elveţiene sunt tratate ca celelalte culturi agricole, fiind fertilizate organic şi chimic cu 
un minim de 150 kg/ha azot (N) şi alţi fertilizanţi (P, K, etc.), în vreme ce pe ale 
noastre nu se efectuează lucrări de gospodărire corespunzătoare şi îngrăşămintele nu 
sunt utilizate decât sporadic şi în cantităţi neînsemnate. 

Prin abandonul pajiştilor montane din prezent situaţia producţiei de iarbă este şi 
mai scăzută decât în trecut datorită înlocuirii covorului ierbos cu vegetaţie lemnoasă 
dăunătoare creşterii animalelor. 

 
REZULTATE PRIVIND FERTILIZAREA ŞI SPORUL PONDERAL 
Primele cercetări privind productivitatea pajiştilor montane pe niveluri altitudinale 

au fost efectuate în Munţii Cindrelului, date care au stat la baza elaborării unor 
gradienţi altitudinali de productivitate pentru Carpaţi (Tabelul 2).  

Datele din Cindrel pun în evidenţă necesitatea fertilizării acestora la un nivel 
minim de cel puţin N50 kg/ha care asigură dublarea producţiei actuale.  
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Tabelul 2 
Producţia pajiştilor naturale şi eficienţa fertilizării 

cu îngrăşăminte chimice în Munţii Cindrelului 
 

Altitudine 
(m) 

Producţia de SU (t/ha) Spor SU 
t/ha 

Realizat 
kg SU 

kg NPK 

Eficienţă 
% Neferti-

lizate 
N50P50K50 

kg/ha 
% 

2000-2200 
1800-2000 

0,9 
1,2 

1,6 
2,3 

178 
192 

0,7 
1,1 

4,6 
7,3 

20 
31 

1600-1800 
1400-1600 
1200-1400 

1,5 
1,8 
2,1 

3,0 
3,7 
4,4 

200 
206 
210 

1,5 
1,9 
2,3 

10,0 
12,7 
15,4 

43 
54 
66 

1000-1200 
 800-1000 
 600-  800 

2,4 
2,7 
3,0 

5,1 
5,8 
6,5 

213 
215 
217 

2,7 
3,1 
3,5 

18,1 
20,8 
23,5 

77 
88 
100 

 
 

GRADI-
ENŢI 

pt. 100 m 

 
-0,15 t 

 
-0,35 t 

 
-0,2 t 

 
-1,35 

 
-5,5 

 
În ceea ce priveşte eficienţa fertilizării în mod evident cel mai mare spor de 

substanţă uscată (SU) pe 1 kg de fertilizant NPK se obţine la nivelul de bază, 600-800 
m altitudine, eficienţă care scade de 5 ori la nivelul maximal de 2000 – 2200 m. 

Eficienţa fertilizării este bună până la 1200-1400 m pe pajiştile cu covor ierbos 
corespunzător dominant în principal de păiuş roşu (Festuca rubra) şi iarba vântului 
(Agrostis capillaris). Pentru pajiştile degradate invadate de părul porcului (Nardus 
stricta) pentru schimbarea compoziţiei floristice sunt necesare doze mai mari de 
îngrăşăminte care să fie aplicate la altitudini mari (1600 – 1800 m) cu eficienţă bună 
pentru o perioadă mai lungă de timp. Astfel, pajiştile degradate de Nardus stricta 
după fertilizare se transformă în pajişti de Festuca rubra, Agrostis capillaris, Poa 
pratensis, Alopecurus pratensis şi alte specii valoroase din punct de vedere furajer. 

Aplicarea îngrăşămintelor organice (gunoi, târlire etc.) şi chimice (NPK) pe pajişti 
au o influenţă determinantă şi asupra calităţii furajelor obţinute pe pajişti şi al 
digestibilităţii componentelor organice şi minerale (Tabelul 3). 

Studiile efectuate pe pajiştile din Cindrel au demonstrat efectul benefic al 
îngrăşării pajiştilor asupra calităţii lor prin creşterea cu 50 % a conţinutului în 
proteine, 30 % în grăsimi, 21 % în minerale, având concomitent şi indici de 
digestibilitate mai ridicaţi cu 19-46 % faţă de furajele provenite de pe suprafeţe de 
pajişti nefertilizate. 

 
 
 
 



 289 

Tabelul 3 
Diferenţierea calitativă între nutreţurile de pe pajiştile neîngrăşate 

şi îngrăşate la un nivel mediu  
 

(Media Păltiniş–Crinţ, 1200-1400 m alt) 
Specificare SO PB GB SEN Cel B Cen B 

Compoziţie chimică  (% din SU) 
- neîngrăşate 
- îngrăşate 

93,4 
92,0 

11,3 
17,0 

3,0 
3,9 

49,9 
46,6 

29,2 
24,5 

6,6 
8,0 

Diferenţa +, - -1,4 +5,7 +0,9 -3,3 -4,7 +1,4 
% 99 150 130 93 84 121 

Digestibilitate (coeficient %) 
- neîngrăşate 
- îngrăşate 

57,7 
69,2 

50,9 
67,5 

33,7 
44,9 

59,8 
70,4 

59,1 
70,4 

33,4 
48,9 

Diferenţa +, - +11,5 +16,6 +11,2 +10,6 +11,3 +15,5 
% 120 133 133 118 119 146 

 
 
Efectele benefice ale fertilizării asupra producţiei şi calităţii furajelor se transmite 

mai departe şi asupra producţiei animaliere (Tabelul 4 şi 5).  
 

Tabelul 4 
Calitatea nutreţurilor şi randamentului în spor ponderal 

la tineretul ovin şi taurin de pe pajiştile naturale nefertilizate 
(Munţii Cindrel – Sibiu) 

Nivelul 
altitudinal  

(m) 

Prod. 
pajişti 

t/ha 
SU*) 

UN**) 

ovăz g  
la 100 
g SU 

UN  
la 1 ha 
pajişte 

Consum 
specific 

UN 
kg spor 

Durată 
păşunat 

(zile) 

Spor ponderal 
estimat 

kg/ha kg/ha/z
i 

1600-1800 
1400-1600 
1200-1400 

1,5 
1,8 
2,1 

64,6 
63,9 
63,2 

 950 
1130 
1310 

19 
17 
15 

 85 
100 
115 

 50 
 70 
 90 

0,6 
0,7 
0,8 

1000-1200 
 800-1000 
 600-  800 

2,4 
2,7 
3,0 

62,5 
61,8 
61,1 

1490 
1670 
1850 

13 
11 
 9 

130 
145 
160 

115 
155 
195 

0,9 
1,1 
1,3 

 
          1800 

GRADI-
ENŢI 

pt. 100 m 

    
1200 
 600 

  
+0,35 

  
-90 

  
+1 

  
-7,5 

 -10  -0,05 
     -20  -0,10 
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Tabelul 5 
Calitatea nutreţurilor şi randamentului în spor ponderal  la tineretul ovin şi 

taurin de pe pajiştile naturale fertilizate cu doze medii de îngrăşăminte 
(Munţii Cindrel – Sibiu) 

Nivelul 
altitudinal  

(m) 

Prod. 
pajişti 

t/ha 
SU*) 

UN**) 
ovăz g  

la 100 g 
SU 

UN  
la 1 ha 
pajişte 

Consum 
specific 

UN 
kg spor 

Durată 
păşunat 

(zile) 

Spor ponderal 
estimat 

kg/ha kg/ha
/zi 

1600-1800 
1400-1600 
1200-1400 

3,0 
3,7 
4,4 

86,0 
84,5 
83,0 

2550 
3100 
3650 

19 
17 
15 

 85 
100 
115 

130 
190 
250 

1,6 
1,9 
2,2 

1000-1200 
 800-1000 
 600-  800 

5,1 
5,8 
6,5 

81,5 
80,0 
78,5 

4200 
4650 
5100 

13 
11 
 9 

130 
145 
160 

325 
445 
565 

2,5 
3,0 
3,5 

 
           1800 

GRADI-
ENŢI 

pt. 100 m 

 
   1200 

     
600 

  
+0,75 

 -255   
+1 

  
-7,5 

 -30  -0,15 
  -225    -60  -0,25 

 
Aceste date ştiinţifice riguroase, pun în evidenţă randamentul în spor greutate vie 

a pajiştilor pe altitudine în condiţiile utilizării raţionale a lor, cu o încărcare şi lucrări 
de întreţinere corespunzătoare. 

În primul caz, pe pajiştile nefertilizate dar raţional folosite se obţin totuşi sporuri 
însemnate de producţie animalieră care nu se pot neglija (50-195 kg/ha spor greutate). 

În al doilea caz pe pajiştile fertilizate la un nivel mediu spre scăzut producţia 
animalieră creşte considerabil (130 – 565 kg/ha spor) în aceleaşi condiţii de folosire 
raţională.  

Între cele două variante, respectiv fără fertilizare şi cea cu fertilizare la un nivel 
destul de scăzut (N50 kg/ha), diferenţele de spor ponderal la tineretul taurin sau ovin 
este de 80 kg/ha la 1600-1800 m şi de 370 kg/ha la nivelul de bază 600-800 m 
altitudine, cu eficienţă economică foarte bună (Tabelul 6).  

Aceste exemplificări de mai sus aduc destule argumente să luăm în cultură 
pajiştile montane, să le fertilizăm organic şi chimic, concomitent cu o folosire 
raţională, altfel rezultatele economice sunt dintre cele mai slabe.   

 
REZULTATE PRIVIND PRODUCŢIA DE LAPTE DE VACĂ 
Experimentările privind producţia de lapte realizate pe pajiştile montane în 

sezonul de păşunat au fost efectuate la Baza de cercetări pajişti montane  a ICDP 
Braşov situată la 1800 m altitudine în Munţii Bucegi, cel mai înalt punct de cercetare 
agricolă al ASAS şi din Lanţul Carpatic European. 
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Tabelul 6 

Efect gospodărire normală cu fertilizare chimică anuală moderată cu 
N50P50K50 kg/ha asupra sporului ponderal 

la tineretul ovin şi taurin (Munţii Cindrel – Sibiu) 
Nivelul altitudinal  

 (m) 
Spor ponderal (kg/ha) Diferenţe 

+         - 
% 

Nefertilizat  Fertilizat  
1600-1800 
1400-1600 
1200-1400 

50 130 +  80 260 
70 190 + 120 270 
90 250 + 160 278 

1000-1200 
800-1000 
600-  800 

115 325 + 210 283 
155 445 + 290 287 
195 565 + 370 290 

Media 113 318 + 205 281 
 
Rezultatele pun în evidenţă eficacitatea măsurilor de îmbunătăţire radicală a 

pajiştilor degradate invadate de Nardus stricta prin fertilizarea cu îngrăşăminte 
chimice NPK, amendare calcică, regenerare totală şi înfiinţarea de pajişti semănate şi 
alte metode de îmbunătăţire prin care se pot obţine peste 5000 l lapte vacă pe hectar 
într-o perioadă de 85 zile de păşunat cu rasa Brună (Tabelul 7). 

Măsurile de îmbunătăţire a pajiştilor din munţii înalţi au avut o influenţă extrem 
de favorabilă asupra indicilor agrochimici ai solului, compoziţia floristică, producţia 
de substanţă uscată şi calitatea furajelor care a permis creşterea încărcării cu animale 
de la 1,5 vaci la hectar la peste 5 vaci la hectar, care la rândul lor au avut un 
comportament alimentar echilibrat, respectiv 8h.30’ păscut, 6h.56’ rumegat şi 8h.34’ 
odihnă din care 55’ somn.  

Având la dispoziţie date privind producţia de lapte pe păşune la 600 m altitudine 
în câmpurile experimentale de la Măgurele a ICDP Braşov pe substrat bazic din 
Depresiunea Bârsei limitrof cu Munţii Bucegi, a fost posibilă conturarea unor 
gradienţi altitudinali (Tabelul 8).  

Durata medie a păşunatului scade cu 7,5 zile /1oo m altitudine, producţia medie de 
lapte scade cu 0,4 l/cap şi consumul specific de substanţă uscată (SU) creşte cu 50 
grame /1 L lapte pentru fiecare sută de metri altitudine, datorită condiţiilor climatice 
tot mai aspre odată cu creşterea altitudinii.  

În aceste cercetări complexe asupra relaţiei sol-plantă-animal-produs animalier se 
constată că factorul determinant este producţia şi calitatea furajeră a covorului ierbos 
realizat prin fertilizare organică, chimică şi corectarea acidităţii. Oricare altă soluţie 
tehnică fără fertilizare şi amendare calcică este sortită eşecului din punct de vedere 
economic.  

La acestea se adaugă încărcarea corectă cu animale în împrejmuiri cu garduri fixe, 
păşunat porţionat cu gard electric, având apă şi sare la discreţie, adăpost şi umbră.  

Pajiştile montane sunt situate de regulă pe terenuri care nu se pot cultiva cu alte 
plante, având vocaţie exclusiv furajeră valorificabilă prin animalele ierbivore. 
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Tabelul 7 
Date generale privind solul, producţia de substanţă uscată, lapte 

şi comportamentul vacilor pe păşunile subalpine de Nardus stricta 
din Platoul Bucegilor (1996-1998) 

Muntele Blana, 1800 m altitudine 
Specificare UM Păşune Diferenţă 

+    - % 
Neameliorată Îmbunătăţită* 

Caracteristicile agrochimice ale solui (0-15 cm adc.) 
- pH în H2O 
- grad saturaţie baze (V) 
- conţinut humus 
- conţinut P-AL 
- conţinut K-AL 
- conţinut Al3+  

Ind. 
% 
% 

ppm 
ppm 
me 

4,8 
24,2 
16,1 
19,4 
96,0 
4,1 

5,2 
51,2 
15,5 
52,0 
108,0 
1,3 

+  0,4 
+27,0 
-  0,6 
+32,6 
+12,0 
-  2,8 

108 
212 
96 
268 
113 
32 

Compoziţia floristică 
- specii cu valoare redusă** 
- specii cu valoare bună*** 

% 
% 

85 
15 

15 
85 

     -  70 
     + 70 

* 
* 

Valoarea pastorală  10 / 15 50 / 65      + 45 450 
Producţii (83 zile păşunat) 
- substanţă uscată 
- proteină brută 
- încărcare păşune 
- lapte vacă (3,5%G) 
- lapte vacă (3,5%G) 

t/ha 
kg/ha 

vaci/ha 
l/cap 
l/ha 

2,48 
468 
1,48 
10,8 
1324 

6,00 
1519 
5,12 
11,8 
5012 

    +  3,52 
     + 1051 

  + 3,64 
+ 1,0 

      3688 

242 
325 
346 
109 
379 

Comportament animal (24 ore) 
- păscut 
- rumegat 
- odihnă      
                  din care: somn 

h min 
h min 
h min 

(h min) 

10,00 
6,08 
7,52 

(0,42) 

8,30 
6,56 
8,34 

(0,55) 

-1,30 
+0,48 
+0,42 

(+0,13) 

85 
113 
109 
130 

Necesar pentru un litru lapte 
- substanţă uscată (SU) 
- proteină brută furaj (PB) 
- durată păscut 

kg 
kg 

min 

1,87 
0,35 
56 

1,20 
0,30 
43 

-  0,67 
-  0,05 

      -13 

64 
86 
77 

 
*   Păşunea neameliorată având în compoziţie peste 70% participare Nardus stricta a 
fost îmbunătăţită prin fertilizare cu N150 P50 K50 kg/ha 3 ani consecutiv, toate cele 3 
variante, pe fondul amendat cu CaO la 2/3 Ah (2 variante) şi neamendat (1 variantă) 
cât şi înfiinţarea unei pajişti semănate pe fond amendat (1 variantă); 
** Nardus stricta, Festuca nigrescens, Festuca ovina, Phleum alpinum, Deschampsia 
flexuosa, Potentilla aurea, Viola declinata, Campanula napuligera, etc.; 
***  Semănate: Phleum pratense, Festuca pratensis, Lolium perenne, Poa pratensis;   
        Spontane: Festuca rubra, Agrostis capillaris, A. rupestris, Poa media, Trifolium 
repens, Ligusticum mutellina, etc. 
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Tabelul 8 
 

Producţia de lapte de vacă în sezonul de păşunat pe pajiştile 
fertilizate cu N200 P100 K100 kg/ha din Munţii Bucegi – Piatra Craiului 

 
 

Altitudine 
(m) 

Producţia 
pajiştilor 
fertilizate  

SU t/ha 

Nr. vaci 
lapte  
la ha 

Durata medie 
a păşunatului 

(zile) 

Prod. 
medie 
lapte 

L/cap/zi 

Consum 
specific 
kg SU 

1L lapte 

Randament 
prod. lapte 
L/ha L/ha 

/zi 
1600-1800 
1400-1600 
1200-1400 

6,5 
8,0 
9,5 

5,3 
5,6 
5,9 

  85 
100 
115 

11,0 
11,8 
12,6 

1,3 
1,2 
1,1 

5000 
6800 
8600 

60 
68 
76 

1000-1200 
800-1000 
600-  800 

9,6 
8,8 
8,0 

5,4 
4,8 
4,2 

130 
145 
160 

13,4 
14,2 
15,0 

1,0 
0,9 
0,8 

9600 
9800 
10000 

74 
68 
62 

 
             1800 

G
R

A
D

IE
N

Ţ
I 

pt
. 1

00
 m

 a
lti

tu
di

ne
  

 
1
2
0
0 
 

 
 
 

 
-0,75t 

  
-0,15 

  
 
-7,5 
zile 

  
 
 

-0,4L 

  
 
 

+0,05 

  
-900 L 

  
-4 L 

  
+0,40t 

  
+0,20 

     
-100 L 

  
+3 L 

 

  600 
 
ESTIMARE EFICIENŢĂ ECONOMICĂ 
În cazul pajiştilor montane eficienţa economică are alte conotaţii faţă de terenurile 

agricole pretabile la culturi pentru cereale, proteaginoase, oleaginoase sau alte culturi 
Conversia ierbii în produse animaliere a permis extinderea vieţuirii umane în 

munţii înalţi deasupra zonelor cerealiere. Astfel crescătorii de animale au luptat 
permanent cu natura vitregă din zona montană pentru supravieţuire prin crearea de 
bunuri de uz personal şi pentru schimb. 

Din acest punct de vedere spaţiul montan aflat în prezent în diferite stadii de 
abandon va trebui să-l recucerim pentru siguranţa noastră alimentară. Aceasta cu atât 
mai mult cu cât încălzirea globală a climei va afecta zone întinse din câmpiile ţării, 
munţii fiind o salvare pentru supravieţuire.    

Având la dispoziţie date privind repartizarea suprafeţelor pe altitudine a pajiştilor   
şi sporul ponderal suplimentar realizabil după îmbunătăţire cu eforturi minime se 
poate calcula venitul mediu şi total al acestui produs animalier, pentru a exemplifica 
eficienţa măsurilor de îmbunătăţire şi folosire raţională a pajiştilor (Tabelul 9). 

Din aceste date rezultă că venitul total suplimentar obţinut pe cele 2 milioane 
hectare de pajişti montane, ajunge la 687 milioane Euro, la care dacă mai adăugăm 
efectele benefice pentru protecţia mediului, conservarea biodiversităţii, întregirea 
peisagistică şi altele, aceste măsuri sunt întru totul justificate pentru siguranţa 
alimentară a viitorului.  
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Tabelul 9 

Efectul economic al măsurilor de îmbunătăţire şi folosire raţională  
a pajiştilor montane din România 

Altitudine 
 (m) 

Suprafaţa de 
pajişti  
(după 

TEACI,1980 
ajustată) mii ha 

Spor ponderal 
suplimentar după 
îmbunătăţire  kg/ha 

Venit mediu la 
preţul cărnii în viu  
(x 5 lei =1,2 Euro) 

mil.Euro 

Repartizare 
venituri pe 
altitudine 

(%) Kg/ha Tone  

1600-1800 
1400-1600 
1200-1400 

70 80 5.600 6,7 1 
110 120 13.200 15,8 2 
140 160 22.400 26,9 4 

1000-1200 
 800-1000 
600-  800 

240 210 50.400 60,5 9 
650 290 188.500 226,2 33 
790 370 292.300 350,8 51 

TOTAL 2.000 286 572.400 686,9 100 
Revine la 1 ha pajişte  343,5 Euro = 1.442,7 lei / ha 

 
 

CONCLUZII 
 Pajiştile montane din România au productivitate de 4 ori mai scăzută decât a 

celor din Elveţia datorită modului defectuos de gospodărire a nivelului foarte 
scăzut de fertilizare şi a abandonului fiind o resursă naturală regenerabilă de 
produse animaliere slab valorificată în prezent; 

  Pajiştile montane din Munţii Cindrelului, mai bine gospodăriţi în trecut, luate 
în cercetare de peste 50 de ani, au o producţie dublă la un nivel de fertilizare 
mediu   (N 50  kg/ha) cu efect economic până la 1.200 – 1400 m altitudine şi o 
calitate a furajului  foarte bună, după fertilizare;  

  Sporul ponderal al tineretului taurin şi ovin realizat pe pajiştile fertilizate la 
nivelul N 50 kg/ha ajunge în medie la 318 kg /ha  pe intervalul 600 – 1.800 m 
altitudine  cu 181% mai ridicat decât pe pajiştile nefertilizate, revenind 6,4 kg 
spor pe un kg azot aplicat;  

 Producţia de lapte de vacă pe pajiştile din Carpaţi fertilizate mai intensiv (N 
200 kg la ha ) ajunge la 10.000 L / ha pe ecartul 600 – 800 m în 160 zile de 
păşunat şi scade la 5.000 L / ha  la 1600- 1800 m altitudine în 85 zile de 
păşunat, producţii  asemănătoare celor obţinute  pe pajiştile din Alpi, fiind o 
resursă alimentară sigură în caz de nevoie ; 

 Prin gospodărirea corespunzătoare a pajiştilor montane la o fertilizare de nivel 
mediu (N 50 kg/ha) în Carpaţii României se pot realiza un minim de 687 
milioane EURO producţie  suplimentară, exprimată în spor greutate vie, 
concomitent cu protecţia mediului pastoral, conservarea biodiversităţii şi alte 
avantaje economice şi peisagistice.  

 
Rev. Ferma, an XII, nr.8 şi 9(87şi 88) aug. şi sept. 2010, Timişoara sub titlul 
” Pajiştile montane, avuţie insuficient valorificată” 
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ÎMBUNĂTĂŢIREA NARDETELOR MONTANE ŞI CONVERSIA LA 
PRODUCŢIA ECOLOGICĂ DE LAPTE 

 
 Cele mai degradate pajişti din zona montană sunt cele invadate şi dominate de 
specia Nardus stricta numită popular ţăpoşică, părul porcului, năgară şi altele. 
 Locul de origine al acestei specii slab furajere a fost la marginea turbăriilor 
oligotrofe din zona montană înaltă. După defrişarea vegetaţiei lemnoase, înţelenirea 
terenului şi valorificarea prin păşunat neraţional cu animale, specia Nardus stricta s-a 
instalat şi a copleşit până la urmă pajişti mai valoroase de Festuca rubra, Agrostis 
capillaris, Festuca rupicola şi altele, formând nardete. 
 Suprafaţa de nardete din ţara noastră ajunge la cca 1 milion de hectare, fiind 
una din cele mai răspândite habitate de pajişti din zona montană. 
 Pentru aceste considerente la Baza de cercetări pajişti montane Blana – Bucegi 
în anul 1995 s-a înfiinţat un lot demonstrativ cu cele mai bune variante de 
îmbunătăţire a nardetelor în suprafaţă de 0,75 ha fiecare, care s-au păşunat cu vaci de 
lapte din rasa Brună de Maramureş (Schwyz), o durată medie de 85 zile în condiţiile 
din etajul subalpin. Înainte de îmbunătăţire, pajiştea era dominată de Nardus stricta în 
proporţie de 40 – 60 %. 
 
 Variantele de îmbunătăţire a nardetelor au fost următoarele: 

 Grupa A, varianta martor, păşunat în afara câmpului pe nardete 
neîmbunătăţite între anii 1996 – 1999; 

 
 Grupa B, fertilizare cu îngrăşăminte chimice 3 ani consecutiv (1996 – 

1998) cu 150 kg/ha N, 50 kg/ha P2O5 şi 50 kg/ha K2O, urmat de târlire 
(2004) concomitent cu fosfatare 100 kg/ha P2O5 respectiv cu „Eurobio – 
26 P” fosfaţi măcinaţi pentru agricultura ecologică; 

 
 Grupa C, amendare calcică la 2/3 Ah (cca. 7 t/ha CaO – praf de var), în 

vara anului 1995, fertilizare NPK chimică (1996 – 1998) la fel ca în 
grupa B şi în continuare organică (2003 şi 2009 ) cu fosfatare; 

 
 Grupa D, erbicidare totală cu Roundup (glifosat) 5 L/ha în 150 litri apă 

în vara anului 1995, după două săptămâni amendare calcică identică cu 
varianta B, prelucrarea cu freza de pajişti la 10 – 12 cm adâncime şi 
după o săptămână semănat cu MSP – 2,5. În perioada 1996 – 1998 
fertilizarea chimică NPK identică cu variantele B şi C şi în continuare 
organică prin târlire (2002 şi 2008 ) cu fosfatare. 

 
Producţia medie de lapte la grupa A (martor), care a păşunat pe nardete 

neîmbunătăţite în medie pe 4 ani de măsurători a fost de 846 L/ha  (923 litri în 1996, 
847 în 1997, 844 în 1998 şi 771 în 1999) la o încărcare de cca. 1 vacă pe hectar şi o 
producţie a pajiştii de  1,2 t/ha SU (substanţă uscată) de slabă calitate. 

După îmbunătăţirea nardetelor producţia de substanţă uscată şi de lapte este de 
câteva ori mai mare faţă de cele neîmbunătăţite (Tabelul 1).  
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Tabelul 1 

Date comparative medii privind productivitatea nardetelor subalpine  
îmbunătăţite prin diferite metode  1995 – 2009 (Blana 1800 m alt.) 

 
Variante  

(lotul de vaci) 

Producţia de 
substanţă uscată 

(SU) 

Producţia de 
lapte de vacă 

t/ha % L/ha % 
A – martor, Nardus stricta 40 – 60 % 1,20 100 846 100 
B – fertilizare NPK + târlire + P 3,38 282 3.248 384 
C – amendare CaO + NPK + târlire + P 4,16 347 3.941 466 
D – semănat + CaO + NPK + târlire + P 6,20 517 4.620 546 

 
Astfel, producţia de substanţă uscată  creşte de 3 – 5 ori şi cea de lapte la hectar 

de 4 – 5,5 ori pe o perioadă de 14 ani, ceea ce este extrem de economic. 
 În plus, prin îmbunătăţirea nardetelor în porţiunile mecanizabile şi 
intensivizarea producţiei se măreşte şi se redistribuie încărcarea cu animale existentă, 
creându-se posibilităţi de protecţie şi conservare a biodiversităţii în zonele limitrofe, 
cu habitate mai fragile cum sunt stâncăriile, terenurile în pantă accentuată şi cele cu 
exces de umiditate. Realizarea de produse animaliere ecologice pe pajiştile montane 
degradate nu este posibilă decât după ameliorarea lor. 
  În ţările alpine pe care le-am vizitat (Elveţia, Franţa, Italia, Austria, Germania 
şi Slovenia), conversia la agricultura ecologică (biologică) se face după ce pe pajişti 
s-au aplicat decenii la rând doze mari de îngrăşăminte chimice (N 150 – 300 kg/ha), 
având un covor ierbos format din specii foarte bune furajere din flora spontană sau 
semănate, receptive la fertilizarea organică şi alte  mijloace naturiste. 

La noi există o tendinţă greşită de trecere directă de la pajişti degradate 
nefertilizate la agricultura  „bio”, care cu certitudine nu va avea sorţi de izbândă, 
datorită solului foarte acid şi slab aprovizionat în elemente fertilizante şi covorului 
ierbos cu specii slab furajere cum este specia Nardus stricta (ţăpoşică) în zona 
montană mai umedă sau Botriochloa ischaemum (bărboasă) în zona de dealuri mai 
uscate erodate, de exemplu. 

În aceste cazuri de pajişti degradate, obligatoriu este necesară îmbunătăţirea 
prin orice mijloace cunoscute  a covorului ierbos (erbicidare, fertilizare chimică, 
amendare, supraînsămânţare, reînsămânţare) după care la 2 ani după încetarea 
fertilizării chimice sau al aplicării pesticidelor şi trecerea la fertilizare organică, se pot 
realiza pe pajişti produse animaliere „bio”. 

Este iluzorie ideea că pajiştile noastre nefertilizate chimic de ani de zile pot fi 
deja considerate ca producătoare de furaje pentru hrănirea animalelor în sistem 
biologic. Cei care fac aceste afirmaţii şi le difuzează, nu se gândesc la performanţă  şi 
aspectele economice care cântăresc greu în promovarea şi realizarea produselor 
animaliere ecologice. Experienţa cu vaci de lapte din Platoul Bucegilor răspunde 
întrutotul acestui demers şi sistem enunţat mai înainte. 
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În primii 5 ani (1996 – 2000) producţia de SU şi de lapte s-a realizat în sistem 
convenţional (3 ani) şi de conversie la producţie ecologică (2 ani). În următorii 9 ani 
(2001 – 2009) se realizează deja o producţie ecologică, întrucât se fertilizează organic 
prin târlire şi se aplică fosforite măcinate, fiind prima experienţă cu animale cu 
produse „bio” pe păşune din ţara noastră  (Tabelul 2). 

Tabelul 2 
Producţia de substanţă uscată (SU) şi de lapte 

 pe  nardetele subalpine din Masivul Bucegi, îmbunătăţite prin diferite metode 
convenţionale  şi ecologice  

 
Fertilizări de 

îmbunătăţire şi 
întreţinere 

Anul Producţia de SU (t/ha) Producţia de lapte (L/ha) 
B C D B C D 

Îmbunătăţire 
pedoameliorativă  
şi covor ierbos  

 
1995 

* 
* 
* 

* 
Amendat 

* 

Erbicidat 
Amendat 
Semănat 

* 
* 
* 

* 
Amendat 

* 

Erbicidat 
Amendat 
Semănat 

1. Producţie convenţională 
Fertilizare anuală, trei 
ani consecutiv cu 150 
kg/ha N,50 kg/ha 
P2O5 şi 50 kg/haK2O 

1996 6,95 7,61 8,68 4.180 5.690 7.020 
1997 4,77 5,22 6,86 4.784 5.803 5.335 
1998 1,84 2,15 2,58 3.356 4.272 4.673 

Conversie la producţia 
ecologică 

1999 1,56 2,09 2,68 4.216 4.364 4.368 
2000 1,28 2,02 2,77 1.725 1.960 2.150 

MEDIE convenţional * 3,28 3,82 4,71 3.652 4.418 4.709 
Efect amendare * 100 116 144 100 121 129 
Efect semănat * * 100 123 * 100 107 
2. Producţie ecologică 
 
 
Târlit 5 nopţi, o vacă 
pe 6 mp + 100 kg/ha 
P2O5 produs ecologic 
în diferiţi ani (T) 

2001 3,22 4,62 5,54 2.070 2.460 2.690 
2002 2,28 3,50 T 1.927 2.280 T 
2003 4,12 T 10,65 2.111 T 5.899 
2004 T 5,81 9,22 T 4.946 5.221 
2005 6,00 6,73 6,38 3.056 3.350 4.658 
2006 2,92 3,55 4,68 3.570 3.910 4.080 
2007 3,02 3,67 8,00 3.689 4.072 4.976 
2008 2,07 2,95 T 3.740 4.182 T 
2009 3,97 T 6,34 3.798 T 4.372 

MEDIE ecologic * 3,45 4,40 7,26 2.995 3.600 4.557 
Efect amendare * 100 128 210 100 120 152 
Efect semănat * * 100 165 * 100 127 
Diferenţă 2-1, (+, -) * + 0,17 + 0,58 + 2,55 - 657 - 818 - 152 
Efect relativ 2-1 (%) * 105 115 154 82 82 97 
MEDIE GENERALĂ * 3,38 4,16 6,20 3.248 3.941 4.620 
Efect amendare * 100 123 183 100 121 142 
Efect semănat * * 100 149 * 100 117 
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Producţia de lapte convenţional obţinută în primii 5 ani este mai mare decât 
producţia ecologică din următorii 9 ani. La varianta B (NPK), producţia ecologică 
ajunge la 82 %, la varianta C (CaO + NPK) la 81 % şi la varianta D (semănat + CaO 
+ NPK) la 97 % faţă de producţia convenţională, ceea ce explică şi mai clar 
superioritatea pajiştii semănate în obţinerea laptelui ecologic faţă de covorul ierbos cu 
specii din flora spontană. 

Din aceste date rezultă o extrem de mare diferenţă între ani şi variante. În cel 
mai secetos an, 2000, s-au obţinut cele mai slabe rezultate şi în primul an 1996 şi 
2003 cele mai bune rezultate la producţia de iarbă şi lapte. 

În ceea ce priveşte efectul amendării calcice asupra producţiei medii de lapte 
pe 14 ani în varianta C se constată că producţia este mai ridicată cu 21 % faţă de 
varianta B, cu tendinţă de menţinere a efectivului cel puţin 20 de ani, fapt necunoscut 
în literatura ştiinţifică de specialitate. La fel, efectul înfiinţării pajiştii din varianta D 
este cu 42 % mai mare în producţia de lapte ecologic faţă de varianta C cu covor 
ierbos natural, efect care va dura minim 30 de ani. 

Din cele prezentate rezultă clar necesitatea îmbunătăţirii covorului ierbos 
degradat în cazul de faţă a unei păşuni subalpine dominate de Nardus stricta şi 
acceptarea unei perioade normale de conversie înainte de trecerea la producţie de 
lapte ecologic. Efectul economic este evidenţiat prin producţiile de 3.000 – 4.600 litri 
pe hectarul de pajişte îmbunătăţită care este asigurator pentru cel puţin 20 – 30 de ani, 
indiferent de costurile măsurilor de îmbunătăţire prin fertilizare, amendare calcică şi 
înfiinţare pajişte semănată. 

Facem în final o menţiune foarte importantă, care constă din împrejmuirea cu 
garduri fixe (stâlpi de beton cu 4 rânduri de sârmă ghimpată) a câmpului 
experimental de cca. 27 ha, în care din anul 1975 se păşunează raţional cu încărcătură 
adecvată de animale, la început de ovine şi în prezent de bovine. 

Fără împrejmuirea suprafeţelor supuse îmbunătăţirii cu folosirea raţională a lor, 
rezultatele ar fi fost sortite din start eşecului, datorită imixtiunilor cu animale din 
afară şi deci al încărcării necorespunzătoare cu animale, care puteau degrada în final 
covorul ierbos al pajiştilor. 
 
Rev. Profitul Agricol nr. 36,37  din 22, 29 septembrie 2010, Bucuresti 
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DEZVOLTARE RURALĂ 
 
 
 

NEVOIA DE RECONSTRUCŢIE ECOLOGICǍ 
 A CADRULUI NATURAL DIN SPAŢIUL RURAL 

 
 Spaţiul rural este o creaţie multimilenară a civilizaţiei umane agricole, care s-a 
lărgit continuu datorită expansiunii culturii plantelor şi creşterii animalelor în 
defavoarea cadrului natural ancestral, lipsit de intervenţia omului.  
 Ca urmare a influenţei îndelungate a comunităţilor umane sedentare sau 
migratoare, spaţiul rural a fost şi este puternic antropizat, cu extrem de puţine relicve 
(păduri, pajişti, zone umede etc.) a ceea ce a fost cadrul natural de odinioară, păstrate 
în diferite rezervaţii ştiinţifice.  
 Imaginea patriarhală a peisajului agricol tradiţional a fost modificată profund 
de diferite activităţi industriale, infrastructură  (drumuri, căi ferate, canale navigabile, 
electricitate, alimentări cu apă, gaz metan etc.), de regularizarea cursurilor de apă, 
lucrări de acumulare, pescării, îmbunătăţiri funciare (combaterea eroziunii, desecări, 
irigaţii), plantaţii de pomi şi vii, perdele forestiere, construcţii zootehnice, tarlalizarea 
păşunilor şi de multe altele. 
 Aceste procese de transformare a cadrului natural au început să se amplifice în 
vestul Europei acum două secole, în zorii erei industriale, când s-a descoperit şi 
aplicat forţa aburului, după care s-au intensificat pe parcurs, odată cu motorul cu 
ardere internă, electricitatea, energia atomică, electronica etc.,  până în zilele noastre. 
 Pe teritoriul ţării noastre, aceste transformări profunde ale peisajului agricol au 
avut un decalaj de 30-50 de ani faţă de vestul mai dezvoltat economic, în unele părţi 
având o rămânere în urmă de un secol şi mai bine. 
 Primele modificări majore ale cadrului natural din spaţiul rural s-au petrecut 
după Pacea de la Adrianopol (1829), când Ţările Române aveau dezlegare de la 
Înalta Poartă să facă comerţ liber cu cereale.  
 După acest episod s-au extins terenurile arabile pentru a fi cultivate cu cereale, 
în detrimentul păşunilor din stepă şi silvostepă şi al pădurilor de la câmpie până în 
zona premontană. 
 Defrişările din sudul ţării, în special pe teritoriul actualelor judeţe Brăila, 
Călăraşi, Ialomiţa, Teleorman, au redus suprafaţa păduroasă la 4-8% din totalul 
suprafeţei, faţă de un optim de 20-25% pentru această zonă climatică.  
 La fel s-au petrecut lucrurile şi în celelalte zone de câmpie şi dealuri ale ţării, 
unde acţiunile de defrişare tot mai intense nu au fost compensate de noi împăduriri 
pentru a menţine echilibrul natural…………………………………………………….. 
 Pe lângă desţelenirea păşunilor şi defrişarea pădurilor, foarte multe iazuri 
piscicole din Moldova au fost desecate şi cultivate cu cereale. În acelaşi scop au fost 
luate în cultură terenuri nisipoase  mişcătoare din sudul Olteniei, pentru care au fost 
înfiinţate, începând cu anii 1880, primele perdele forestiere de protecţie din salcâmii, 
care au ajuns în numai 15 ani la peste 3.000 ha. 
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 Înfiinţarea perdelelor forestiere de protecţie a evoluat destul de lent între cele 
două războaie mondiale şi a avut un uşor reviriment între anii 1945-1955, sub 
impulsul modelului ruso-sovietic Kostâcev – Docuceaev – Viliams, când s-a ajuns la 
aproximativ 9.300 ha.  
 Considerate în mod greşit ca o invenţie stalinistă, după 1965, mari suprafeţe de 
perdele forestiere, care şi-au dovedit între timp utilitatea climatică şi economică, au 
fost defrişate fără cruţare pentru a face loc suprafeţelor de teren arabil, cultivabil cu 
cereale. 
 În anul 1986, mai exista o rămăşiţă de 120 ha de perdele pentru protecţia 
culturilor agricole şi 1.350 ha pentru protecţia căilor de comunicaţie, respectiv 16% 
din ce a fost plantat într-un secol.  
 După 1990, în mod sigur aceste perdele s-au diminuat până la aproape totala 
lor dispariţie, fiind o mare pierdere, care ne va costa foarte scump în continuare. 
 Rolul perdelelor forestiere în estul şi sudul ţării se poate sintetiza, după Marea 
Enciclopedie Agricolă (1942), prin:  
 ■ atenuarea vitezei vânturilor şi a evaporării apei din sol cu 50%. 
 ■ naşterea unor mase de vapori şi curenţi ascensionali necesari condensării şi 
producerii ploilor în zonele în zonele cu deficit mare de precipitaţii; 
 ■ materialul lemnos pus la dispoziţia populaţiei va îndestula nevoile locale, 
dând timp pădurilor statului să se refacă; 
 ■ dublarea producţiilor agricole la adăpostul perdelelor; 
 ■ mărirea posibilităţilor strategice de apărare a naţiei, îngreunând invazia 
inamicului. 
 În aceeaşi lucrare, se propune ca o treime din suprafaţa izlazurilor din stepă să 
fie împădurite, la adăpostul cărora iarba ar creşte mai bogată şi s-ar obţine în plus 
material lemnos.  
 Cât adevăr conţin şi cât de actuale sunt aceste constatări nu este cazul să mai 
comentez.  
 Cert este însă că predecesorii noştri aveau sădit în suflet un respect mai mare 
pentru vegetaţia lemnoasă şi au avut mai multe iniţiative şi realizări în direcţia 
împăduririi terenurilor degradate sau a zonelor agricole cu climat deficitar în 
precipitaţii. Pâlcuri de arbori pe păşuni serveau ca umbrare pentru animale şi arbori 
izolaţi erau prezenţi peste tot la capătul terenurilor arabile, pentru odihna de prânz.  
 Gradul de civilizaţie a spaţiului rural din trecut a ajuns până acolo încât s-au 
creat plantaţii de pin negru sau silvestru pentru purificarea şi împrospătarea aerului 
localnicilor, aşa cum mai există pe alocuri la marginea unor comune din zona de deal 
a Transilvaniei.  
 Toate drumurile din Banat erau flancate cu duzi, de la care se valorificau 
frunzele pentru creşterea viermilor de mătase, fructele pentru hrană sau se licitau 
pentru prepararea ţuicii de dude; crengile rezultate din tăierile de regenerare erau 
folosite pentru foc, iar din trunchiul acestor pomi se făceau renumitele butoiaşe 
pentru colorarea şi păstrarea rachiurilor de calitate.  
 În alte părţi ale ţării, de-a lungul drumurilor erau plantaţi nuci, meri, pruni sau 
alţi pomi fructiferi ori arbori, în special plopi, arţari, frasini etc.  
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 De-a lungul tuturor apelor curgătoare sau pe marginea bălţilor şi lacurilor 
exista o vegetaţie forestieră bogată, din care se remarcau sălciile, ale căror ramuri 
tinere (nuiele) erau folosite la diferite împletituri (coşuri, hambare, garduri etc.) sau la 
legarea snopilor de coceni. 
 O dată cu regularizarea cursurilor de apă, a lucrărilor de desecare şi prin 
modernizarea şi lărgirea drumurilor, multe din aceste plantaţii de arbori şi pomi care 
protejau căile de comunicaţii şi consolidau malurile apelor au fost distruse fără a se 
pune nimic în loc. 

În urmă cu o jumătate de secol, în zona de câmpie nu exista penurie de 
combustibil întrucât majoritatea gospodăriilor utilizau, pentru încălzire şi prepararea 
hranei, paiele de cereale, ciocălăii de porumb, cocenii de porumb după desfrunzirea 
lor de către animale, rădăcinile de porumb (ciumpi) adunaţi primăvara de pe culturile 
de cereale, tulpinile şi capitulele de floarea-soarelui, trestia şi papura, balegile de 
bovine uscate, adunate primăvara de pe păşuni şi alte materiale care erau arse în 
cuptoare şi sobe adaptate să funcţioneze cu aceste tipuri de combustibili.  
 Acum, această tradiţie a apus, locuitorii satelor după colectivizare s-au 
“modernizat”, apelând în majoritate la lemn, care s-a procurat într-o primă fază prin 
furturi din imediata apropiere a spaţiului rural (perdele, umbrare, aliniamente 
forestiere, arbori izolaţi etc.) şi s-au extins mai nou în masive compacte de păduri de 
protecţie cum sunt cele din marginea Bucureştilor. Oprirea acestor agresiuni asupra 
vegetaţiei forestiere va fi posibilă, dacă s-ar reveni la vechile metode de încălzire cu 
materiale vegetale, care se pot bricheta sau condensa prin alte metode, pentru a fi mai 
uşor transportate, depozitate şi folosite drept combustibil, în loc să fie arse direct pe 
câmp, cum se procedează în prezent. Extinderea reţelei de gaz metan sau a utilizării 
combustibililor lichizi din petrol, în sate şi comune, sunt evident cele mai comode şi 
bune soluţii pentru ocrotirea vegetaţiei lemnoase pe viitor. 

O soartă asemănătoare cu vegetaţia lemnoasă din spaţiul rural au avut-o şi 
terenurile ocupate cu vegetaţia ierboasă, respectiv pajiştile naturale, în special 
izlazurile comunale despre care am mai scris în paginile acestei reviste. 

Păşunatul neraţional, instituit după 1965 pe pajiştile în pantă din zona de 
dealuri cu climat mai uscat, din Moldova, Transilvania şi Dealurile Subcarpatice, a 
provocat eroziuni de o suprafaţă şi adâncime catastrofale, în prezent multe terenuri 
fiind complet lipsite de vegetaţie. Prin natura meseriei pe care o practic, sunt unul 
care a cunoscut vegetaţia ierboasă din Podişul Transilvaniei înainte de colectivizare 
(1963), pajişti cu covor dens, bine încheiat, foarte productive şi de o diversitate 
floristică de invidiat. După colectivizare, până în 1990, totul s-a transformat într-o 
ruină ecologică, cu mici excepţii de suprafeţe unde s-au investit fonduri însemnate 
pentru îmbunătăţirea şi folosirea raţională a păşunilor.  

În ultimul deceniu, ca urmare a abandonului acestor terenuri, vegetaţia ierboasă 
nepăşunată a produs mai multe seminţe şi s-a extins continuu, pentru a lecui măcar 
parţial rănile trecutului. Dar mai sunt terenuri agricole în ţară pe care oile pasc 
nonstop toată iarna. Aceste oi trebuiau să fie încă din luna noiembrie în saivane, să se 
hrănească până în luna aprilie din stocul de furaje pe care crescătorii trebuiau să-l 
asigure din vară.  
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Atâta vreme cât turmele de oi vor circula tot anul, nestingherite în întreg 
spaţiul rural românesc, orice acţiune de înfiinţare a pajiştilor semănate pe izlazurile 
comunale, de plantare a pâlcurilor de arbori pentru umbrare pe păşuni, înfiinţarea de 
perdele de protecţie a culturilor agricole sau a căilor de comunicaţie, cât şi alte 
înierbări sau împăduriri ale terenurilor degradate, vor fi sortite cu certitudine eşecului  
din cauza distrugerilor prin păşunat.  

La fel de periculoşi sunt şi indivizii certaţi cu legea care îşi procură lemn de 
foc din plantaţiile forestiere cu rol de protecţie, pentru care ar trebui instituite pedepse 
mai mari decât pentru furturile deja obişnuite din păduri. 

O categorie aparte din spaţiul rural o constituie apele curgătoare sau stagnante, 
care în trecut erau mult mai bogate în peşte decât sunt în prezent, fiind mai bine 
întreţinute şi raţional exploatate.  

Din cele prezentate, rezultă că spaţiul rural românesc poartă pecetea tristă a 
unor acţiuni nechibzuite ale semenilor noştri asupra cadrului natural. Acestea s-au 
accentuat în ultima jumătate de secol, dar mai ales în ultimul deceniu. Remedierea 
acestei situaţii nu este o treabă uşoară, necesitând eforturi umane şi financiare 
deosebite.  

Totul va trebui să înceapă la nivel de comună, să existe solicitări şi acţiuni 
concrete de “reînverzire” a spaţiului rural prin înierbarea şi împădurirea terenurilor 
dezgolite de vegetaţie, de îmbunătăţire a covorului ierbos al izlazurilor degradate, de 
plantare a unor pâlcuri de arbori pentru umbrare pe păşuni, de amenajare a unor 
aliniamente forestiere de-a lungul căilor de comunicaţie  şi a unor terenuri de 
agrement, de administrare mai bună a apelor curgătoare şi a celor stagnante şi multe 
altele care ţin de ambianţa spaţiului rural.  

Aceste acţiuni se vor putea executa pe bază de proiecte şi cu bani de la Banca 
Mondială, Programul SAPARD şi alte surse, asemănătoare celor care se derulează 
pentru construirea de drumuri, alimentări cu apă potabilă şi altele. În cazul unor 
lucrări de anvergură, cum sunt perdelele forestiere de protecţie sau amenajamentele 
agrosilvopastorale mai complexe, va fi necesar să se apeleze la organismele 
specializate din cercetarea ştiinţifică şi proiectare, de profil agricol şi silvic, care să 
întocmească proiecte generale pe zone mari şi cu detalieri la nivel de localitate. 

Acţiunea va fi de lungă durată şi efectele se vor cunoaşte după zeci de ani. 
Drumurile, alimentările cu apă, electricitate şi gaze sau alte lucrări de 

infrastructură se pot face de la un an pe altul, dacă sunt fonduri; pentru vegetaţia 
forestieră însă trebuie să aştepţi mai mulţi ani până creşte şi devine funcţională în 
plenitudinea ei. 

Este deci imperios necesar să studiem şi apoi să începem cu toată energia, la 
acest debut de mileniu, reconstrucţia ecologică a cadrului natural deteriorat din 
spaţiul rural românesc, pentru a îndrepta starea actuală care este departe de a fi în 
armonie cu restul spaţiului european. 
 
Rev. Agricultura României, Anul XIII, nr.26 (599), iunie 2002, Bucureşti 
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ADAPTAREA SATELOR LA ECONOMIA MODERNĂ  
ÎN CONCEPŢIA SAVANTULUI GHEORGHE IONESCU ŞIŞEŞTI  

 ŞI ACTUALITATEA EI 
 
 Integrarea Europeană a ţării noastre este în prezent preocuparea de prim ordin a 
tuturor organismelor politice, administrative, sociale, culturale şi altele. 
 În acest context se pune firesc întrebarea dacă este pregătită agricultura noastră 
să facă faţă cerinţelor şi provocărilor din Uniunea Europeană? Suntem noi gata să 
facem faţă la economia de piaţă concurenţială, care nu menajează pe cei slabi? Dar, 
satul cu oamenii lui, respectiv spaţiul rural românesc, cum se prezintă vis-à-vis de 
spaţiul rural european, este adaptat sau nu la noile cerinţe? 
 Astfel de întrebări şi le-au pus la timpul lor iluştrii noştri înaintaşi, aspecte pe 
care considerăm că merită să le facem cunoscute cititorilor date fiind actualitatea lor. 
 Până la al doilea război mondial, asupra satului şi locuitorilor săi şi-au aplecat 
privirea prin studii şi scrieri numeroşi predecesori de diverse profesiuni şi specializări: 
agronomi, geografi, sociologi, scriitori sau alte îndeletniciri din care îi amintim pe 
Ion Ionescu de la Brad, Dimitrie Gusti, Ion Conea, Vintilă Mihăilescu, Romulus Vuia, 
Dobrogeanu Gherea, Elena Văcărescu, Lucian Blaga, Liviu Rebreanu şi alţii, mai des 
amintiţi în tratatele actuale de dezvoltare rurală. 
 Mai puţin cunoscute şi preluate de autorii contemporani sunt concepţiile 
marelui nostru savant Gheorghe Ionescu Şişeşti despre satul românesc şi locuitorii săi, 
din care ne permitem să spicuim câteva idei mai importante. 

În cartea “AGRICULTURA ÎN EPOCA CONTEMPORANĂ” (Editura 
Revistei “Pagini Agrare şi Sociale - PAS – Bucureşti, 207 pag.), marele nostru savant, 
Prof. Gh Ionescu Şişeşti, la începutul anilor 1930, face o amplă expunere a evoluţiei 
istorice şi actualitatea de atunci a agriculturii româneşti. 
 Primele trei părţi a cărţii intitulate sugestiv: “Agricultura şi capitalismul”, 
“Evoluţia spre capitalism a agriculturii prin reformele agrare din Centrul şi Orientul 
Europei”, “Cultura agrară şi progresul economic” este urmată de o parte ce tratează 
“Educaţia agricolă a satelor României”. 
 Autorul acordă un rol primordial educaţiei agricole care este promotoarea 
principală a trecerii de la agricultura arhaică-de subzistenţă am zice noi-la agricultura 
modernă a economiei de piaţă funcţională, cum se numeşte în prezent. 
 În opinia savantului, educaţia agricolă se compune din educaţia spirituală, 
generală în pregătirea şcolară mai bună a tinerilor de la sate, educaţia tehnică 
permanentă cu ultimele noutăţi privind agricultura pentru ţărani, educaţia disciplinei, 
a respectului pentru avutul privat şi obştesc (izlazuri, plantaţii, păduri, iazuri, etc.) şi 
educaţia cooperatistă, a asocierii ca alternativă la pulverizarea excesivă a 
pământului după reforma agrară din 1921.  
 Dar, au fost oare receptive satele româneşti la aceste transformări prin educaţie, 
care au schimbat din temelii agricultura europeană în ultimul secol? Iată răspunsul 
prof.Gh. Ionescu Şişeşti din care prezentăm parţial următoarele: “Satele sunt prin 
firea lor conservatoare. Ele se apără împotriva greutăţilor unei epoci, adeseori 
coborându-se pe o treaptă mai jos de primitivitate în loc să urce scara de evoluţie, 
într-o sforţare de adaptare. În această închidere în sine a satelor, în această 
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inadaptabilitate a lor, este cuprinsă o mare primejdie pentru satele alcătuite în 
marea majoritate din ţărani, primejdia de a nu ţine pas cu mersul vremii şi de a 
rămâne în afară de civilizaţie. . . .  De la o ţară europeană la alta, satele se 
deosebesc mult din punct de vedere al adaptării lor la mediul economic modern. 
Înlăuntrul aceleaşi ţări, înlăuntrul României însăşi, sunt sub acest raport, sate şi sate 
(pagina 173). 
 În urmă cu peste 7 decenii Acad. Gh. Ionescu Şişeşti face ca nimeni altul o 
radiografie asupra caracteristicilor socio-economice ale unor sate adaptate integral la 
economia europeană modernă, alături de alte sate care erau în acel moment 
neadaptate la acest mediu economic, situaţii pe care le punem faţă în faţă, pentru a fi 
mai uşor analizate şi înţelese. 
 Ca unul care m-am născut într-un sat românesc uitat de lume, cu nume 
predestinat “Zece Hotare” din Munţii Pădurea Craiului  - Bihor, am copilărit într-o 
comună de origine şvăbească Peciu Nou şi o comună românească Jebel din Banat, 
după care ca agronom am locuit în două comune majoritar săseşti Cristian şi Prejmer 
din Ţara Bârsei, pot spune că am simţit îndeaproape şi am putut compara nivelul de 
dezvoltare al acestor localităţi, educaţia agricolă a locuitorilor, aspecte care le-am 
regăsit şi retrăit citind aprecierile clar văzătoare ale prof. Gh. Ionescu Şişeşti.   
 Nu poţi să nu rămâi uimit cât adevăr conţin aceste rânduri şi din păcate câtă 
actualitate supravieţuieşte peste timp în aceste neîntrecute caracterizări ale satelor şi 
locuitorilor lui. Tot ce s-a scris despre autoritate şi disciplină în această carte este 
valabil şi în ziua de azi, apreciere pe care o probăm cu cele scrise la pag.193-194: 
 “Când vedem ţărani tăind pomii plantaţi pe marginea şoselei, când vedem 
izlazurile comunale invadate de bozii şi mărăcini, sau cultivate cu porumb de dl 
primar; când vedem omizile devastând pomii; când vedem pădurile de protecţie, 
brăcuite şi dealurile dărâmându-se peste lanuri fertile şi peste sate; când vedem 
toate astea şi nenumărate altele trebuie să zicem cu tristeţe: aici nu mai este vorba 
de neştiinţă, aici este vorba de altceva, aici lipseşte autoritatea şi disciplina. Poporul 
român nu a avut parte de o epocă de absolutism luminat şi dezinteresat, ca mai toate 
popoarele din Occident. Absolutismul de care el a avut parte a fost rapace, sălbatec, 
imoral, asiatic. Această nefericire istorică îşi vădeşte urmele în actualitate. Nu e încă 
format nici la oraşe şi nici la ţară spiritul de disciplină a binelui, şi a interesului 
obştesc. 

Ţăranul nostru seamănă porumb după porumb, sau păioase după porumb, 
face cea mai primitivă rotaţie a culturilor din câte există pe lume, şi tehnicienii 
încearcă să-l deprindă măcar cu rotaţia de 3 ani. Această rotaţie este veche în 
Europa occidentală de sute de ani. Plantaţiile au fost apărate de sancţiuni riguroase. 
Ele sunt azi o podoabă, şi nimeni nu se atinge de pomi nici de fructe. 
 Tot aşa au fost plantate cu meri, şoselele din Transilvania, plantate cu duzi 
şoselele Banatului. La noi după reforma agrară, s-a distrus frumoasele plantaţii de 
protecţie, de pe unele domenii ale Coroanei, expropriate, s-au părăginit drenagiile 
de pe unele din domeniile expropriate din Ardeal şi din multe părţi, se face o cultură 
inferioară, pe care acelaşi ţăran o făcea pe moşia proprietarului şi sub conducerea 
lui cu mult mai bună”. 
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SATE ADAPTATE SATE NEADAPTATE 
   “ Un sat românesc, ori minoritar din 
Banat, ori din Ţara Bârsei, este un sat 
adaptat la viaţa modernă, un sat european. 

Ţăranul de acolo e luminat, scrie, 
citeşte, calculează. El simte nevoia de a 
trăi bine şi munceşte pentru asta. Lanurile 
sale sunt bine împărţite, de forme regulate, 
fără răzoare strâmbe şi pline de mărăcini. 
Unelte şi maşini perfecţionate, vite bune şi 
bine îngrijite, uşurează munca ţăranului. 
Pământul se ară adânc, se cultivă bine, se 
îngraşă cu gunoi de grajd dospit şi cu 
îngrăşăminte chimice. Se întrebuinţează 
seminţe selecţionate şi anume, cele mai 
potrivite în regiune. Planul de cultură e 
făcut în raport cu cererile pieţei şi 
condiţiile naturale caracteristice ale 
regiunei. În Ţara Bârsei, greutatea 
principală se pune pe cartofi, sfeclă de 
zahăr şi plante industriale; în Banat pe 
grâu, porumb şi îngrăşarea porcilor. 
Întreprinderile, sunt specializate ele sunt 
adoptate principiului diviziunei muncii. 
Munca nu încetează tot anul: vara se 
lucrează pământul şi se recoltează, iarna 
se cară gunoi, se treeră, se repară unelte şi 
împrejmuirile, se pun la îngrăşat 
animalele. Ţăranul se interesează de preţ, 
vinde la timp, calculează, năzuieşte să 
obţină un beneficiu, şi-l obţine. Agoniseala 
se adună din generaţie în generaţie, 
fermele ţărăneşti sunt tot mai bine 
închegate, dar şi standardul de viaţă se 
ridică. Ţăranii  sunt asociaţi în 
cooperative, prin care procură sau vând în 
comun. Ei au reuniuni culturale, care-i 
îndrumează continuu în toate laturile vieţii 
economice şi culturale. Acestea sunt sate 
care stau alături cu cele mai prospere sate 
din Centrul şi Occidentul Europei. Aspectul 
lor e civilizat şi înfloritor, drumurile sunt 
bune, casele spaţioase şi igienice, 
electricitatea e la îndemâna fiecărui ţăran, 
ca şi poşta, telegraful, telefonul. Locuitorii 
sunt ţărani, dar ţărani adaptaţi la mediul 
economic modern, la care educaţia 
agricolă e fapt împlinit”. 

   “Dar sunt şi sate, din nefericire foarte 
multe, care au rămas în starea lor primitivă, 
în sistemul economiei familiale, şi care sunt 
aproape complet închise faţă de sistemul 
economic modern, bazat pe schimb. O bună 
parte din regiunea de deal şi munte a 
Munteniei, Moldova şi Basarabia aproape 
întreagă, Maramureşul şi multe sate din 
câmpia ţării, înfăţişează forme de viaţă 
foarte primitive. Omul trăieşte acolo izolat 
de restul lumii. Îşi produce singur ceea ce-i 
trebuie pentru hrană şi îmbrăcăminte. Cum 
necesităţile acestea fundamentale sunt 
extrem de reduse, ţăranul produce extrem de 
puţin. Lanurile sale sunt rău cultivate, vitele 
rău îngrijite. Gunoiul se aruncă în râpă la 
marginea satului. Bălăriile invadează curtea, 
grădina şi izlazul. Singura nădejde este 
clemenţa cerului. E anul bun, oameni şi vite 
se bucură de o îmbelşugare relativă; e anul 
rău, foametea bate la uşă. Iarna satele se 
închid, ţăranul cu toată familia intră într-un 
soi de ibernaţie: lâncezeala e generală. Vara, 
osteneala e mare şi istovitoare, ea nu e 
uşurată nici de vite bune, nici de unelte ori 
maşini. Ţăranul trăieşte cu sezoanele, într-un 
fatalism primitiv. Îl scoate la lucru, nu voinţa 
de a executa un plan, ci razele soarelui. Nu 
cunoaşte piaţa şi dacă nu ar fi nevoia de a-şi 
plăti impozitele, de a cumpăra sare, tutun şi 
unelte agricole, de îmbrăcăminte, aproape 
nu ar cunoaşte banul. Pentru a-şi putea 
procura aceste lucruri, el vinde, din când în 
când, o vită sau face cărăuşie ca şi acum 
cîteva secole. 
   Nici o sforţare de a pune în valoare mica 
gospodărie, de a produce mai bine şi mai 
mult, nici o specializare a gospodăriilor: 
porumb pretutindeni, unde se coace şi unde 
nu se coace. Nici o năzuinţă de a ieşi prin o 
mai mare încordare de muncă din această 
stare, în care, oamenii se nasc, trăiesc şi 
mor, legaţi de o bucată de pământ, din ce în 
ce mai mică, a cărei micime nu se 
compensează prin o mai bună cultură. Satele 
acestea sunt încremenite în starea lor 
ancestrală”. 
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Ne mai întrebăm încă o dată, dacă aceste rânduri nu au văzut lumina tiparului 
ieri, într-o zi de la sfârşitul anului 2003?  

Cum a fost posibil să nu se schimbe aproape nimic să repetăm şi să amplificăm 
greşelile trecutului? Unde ar fi ajuns agricultura României dacă nu era târâtă cu forţa 
în procesul de colectivizare şi dacă acest proces dureros a avut totuşi loc cu mari 
sacrificii pentru unificarea terenurilor, de ce suntem singurii din fostul lagăr socialist 
care am desfiinţat cooperativele agricole şi am distrus fără discernământ agricultura 
de stat, înlocuind-o cu o agricultură parcelară, primitivă?  

Nu se face nimeni vinovat de toate cele petrecute?  
 Datorită rămânerii terenurilor în forme asociative, pe parcele mari şi după 1990 
la schimbarea regimurilor socialiste, ţările vecine nouă îşi permit acum să practice o 
agricultură modernă foarte performantă asemănătoare celei din U.E. cu mult peste 
ceea ce se petrece la noi într-o agricultură fărâmiţată, arhaică. Aceste ţări negociază 
în prezent de pe alte poziţii integrarea agriculturi lor în U.E.  

Vor rămâne în continuare locuitorii actuali ai satelor noastre la stadiul 
degradant de mână de lucru ieftină, citiţi fără jenă slugi moderne, la recoltat căpşuni, 
citrice, ciuperci şi alte activităţi pe teritoriul altor ţări în vreme ce pământurile noastre 
roditoare rămân în paragină?  

Dacă diriguitorii noştri de după 1989 ar fi ţinut seama de cele spuse de Acad. 
Gh.Ionescu Şişeşti cu privire la necesitatea cooperaţiei pentru dezvoltarea unei 
agriculturi moderne suntem convinşi că aceste erori de neiertat nu s-ar fi produs. 
 Nu ne rămâne decât să trăim cu speranţa că ne vom trezi la realitate, că 
lucrurile se vor îndrepta spre făgaşul lor normal, în care agricultura, satele şi 
locuitorii lui, într-un cuvânt spaţiul rural vor fi sprijinite să se dezvolte continuu şi 
la un nivel corespunzător pentru a fi integrate armonic sub toate aspectele în Uniunea 
Europeană, acolo unde ne este locul. 
 
Rev. Agricultura României, anul XV, nr. 4, (681),23-29 ian. 2004,  Bucureşti 
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S.O.S.   SALVAŢI STEJARII SECULARI 
DIN PǍŞUNILE COMUNALE ! 

  
 Conform studiilor geobotanice efectuate de prof.dr. Nicolae DONIŢǍ, din 
suprafaţa ocupată de păduri, care a fost de 16,74 mil. ha (70,5% din teritoriul ţării) 
stejarii, cerul, gârniţa şi gorunul au avut cea mai mare întindere, şi anume                 
10,34 mil. ha. (61,8% din suprafaţa pădurilor). Din păcate, datorită răspândirii lor în 
zone mai accesibile, şi mai favorabile extinderii pajiştilor şi culturilor în arabil din 
câmpii şi dealuri, stejeretele şi gorunetele au fost defrişate în proporţie de peste 80%, 
ocupând în prezent sub 2 mil. ha, de 5 ori mai puţin decât înainte de intervenţia 
omului. 
 Sunt bine cunoscute aprecierile unor savanţi ca acad. Ion SIMIONESCU,  cel 
care în lucrarea de popularizare FLORA ROMÂNIEI (1939) scria despre stejari 
următoarele: “Când e în plină putere, în masivele de pe dealurile înalte sau rătăcit în 
afară de pădure, singuratic şi la loc larg de desfăşurare, stejarul, la noi, este 
arborele care concretizează vânjoşenia şi puterea de viaţă.... Stejarul e unul din cei 
mai preţioşi arbori care cresc în ţinuturile noastre. Din pricina aceasta la noi 
pădurile de stejar s-au rărit, iar stejarii falnici, în putere, tot mai rari  încep să fie, 
căci în locul celor tăiaţi, alţii la loc nu s-au semănat.... E o veşnicie în el, căci poate 
să ajungă la vârsta lui MATUSALEM. Sunt stejari şi de 1.000 de ani, ba chiar unii 
susţin că trăiesc şi 2.000 de ani. De aceea, stejarul e monument viu pentru oameni 
deosebiţi. La Ţebea de pe Criş, AVRAM IANCU  se odihneşte sub gorunul lui 
HOREA, iar la Ţigăneşti, lângă Tecuci, se mai păstrează încă, încercuit cu şine de 
fier... stejarul sub care CONACHI îşi scria versurile ” 
 Acelaşi autor, în urmă cu aproape 7 decenii, aminteşte de existenţa unor 
exemplare de stejari ocrotite de lege, cum sunt cei de la Posmuş (jud. Bistriţa Năsăud) 
– 400 ani vechime, Cristian (jud. Braşov) – 400 ani vechime, Dioşti (jud. Dolj) cca 
400 – 500 ani vechime şi alţii. 
 Prima mea întâlnire cu stejarii a fost în anul 1948, când, în clasa I primară,   
într-o comună şvăbească din Banat, după ani de secetă şi foamete, toţi şcolarii au fost 
mobilizaţi să adune ghindă pentru creşterea animalelor. În afară de hrănirea 
animalelor, ghinda mai era folosită sub formă prăjită la prepararea cafelei de stejar 
sau în amestec cu cacao, pentru producerea ciocolatei de stejar. Mai apoi, după 
socializarea forţată a agriculturii am asistat cu durere şi neputinţă la decimarea unor 
arbori izolaţi sau grupuri de stejari de pe fostele izlazuri comunale bănăţene şi la 
tăierea abuzivă de către o întreprindere agricolă de stat a unor stejari seculari           
din Ţara Bârsei. 
 După Revoluţie, soarta stejarilor izolaţi de pe păşunile comunale a devenit şi 
mai critică. Semeni de-ai noştri cu apucături neanderthaliene distrug stejarii izolaţi 
prin ardere la baza tulpinii, până se face o scorbură care este adâncită tot prin foc 
până când uriaşul secular se prăbuşeşte sub propria-i greutate. Apoi se declară că a 
fost lovit de trăsnet. Alţii folosesc metoda decojirii de jur-împrejur, până când 
arborele moare lent şi se usucă. Oameni buni, opriţi aceste fărădelegi! Un stejar 
secular a fost protejat de generaţiile anterioare şi a trăit astfel sute de ani ca să se 
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bucure de foloasele lui generaţiile viitoare. Să luăm aminte la câtă veneraţie au 
elveţienii pentru arborii seculari. Acum 35 de ani, într-un parc din oraşul Lausanne, 
urma să se construiască noul sediu al Comitetului Internaţional Olimpic. Proiectantul 
a propus tăierea a doi arbori seculari pentru a face loc construcţiei. Locuitorii acestui 
oraş au fost chemaţi la urne să voteze dacă sunt sau nu de acord cu tăierea arborilor 
cu pricina. S-a votat împotrivă, astfel că proiectantul a fost nevoit să respecte opinia 
publică şi să-şi modifice proiectul. 

În Milano, cel mai mare oraş al Italiei „toţi arborii” din parcuri sunt inventariaţi, 
purtând ecusoane cu numere de înregistrare. La noi se taie în draci arbori din parcuri, 
fără discernământ, deoarece autorii nu păţesc nimic.  
 Un drum de acces, o alimentare cu apă, electricitate sau gaz, o canalizare, dacă 
sunt bani se pot face de la un an la altul. Dar o mândreţe de stejar, care asigură umbră 
pentru păstori şi animale pe păşune, ghindă pentru porci, habitat pentru păsări, 
component peisagistic de excepţie şi alte foloase economice, protective şi estetice, în 
cât timp ? 
 Dacă străbunii noştri din mult bun simţ şi cunoaştere a valorii stejarului l-au 
apreciat cum se cuvine, de ce oare noi, cei de acum, şcoliţi şi cunoscători în ale 
ecologiei, procedăm altfel sau nu ne pasă ce se întâmplă în spaţiul rural în care trăim ? 
 Pentru a ieşi din impas, propunem câteva acţiuni urgente: 
 ■ inventarierea tuturor stejarilor sau a altor arbori solitari din păşunile 
comunale şi înregistrarea lor cu numere pe planuri sau hărţi; 
 ■ toaletarea arborilor prin înlăturarea ramurilor uscate, plombarea scorburilor 
etc.; 
 ■ combaterea vâscului, insectelor dăunătoare, bolilor etc.; 
 ■ darea în primire pe bază de proces verbal şi semnătură organelor de pază şi 
ordine din localitate şi verificarea periodică a stării arborilor de către primar şi 
consiliul comunal; 
 ■ prinderea şi pedepsirea penală a celor care atentează la integritatea arborilor 
de pe păşuni; 
 ■ cultivarea prin diferite mijloace, în şcoli şi alte medii a respectului pentru 
arbori şi pădure, ca părţi vii, componente ale spaţiului rural; 
 ■ elaborarea unui program naţional de plantare a arborilor izolaţi, în grupuri 
sau aliniamente forestiere pe păşunile comunale pentru asigurarea umbrei pentru 
animale, consolidarea malurilor apelor, drenaj biologic, protecţie împotriva vânturilor, 
întregire peisagistică şi altele. 

În toate aceste acţiuni de maximă importanţă este necesară o colaborare strânsă 
între agronomi şi silvicultori. 

 Să păstrăm cu sfinţenie, ceea ce predecesorii noştri au lăsat pentru noi şi 
generaţiilor viitoare, dar mai ales, să încercăm la rândul nostru, să înnobilăm cu 
vegetaţie forestieră spaţiul rural actual şi păşunile, în fermele mici şi mijlocii cât şi 
din păşunile comunale. 
  
Rev. Agricultura României, anul XV, nr. 40, (717), 1-7 oct. 2004, Bucureşti 
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COPACII DIN SPAŢIUL RURAL 
 

De-a lungul mileniilor spaţiul rural românesc s-a extins în detrimentul 
pădurilor, cu mici excepţii în zona stepei şi silvostepei. Defrişarea s-a efectuat treptat, 
locuitorii satelor având grijă să păstreze unii arbori izolaţi sau în pâlcuri, pentru 
umbră şi protecţie pe lângă gospodării sau în câmp deschis. Astfel, spaţiul rural 
ancestral până aproape de zilele noastre era o combinaţie armonioasă între case de 
locuit, adăposturi pentru animale, curţi, grădini, livezi, vii, arabil, păşuni, fâneţe, ape, 
drumuri etc. şi vegetaţia forestieră reprezentată prin copacii izolaţi, pâlcuri de arbori 
şi păduri compacte, toate într-o proporţie  echilibrată şi plăcută vederii. 

Îmi amintesc cu mare plăcere de păşunile dumbrăvite cu stejari seculari din 
Câmpia Banatului. Clima secetoasă şi arşiţa verii din această parte de ţară era în 
trecut domolită pe izlazurile comunale de plantaţii de salcâmi (băgrini) unde vacile de 
lapte se refugiau la umbră şi se scărpinau de tulpina lor. În plus florile de salcâm erau 
extrem de apreciate de albine şi lemnul dur foarte rezistent la putrezire era folosit 
pentru garduri, araci şi construcţii. 

Şoselele din Câmpia bănăţeană erau flancate de aliniamente de duzi, cei cu 
fructe albe originari din China şi cei cu fructe negre originari din Iran. Frunzele 
acestora erau adunate mai ales de copii de ţărani pentru creşterea viermilor de mătase, 
care le asigurau venituri suplimentare. Dudele erau adunate şi puse la fermentat 
pentru obţinerea primei ţuici din an, înaintea celei de prune. Dar cele mai multe dude 
erau culese de gâşte în a doua parte a verii când iarba de pe izlaz era aproape uscată. 
Lemnul de dud era apreciat pentru confecţionarea butoaielor folosite la păstrarea, 
învechirea şi colorarea ţuicii. Pe aleile pietonale şi drumurile din zonele mai umede 
erau plantaţi şiruri de plopi pentru drenaj biologic. Între proprietăţile de teren arabil şi 
la „capul” parcelelor erau plantaţi diverşi pomi fructiferi sau arbori care serveau şi ca 
umbră pentru oameni şi animale în amiezile toride de vară. Exemplificările privind 
existenţa în spaţiul rural din trecut a arborilor sau a pomilor fructiferi ar putea 
continua. 

Ce s-a întâmplat după anii 1960 când s-a încheiat colectivizarea agriculturii ?  
Au fost tăiaţi copacii de pe câmp pentru mărirea parcelelor de teren arabil, de 

pe izlazuri, de pe lângă drumuri, considerându-se că nu mai sunt necesari în noua 
agricultură cooperatistă şi de stat. Din păcate chelirea spaţiului rural de vegetaţie 
lemnoasă, început cu jumătate de secol în urmă continuă şi astăzi. Nimeni nu a mai 
plantat nimic în locul copacilor dispăruţi!? A venit vremea să ne trezim la realitate, 
sau măcar să ne aliniem la triada existenţei noastre pe Planeta Pământ, care spune: 
„Cine nu a construit o casă, nu a crescut un copil şi nu a plantat un copac...” la care 
vă las pe dumneavoastră să continuaţi. Este momentul ca în tradiţionala Lună a 
Pădurii care a început deja pe 15 martie şi durează până în 15 aprilie, locuitorii 
satelor în frunte cu aleşii lor să încerce să repare stricăciunile trecutului, să echipeze 
spaţiul rural cu vegetaţie lemnoasă măcar la nivelul lăsat de părinţii şi bunicii noştri. 
Merită din plin efortul, avantajele economice sunt mai mult decât evidente, la care se 
adaugă cele de microclimat şi estetice de întregire a peisajului rural. 

 
Rev. Lumea satului, anul II, nr. 7 (12), 1-15 aprilie 2006, Bucureşti 
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PRACTICI RURALE PENTRU ASIGURAREA COMBUSTIBILILOR 
GOSPODĂREŞTI 

 
Problema asigurării combustibililor pentru încălzire, prepararea hranei şi alte 

trebuinţe în gospodăriile ţărăneşti tradiţionale erau adaptate ca multe altele la  
condiţiile naturale şi socio-economice în care erau situate acestea. Într-un fel se punea 
problema pentru un sat de munte cu păduri întinse şi lemn din belşug şi în alt fel la un 
sat de câmpie lipsit de vegetaţia lemnoasă necesară, care se ştie că a fost şi încă mai 
este principala sursă de combustibil gospodăresc. 

În satele din proximitatea unor resurse ieftine de lemn recoltat din pădurile 
particulare din trecut, pentru combustibil erau folosite mai ales resturile rezultate 
după lucrările de întreţinere, exploatare şi prelucrare (lemn de răritură, crengi, aşchii, 
rumeguş,etc.) întrucât lemnul bun era valorificat pentru construcţii de case, grajduri, 
mobilier rustic, butoaie, care şi căruţe, garduri, unelte, etc. 

Mai târziu până în zilele noastre pentru foc se utilizează adesea lemn destul de 
valoros care ar putea fi valorificat superior iar resturile lemnoase după tăiere sunt 
lăsate să putrezească pe loc şi cele din prelucrare, în special rumeguşul, este aruncat 
pe marginea apelor, poluând mediul înconjurător. Într-o pădure din Alpii Sloveniei 
am văzut la lucru o combină de tocat şi brichetat crengile rămase după tăierea 
arborilor şi în Jura Franţei o instalaţie de brichetat rumeguş lângă o fabrică de mobilă. 
În ţările dezvoltate nu se face nici cea mai mică risipă cu resturile rezultate din 
exploatarea şi prelucrarea lemnului, totul se adună, comprimă şi se valorifică pentru 
celuloză, industria chimică şi mai ales combustibil ieftin, prin care se salvează alte 
sute şi mii de hectare de pădure de la tăiere. 

La noi ca la nimeni. Peste tot după tăierea mai mult rasă a pădurilor întâlneşti 
cantităţi enorme de resturi lăsate pe loc iar în punctele de prelucrare sumară a 
lemnului pentru cherestea, nu te poţi apropia datorită mormanelor uriaşe de rumeguş 
din jur, aflat în diferite stadii de putrefacţie. Ne permitem noi oare această risipă 
având în vedere că avem una din cele mai scăzute proporţii de pădure raportate la 
suprafaţa ţării de pe continentul nostru !?  Prin valorificarea superioară a tuturor 
resurselor lemnoase am conserva şi salva de la tăiere prematură suprafeţe mari de 
pădure concomitent cu asigurarea combustibililor pentru nevoile gospodăreşti din 
spaţiul rural. 

Pentru zona de câmpie şi deal, lipsită sau sărace în resurse lemnoase, în trecut 
problema combustibililor era  rezolvată în principal de producţia secundară a 
culturilor din terenurile arabile cum ar fi paiele, cocenii, vrejii, tulpinile, capitulele, 
rădăcinile, etc. 

În gospodăria din Câmpia Banatului în care am copilărit, paiele de orz şi grâu, 
resturile de coceni de porumb după furajare şi tulpinile de floarea soarelui, erau 
combustibilii de bază pentru încălzirea locuinţei şi coacerii pâinii în cuptoare special 
construite pentru acest scop de meşteri vestiţi peste mai multe  sate. Prepararea hranei 
zilnice şi încălzirea bucătăriei se făcea în special cu ciocălăi de porumb şi unele 
resturi lemnoase scurtate corespunzător, rămase după desfiinţarea unui gard de nuiele, 
curăţirea pomilor fructiferi din grădină, tăierea unor arbuşti ca porumbarul de pe 
taluzul căii ferate sau de pe păşune, făcuţi snopi de mărăcini. 
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În localitate existau pâlcuri şi aliniamente de arbori pe păşune şi la marginea 
drumurilor dar nimeni nu se atingea de aceste bunuri ale comunităţii unde oameni şi 
animale stăteau la umbră în amiezile toride de vară. 

În gospodăria chibzuită a ţăranului se valorifica pentru foc până şi rădăcinile 
rămase de la cultura porumbului (ciumpi) adunate primăvara devreme din cultura 
grâului ca să nu deranjeze la recoltare, capitulele uscate de floarea soarelui, cojile 
rămase după fierberea dovlecilor pentru porci, cojile de nuci, etc. cu care se făcea foc 
la cazanul din curte unde se prepara hrana pentru animale. Un vecin fără teren arabil 
în proprietate venit din Moldova, spre uimirea bănăţenilor, aduna primăvara baligile 
uscate de vacă de pe izlazul comunal, le depozita sub un şopron şi făcea foc cu ele. 
La fel în caz de nevoie, unii săteni foloseau pentru ardere corzile rămase după tăierea 
viţei de vie iar unii ajungeau să folosească trestia, papura, rogozurile din zonele 
mlăştinoase, absolut tot ce ardea şi producea căldură, dar nimeni nu atenta, ferească 
Sfântul, la arborii comunitari sau particulari de pe hotar, cum se întâmplă cel mai 
adesea din păcate în zilele noastre. Cenuşa rezultată în cantităţi mari indiferent de 
sortimentul de combustibil, era adunată şi împrăştiată uniform pe platforma de gunoi. 

A venit colectivizarea şi oamenii s-au „modernizat” începând cu demolarea 
vechilor sobe de încălzit cu paie şi coceni şi înlocuirea lor cu sobe de teracotă care 
cer în schimb lemn veritabil pentru foc, procurat într-o primă fază de pe hotar prin 
tăierea fără discernământ a umbrarelor de pe păşuni, aliniamentelor de pe lângă 
drumuri, şleauri de luncă şi acum continuând cu aprovizionarea cu bani grei a 
lemnului pentru încălzit, tăiat la întâmplare sau furat de indivizi certaţi cu legile, din 
pădurile ce au rămas în zonele de deal şi munte. 

În prezent suprafeţe cu cantităţi mari de paie de cereale neadunate de pe câmp 
cad pradă focului provocat de proprietari, deşi legea o interzice şi aproape pe toate 
terenurile cultivate cu porumb, după recoltarea ştiuleţilor cocenii rămân în picioare 
peste iarnă, nerecoltaţi. În mod contrar, peste tot în Uniunea Europeană paiele se 
adună la timpul optim în baloţi mai mici sau mai mari, dreptunghiulari sau rotunzi se 
depozitează, nimic nu se risipeşte. Nu am întâlnit nici un metru pătrat de arsură pe 
miriştile de cereale europene chiar şi cele din nordul Spaniei şi Portugaliei care au 
avut în acest an incendii catastrofale în pădurile de lângă pajişti şi terenurile arabile! 
În toate ţările din UE se valorifică la maximum paiele pentru aşternut gros la animale 
şi producerea gunoiului de grajd cel mai important fertilizant organic, prelucrare 
chimică pentru celuloză în special, sau după compactare prin brichetare, drept 
combustibil ieftin, măsuri care protejează în final mediul şi pădurea existentă.  

Nu puţine sunt cazurile când baloţii de paie se transportă la distanţe mari sau 
chiar se exportă în zone şi  ţări  cu deficit în acest produs, unde se cresc animale. 

Pe când şi la noi se va elabora o strategie de valorificare a resurselor secundare 
din agricultură şi silvicultură, urmată de acţiuni concrete pe teritoriu de adunare şi 
compactare (balotare, brichetare, etc.) în vederea utilizării ca biocombustibili 
regenerabili, prin care s-ar face economii uriaşe la materiile prime energetice şi mai 
ales s-ar salva de tăişul securii sau lama fierăstrăului suprafeţe mari de pădure şi aşa 
deficitare pe meleagurile noastre. 
 
Rev. Lumea satului, anul II, nr. 23, (28), 1-15 decembrie 2006, Bucureşti 
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STAREA ACTUALĂ A SPAŢIULUI RURAL ROMÂNESC 
 
 După ce am prezentat succint câteva aspecte din spaţiul rural al Uniunii 
Europene, se cuvine să continui cu situaţia de la noi, care este departe de normalitate, 
ca să nu mă exprim altfel. A spune adevărul şi numai adevărul, nefardat, oricât de 
crud ar fi el, este o îndatorire de prim ordin a oricărui cetăţean, instituţie sau 
organizaţie onorabilă care doreşte să se implice sau are ca sarcină îndreptarea situaţiei 
din mediul rural. Cunoscând din start realităţile din teritoriu se pot întocmi corect şi 
duce la bun sfârşit strategiile şi planurile de dezvoltare pentru viitor. 

Oricine se poate întreba ce a făcut el, aleşii şi guvernanţii noştri, foşti şi actuali, 
vreme de aproape două decenii pentru dezvoltarea rurală, obiectiv pe drept alipit de 
agricultură în actualul minister cât şi la direcţiile agricole judeţene ale ţării. 

 
Diferenţa  între sat şi oraş 
La noi, contrar tendinţelor europene, diferenţa între mediul rural şi urban s-a 

adâncit în loc să se micşoreze. Visul fostului regim al apropierii dintre sat şi oraş a 
rămas la stadiul de intenţie, marea majoritate a locuitorilor din spaţiul rural căutând 
să migreze din agricultura socialistă perdantă spre alte locuri de muncă mai bine 
plătite din industrie şi servicii.  După 1990 mai mulţi şomeri de la oraşe de nevoie s-
au întors în satele de unde au plecat dar şi aici nu au rămas să participe la 
îmbunătăţirea condiţiilor din mediul rural, luând mai bine calea străinătăţii din cauza 
sărăciei. 

Astfel că locuitorii valizi ai satelor la al doilea val major de migraţie şi-au găsit 
rosturi pe alte meleaguri, unii pentru o perioadă, alţii definitiv. În aceste condiţii de 
depopulare a satelor în ultima jumătate de secol, s-au produs grave perturbaţii 
demografice şi inversiuni ale piramidei vârstelor în sensul îmbătrânirii populaţiei, 
nemaifiind cine să acţioneze constructiv la ameliorarea situaţiei economice şi sociale. 
La acestea se mai adaugă şi decăderea productivităţii  agriculturii, majoritar de 
subzistenţă, ineficiente care nu poate face faţă concurenţei produselor agricole mai 
performante din UE. Toate aceste cauze şi multe altele face ca discrepanţa între 
spaţiul rural şi cel urban să fie una din cele mai mari din Europa. 

 
Infrastructura 
La noi lipsa unei infrastructuri adecvate, a autostrăzilor în special, se face 

simţită la tot pasul. După ce te întorci din vestul european şi ajungi pe şoselele 
noastre, e drept mai bune ca în trecut, îţi dai seama de marea diferenţă dintre noi şi 
restul continentului. 

Drumurile de legătură între localităţile rurale sunt deplorabile, unele 
nemaifiind reparate de peste două decenii. Sunt porţiuni de drum imposibil de trecut 
cu mijloace auto normale. Este de neînţeles cum de este posibil să fie lăsate fără 
reparaţii porţiuni mai mici sau mai mari de drum, care împiedică circulaţia. Să fie de 
vină numai lipsa banilor sau o crasă nepăsare a conducerii localităţilor obişnuite cu 
aceste obstacole în calea circulaţiei şi în acelaşi timp al civilizaţiei. Unde sunt 
cantoanele de drumuri cu drumarii de altădată care cu mijloace rudimentare astupau 
cea mai mică gropiţă apărută în şosea, observată mai bine după ploaie, curăţau 
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şanţurile laterale, plantau arbori şi pomi fructiferi ce flancau marginile, îi îngrijeau, 
adunau fructele acestora şi le valorificau, coseau iarba pe taluze, creşteau două-trei 
vaci, într-un cuvânt prestau o muncă în folosul şi frumosul comunităţii. 

Încetarea activităţilor in industrie, minerit şi servicii, au dus la desfiinţarea 
unor rute de autobuze între sate şi oraşe făcând şi mai grea existenţa celor din mediul 
rural. De asemenea, lipsa de modernizare a transportului pe căile ferate şi al anulării 
unor staţii şi trenuri au redus şi mai mult legătura între rural şi urban în loc să se 
amelioreze. 

Peste tot de-a lungul şoselelor şi căilor ferate întâlneşti resturi menajere şi 
gunoaie de diferite provenienţe neadunate, locuri unde cresc buruieni şi tufărişuri 
care sunt necurăţate de ani de zile, produs al unor indivizi certaţi cu cele mai 
elementare norme de igienă şi civilizaţie. 

Serioase rămâneri în urmă în mediul rural sunt la alimentările cu apă, 
canalizare şi gaz metan unde este posibil. În cătune izolate din munţi mai există şi azi 
gospodării fără energie electrică la acest început de mileniu. 

Plantaţiile de arbori şi pomi fructiferi din localităţi sunt neîngrijiţi şi lăsaţi 
pradă unor răufăcători, în loc să-şi îndeplinească funcţiile (umbră, microclimat, 
protecţia solului, fructe, frunze, nuiele, lemn de foc, etc.) pentru care au fost înfiinţate 
de oamenii de bine din trecut. 

 
Resursele de apă 
Apele noastre sunt în cea mai mare parte neîntreţinute corespunzător, de ani de 

zile nu se mai fac regularizări de râuri, îndiguiri, decolmatări, consolidări de maluri, 
etc. Ca urmare, multe din râurile noastre îşi ies din matcă la precipitaţii normale 
altădată, inundând terenuri agricole, localităţi întregi şi provocând anual pagube 
însemnate. Astfel cursurile de apă  din aliate ale locuitorilor prin ce ne dădeau ele 
odinioară, apă de calitate, irigaţii, energie hidraulică, pescuit, etc., au devenit duşmani 
prin distrugerile care le produc. Toate acestea se datoresc dezechilibrelor hidrologice 
existente ca urmare a unui lanţ întreg de nereguli cum sunt defrişarea nesăbuită a 
pădurilor din amonte, eroziunea solului cu înălţarea fundului văilor, alunecările de 
terenuri şi  alte cauze generate de arăturile din deal în vale, păşunatul haotic şi altele. 

În plus la noi malurile apelor sunt veritabile rampe unde se depozitează 
gunoaiele menajere şi animaliere, apa devenind un cărăuş al acestora în aval. Sunt de 
notorietate acţiunile de „ecologizare” a unor ONG –uri de-a lungul unor râuri ca 
Mureş şi Olt când se adună cantităţi impresionante de gunoaie, rod al nepăsării şi 
iresponsabilităţii noastre. Oare cât o să mai suportăm această mizerie răspândită 
pretutindeni, la a cărei vedere normal ca străinii ce ne vizitează ţara să ne arate cu 
degetul, să ne judece şi să ne încadreze acolo unde o merităm ! 
 

Fondul funciar 
În ultimele două decenii fondul funciar a avut mult de suferit ca imagine 

datorită fragmentării exagerate a modurilor de folosinţă agricole, al hăcuirii 
necontrolate a pădurilor, al abandonului pe suprafeţe mari a terenurilor arabile ajunse 
pârloagă, al abandonului plantaţiilor de pomi fructiferi şi viţă de vie, al pajiştilor 
naturale cu diferite stadii de instalare a vegetaţiei lemnoase nevaloroase, ca urmare al 
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lipsei de îngrijire, absenţei animalelor care să pască iarba, lipsa cosirii fâneţelor şi 
multe altele. 

Sunt suprafeţe de teren agricol imposibil de încadrat în una din categoriile de 
folosinţă consacrate ca: arabil, păşuni, fâneţe, plantaţii de pomi şi vie, etc., existând o 
gamă infinită de variante de tranziţie de la arabil  şi pajişti spre împădurire şi de la 
pădure spre terenuri neproductive, fără putinţă de a le delimita pe hartă. În bună parte 
starea fondului funciar al ţării denotă o lipsă totală de preocupare pentru organizarea 
teritorială, de comasare a terenurilor, de delimitare vizibilă a modurilor de folosinţă, 
totul este lăsat la voia întâmplării.  

O adevărată tragedie, despre care ne este ruşine să vorbim, s-a produs după 
1990 când marile sisteme de irigaţii, desecare şi combaterea eroziunii solului au fost 
distruse de indivizi dubioşi din mediul rural în căutare de metale, prefabricate din 
beton etc., sub privirile nepăsătoare ale noilor guvernanţi şi administraţii locale. Peste 
tot se văd şi mai ales se simt pe buzunarele noastre semnele acestor distrugeri de 
peste patru sute de miliarde de dolari după unele estimări,  pe care acum încercăm cu 
alţi bani să le refacem. 

Grav este şi faptul că toate aceste distrugeri care urâţesc peisajul se observă de 
la o poştă asemenea unei cărţi deschise ce nu pot fi ascunse privirilor de pe sol sau 
din aer. Totul  pare părăsit ca şi cum noi cei de azi am uitat să gospodărim cum ar 
trebui fondul funciar cu care ne-a înzestrat natura darnică a acestor meleaguri  şi să 
cinstim efortul predecesorilor noştri care au îmblânzit, înfrumuseţat şi valorificat mai 
bine decât noi acest patrimoniu naţional. 

 
Culturile agricole în arabil 
Fondul funciar din zona de câmpie şi dealuri ar trebui să fie dominat de 

terenurile arabile cultivate cu cereale, plante tehnice, furajere, legume, etc. În ultimul 
sfert de veac, progresiv de la un an la altul suprafeţele de arabil necultivate au crescut, 
ajungând în prezent undeva la jumătate poate şi mai mult, la o apreciere din fuga 
maşinii, nu dau crezare totală datelor statistice care nu reflectă întocmai situaţia din 
teritoriu. 

Este extrem de grav şi păgubos pentru ţară să nu se convertească energia solară 
în materie organică utilă, mai ales că aceasta este oferită gratuit de mama natură 
pentru noi toţi cei din UE şi nu numai. Dar şi ce se cultivă poartă pecetea unei 
agrotehnici necorespunzătoare ca nivel de fertilizare şi lucrări de îngrijire. An de an 
pe milioane de hectare s-au produs numai buruieni a căror seminţe acumulate în 
cantităţi uriaşe în sol vor da de furcă mai multor generaţii de agricultori de acum 
înainte. 

Să nu ne mai mirăm dacă dintr-o ţară cu potenţial agricol care conform 
estimărilor recente cu tehnologia actuală poate asigura hrană pentru o sută de 
milioane de oameni am ajuns să producem de zece ori mai puţin, respectiv undeva la 
50 % pentru cca 20 milioane de locuitori, restul de produse agricole le importăm !? În 
această situaţie nu am fost poate niciodată de când se practică agricultura pe aceste 
meleaguri. Nu căutăm vinovaţi, se ştiu ei care sunt, dar trebuie să ne trezim din 
această letargie înainte de a se zdruncina din temelii siguranţa alimentară a ţării. 
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La fel de defectuoase sunt spaţiile de depozitare şi prelucrare a produselor 
agricole încăpute pe mâinile unor speculanţi care impun preţuri de nimic 
producătorilor, în loc ca acestea să rămână ale colectivităţii sau a asociaţiilor de 
producători. 

În ceea ce priveşte producţia secundară a culturilor de cereale, în special paiele 
şi cocenii nu sunt adunate de pe teren, de cele mai multe ori li se dau foc, deşi acest 
lucru este interzis de lege care nu se respectă la noi ca şi majoritatea legilor.  

 Pare incredibil dar sunt mari suprafeţe de foste terenuri arabile care în urma 
abandonului au început să se împădurească ! 

 
Pajiştile naturale 
Aceeaşi direcţie spre împădurire o au şi pajiştile naturale răspândite mai ales în 

zona montană şi de dealuri, acolo unde întâlnesc condiţii climatice mai favorabile. De 
mai mulţi ani zone montane consacrate pentru păşunatul de vară au fost complet 
abandonate, animalele păscând în acest sezon şi restul anului pe pârloagele din arabil 
rămase la câmpie şi dealuri. 

Înjumătăţirea efectivelor de ovine şi bovine în ultimii 15 ani au făcut ca  
necesarul de fânuri să scadă şi el, astfel că suprafeţe mari de fâneţe naturale rămân 
necosite ani la rând. Dar şi acolo unde se recoltează fâneţele se aplică cele mai 
rudimentare metode cum sunt cositul şi strânsul manual pe cca. 90 % din suprafaţă, 
uscarea pe sol şi depozitarea sub cerul liber cu mari pierderi de calitate. La modul 
general, pajiştile nu sunt întreţinute corespunzător, nu se fertilizează, păşunile nu sunt 
îngrădite, fâneţele nu sunt cosite la timp şi multe alte disfuncţionalităţi în buna lor 
gospodărire. Cât priveşte  dotările pentru valorificarea optimă a păşunilor, pe lângă 
lipsa îngrădirilor pentru păşunatul raţional amintit mai înainte, lipsesc alimentările cu 
apă, arborii pentru umbră, adăposturile pentru condiţii mai vitrege, drumurile de 
acces şi multe altele. Păcat că la noi nu se valorifică această imensă bogăţie care sunt 
pajiştile naturale. După conversia energiei solare de către pajişte în recolta de iarbă şi 
fân în continuare are loc o a doua conversie furaj – produs animalier prin intermediul 
erbivorelor, proces extrem de important pentru economia rurală. De aceea animalul 
de pe păşune sau din grajd trebuie să beneficieze de un confort maxim, alimentar şi 
ambiental pentru a-şi exprima întreg potenţialul genetic cu care este înzestrat. 

 
Creşterea animalelor 
Marea majoritate a animalelor domestice se află în gospodăriile populaţiei până 

la constituirea şi extinderea unor ferme zootehnice în adevăratul sens al cuvântului. 
De aici şi ponderea în agricultura noastră a gospodăriilor de subzistenţă cu una – 
două vaci, câteva oi, un porc pe an, câteva păsări pentru consumul propriu şi mai 
puţin pentru comercializare. Dată fiind această situaţie care va mai dăinui încă mulţi 
ani până la înlocuirea ei cu sistemele mai performante de creşterea animalelor, este de 
neînţeles de ce creşterea tradiţională a animalelor cu toate imperfecţiunile ei a fost 
lăsată la voia întâmplării în ultimul timp. 

Semnele delăsării sunt peste tot în spaţiul rural, dar mai ales pe fostul izlaz 
comunal plin de buruieni şi mărăcinişuri, fără surse de adăpare cu apă, fără umbră, 
unde animalele mai mult se plimbă pentru a găsi un smoc de iarbă care să-l pască. 
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Rezultatele acestui mod defectuos de gospodărire a izlazurilor comunale se 
resimt şi în nivelul de trai al populaţiei. Nu este admisibil ca păşunea vacilor de lapte 
să fie păscută permanent iarnă-vară de oile unor intruşi, puşi pe distrugere şi 
căpătuială, în detrimentul localnicilor. Niciunde în UE nu veţi întâlni o astfel de 
situaţie anacronică instituită şi perpetuată de acum o jumătate de secol odată cu 
colectivizarea agriculturii. 

Înainte vreme, asemănător ţărilor din UE, erau reguli clare privind păşunatul 
care erau respectate cu stricteţe spre beneficiul şi bunăstarea tuturor crescătorilor de 
animale din mediul rural.  

Actualele ferme familiale sau asociative de creşterea animalelor de nivel 
european sunt într-un număr extrem de restrâns deocamdată, fiind necesare investiţii 
mari pe termen scurt şi mediu în infrastructură, construcţii, animale de rasă, 
mecanizare, pregătire profesională, etc., pe care alţii din UE le-au făcut pe îndelete 
vreme de zeci şi chiar sute de ani. 

Rămâneri foarte mari în urmă avem cu sistemele de colectare, depozitare şi 
aplicare a dejecţiilor din gospodării şi ferme zootehnice, care acum agresează şi 
poluează mediul rural. De departe în spaţiul rural se văd semnele lipsei sau proastei 
gestiuni a gunoiului de grajd, unul din cele mai importante resurse naturale de 
fertilizare a culturilor agricole. La fel pe păşuni sunt suprafeţe mari de teren scoase 
din circuitul productiv datorită invaziei buruienilor nitrofile în urma supratârlirii cu 
animalele. 

Dacă în grajduri nu observăm din afară animalele pe care le deţin crescătorii, în 
schimb la păşunat se văd amestecuri de specii şi categorii de animale, rase şi metişi 
de toate formele şi culorile, tărcături şi zebrături ca nici unde pe păşunile Europei.  

De aici se constată o totală dezorientare şi inconsecvenţă în alegerea şi 
consolidarea raselor de animale care trebuiesc incluse într-un proces general de 
ameliorare pentru ridicarea performanţelor productive şi adaptive la noile tehnologii 
de creştere şi exploatare. 

Pretutindeni în zonele mai fertile din câmpie şi deal se întâlnesc construcţiile 
abandonate ale fostelor complexe zootehnice pentru creşterea porcilor, păsărilor, 
mieilor, taurinelor, etc., în diferite stadii de degradare sau transformare a lor în 
depozite de mobilă, cherestea, haine vechi, etc. Curios este că în toate ţările UE mai 
nou intrate, care produc cereale pe terenuri mult mai sărace ca ale noastre, aceste 
concentrări zootehnice sunt în plină expansiune datorită performanţelor care le au. De 
ce la noi s-au distrus aceste structuri, fără a se pune nimic în loc !? 

Nu spun că tot ce am făcut noi mai înainte a fost viabil şi performant, dar multe 
dintre acestea printr-o retehnologizare adecvată ar fi ţinut acum piept concurenţei 
crescătorilor de animale din UE în special la porc şi pasăre, odată cu stimularea 
producţiei de cereale, a industriei de tractoare şi maşini agricole şi multe altele. 

 
Livezile de pomi şi vii 
Dintr-o ţară cu nesfârşite suprafeţe compacte de livezi şi vii pe rod, în ultimii 

15 ani am ajuns poate ţara cu cea mai mare suprafaţă de plantaţii abandonate pe cap 
de locuitor din Europa.  
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Consecinţele acestei stări de lucruri se întâlnesc pretutindeni în imagini, fie ele 
şi fugitive, iar supermarketurile abundă de fructe şi vinuri străine.  

Am uitat noi românii să facem pomicultură şi viticultură performantă?  
Probabil asta s-a vrut şi asta s-a realizat de cei care pe parcursul interminabilei 

tranziţii ne-au îndrumat paşii spre UE pentru a deveni în final din mari producători, în 
piaţă de desfacere pentru produse alimentare. 

Ne punem încă odată firesc întrebarea: ce au făcut pentru agricultură şi spaţiul 
rural guvernele post 1990 în care dacă nu greşesc, cu o singură excepţie, ministru a 
fost cu pregătire agronomică, restul parcă dinadins de alte profesiuni !?  

De ce am ajuns unde am ajuns, se întreba cineva, când stăm de ceva vreme cu 
mâna întinsă pentru hrană la UE sau alte ţări, în loc să fim exportatori de alimente şi 
securitate alimentară.  

Cultivarea integrală a terenurilor arabile şi folosirea pajiştilor împreună cu 
valorificarea cerealelor şi ierbii cu animalele trebuia să fie prima îndatorire a oricărui 
guvern post decembrist. 

Fără aceste acţiuni majore în spaţiul rural nu putem discuta sau ajunge la 
prosperitatea celorlalte ţări din UE, unde recent am aderat, având cale lungă până la 
integrare. 

Din cele prezentate până acum rezultă că spaţiul rural românesc se află într-o 
îndelungată şi grea suferinţă pentru care nu întâmplător UE în perioada 2007 – 2013 
acordă cele mai mari fonduri ca pondere faţă de restul sectoarelor. 

Câteva propuneri privind destinaţia acestor sume importante de la UE pentru 
dezvoltarea rurală le vom face în paginile prezentei reviste, după care avem 
convingerea că vor fi stimulaţi şi alţii să participe la dezbaterea noastră şi mai ales să 
sprijine acest demers sincer de care va depinde imaginea, prosperitatea şi viitorul ţării 
noastre.  
 
Rev. Ferma, an IX, nr.3 (47) aprilie; nr 4 (48) mai,  2007, Timişoara 
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DIN ISTORICUL CAMERELOR AGRICOLE 
 
 Prima organizaţie cu caracter agricol care a cuprins şi teritoriul actual al 
judeţului Braşov a fost Inspectoratul pentru creşterea vitelor înfiinţat în anul 1896 
la Sighişoara la propunerea Ministrului ungar al agriculturii de atunci, Darány Ignac, 
când au luat fiinţă şi inspectoratele cu aceeaşi denumire de la Budapesta, Cluj, 
Oradea Mare şi Kosice. Se poate remarca că trei din cele cinci inspectorate s-au 
înfiinţat în Ardeal cu populaţie majoritar românească, unde creşterea vitelor era foarte 
avansată în raport cu restul teritoriului. În continuare, prin Legea de organizare a 
inspectoratelor agricole din anul 1912 se înfiinţează astfel de instituţii în toate cele 
63 judeţe ale Statului Maghiar, din care făcea parte şi judeţul Braşov. Activitatea 
concretă a inspectoratelor agricole cuprindea toate problemele Ministerului 
agriculturii de atunci, în afară de silvicultură, sănătatea animalelor şi dreptul apelor. 
 Întrucât în arhiva camerei de agricultură a judeţului Braşov se păstrează acte 
provenite de la fostul inspectorat agricol înfiinţat în urmă cu 9 decenii respectiv din 
anul 1911, se poate presupune că inspectoratele agricole judeţene, au apărut începând 
cu anul 1908, prin transformarea treptată a celor 5 inspectorate mari pentru creşterea 
vitelor. 
 După unirea Transilvaniei cu România, inspectoratele agricole se schimbă în  
Consilierate agricole, la început regionale, iar ulterior judeţene. Camerele de 
agricultură judeţene au luat fiinţă prin Legea pentru camerele de agricultură din 14 
aprilie 1925, promulgată prin Înalt Decret Regal nr. 1209 din 1925. Prin această lege 
s-au înfiinţat astfel de instituţii agricole în toate cele 72 de judeţe ale României de 
atunci, care erau patronate de o Uniune a camerelor de agricultură cu sediul în 
Bucureşti. 

Camerele agricole judeţene erau considerate ca instituţii publice, ca organe 
consultative şi administrative, ajutoare ale Ministerului agriculturii, înfiinţate cu 
scopul de a reprezenta şi ocroti interesele agriculturii, zootehniei şi silviculturii cu 
toate ramurile lor. Erau socotite ca persoane juridice şi puteau fi reprezentate în 
justiţie prin preşedintele lor.  

Au avut următoarele atribuţii:  
• de a reprezenta în circumscripţia lor interesele agriculturii cu toate ramurile ei;  
• de a executa patronajul asupra tuturor şcolilor de agricultură;  
• de a colabora cu organul statului la aplicarea legilor ce  interesează 

agricultura, zootehnia şi viticultura;  
• de a întocmi proiecte de lucrări tehnice agricole;  
• de a colabora cu camerele de comerţ şi industrie în problema târgurilor;  
• de a înlesni agricultorilor aprovizionarea cu seminţe selecţionate, maşini 

unelte, fără a face ele operaţiunile contabile pe cont propriu;  
• de a strânge date statistice referitoare la agricultură, zootehnie şi silvicultură 

din judeţ în conformitate cu legea generală a statisticii. 
Camerele de agricultură aveau obligaţia să întocmească anual bugetul lor, să 

prezinte la sfârşitul fiecărui an o dare de seamă asupra activităţii şi mersului 
agriculturii din judeţ. 
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Fiecare cameră de agricultură se compunea din 17  membri aleşi şi 11 membri 
de drept. Mandatul membrilor aleşi dura cinci ani de la data alegerii, iar a celor de 
drept atât cât exercita funcţiunea lor în judeţ. 

Membrii de drept erau:  
• preşedintele sau un delegat al consiliului judeţean;  
• reprezentantul cel mai mare în grad al direcţiunii zootehnice şi sanitar 

veterinare;  
• reprezentantul silvic cel mai mare în grad;  
• un reprezentant al cooperaţiei agricole din judeţ. 
Dintre membrii săi, camera alegea biroul, compus din preşedinte, vice-

preşedinte, secretar. 
Organele camerei erau:  
• comitetul de direcţie;  
• secţiunile;  
• comisia de control. 
Comitetul de direcţie se compunea din 7 membri din care patru erau desemnaţi 

de cameră dintre membri aleşi. 
Secţiunile se formau după natura specialităţilor mai importante: agricultură, 

silvicultură, zootehnie, etc. 
Comisia de control era compusă din trei membri, numiţi de cameră. Ei aveau 

delegaţia de a verifica gestiunea de mai multe ori pe an şi de a întocmi la sfârşitul 
anului un raport asupra gestiunii. 

În anul 1930 a intervenit o nouă lege pentru organizarea camerelor de 
agricultură. Scopul rămâne acelaşi, dar intervin schimbări în organizare. În lege se 
vorbeşte despre Comitetele agricole locale, Camerele de agricultură judeţene, 
Camerele de agricultură regionale şi Uniunea camerelor de agricultură. Ultimele trei 
erau considerate ca instituţii auxiliare investite cu putere juridică. 

Ca organe ale camerei apar: Adunarea generală, Consiliul de administraţie, 
Comisiunea de control (ca organe de supraveghere şi deliberatorii) şi Oficiul agricol 
judeţean – ca organ de execuţie al camerei. 

În anul 1931 în locul Oficiului agricol apare Serviciul agricol considerat tot ca 
organ de execuţie al camerei de agricultură, având următoarele atribuţii: dezvoltarea 
activităţii profesionale pentru îndrumarea agriculturii, precum şi aplicarea  măsurilor 
de îndrumare elaborate de minister, camera de agricultură, sau alte organe îndreptăţite. 

În anul 1936 la Serviciul agricol întâlnim următoarele birouri: tehnic agricol, 
cadastral, domeniilor şi de reformă agrară şi biroul secretariatului, registraturii şi 
arhivei. 

În anul 1949 camerele de agricultură se desfiinţează, atribuţiile acesteia, în 
totalitate fiind trecute la secţia agricolă a Comitetului provizoriu al judeţului Braşov. 
 
Rev. Lumea satului, anul IV, 16-31 octombrie 2008, Bucureşti 
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CONSTRUCŢIILE ÎN SPAŢIUL RURAL 
 

Anul trecut am avut prilejul să călătoresc în Elveţia, după patru decenii de la 
prima mea vizită pe aceste meleaguri. Mare mi-a fost surpriza că în acest răstimp în 
ţara cantoanelor arhitectura construcţiilor din mediul rural a rămas încremenită în 
acelaşi stil tradiţional.  

O clădire oricât de veche ar fi se recondiţionează, i se dă o altă întrebuinţare 
dacă este cazul, nu se demolează ! 

Se menţine astfel un peisaj antropic regional distinct, bine individualizat, plin 
de farmec şi funcţionalitate, care de secole este în armonie cu natura înconjurătoare.  

În majoritate pereţii exteriori ai caselor sunt din lemn aparent, vopsit în negru 
cu giurgiuvelele ferestrelor vopsite în roşu şi alb, cu balcoane pline de flori roşii şi 
albe, asemenea culorilor steagului elveţian. 

Acoperişul este de regulă din ţiglă roşie normală sau din plăci mari de şisturi 
cristaline măiestrit aşezate.  

Cu cât mai veche şi rustică o construcţie cu atât mai mare mândria 
proprietarului.  

Nimic nu este strident sau în discordanţă cu casa vecinului sau cu celelalte case 
din localitate.  

O casă nouă este construită ordonat şi discret cu respectul cuvenit pentru 
înaintaşi şi tradiţie, fără a deranja pe nimeni, din contră, fiecare caută să se încadreze 
în mediul înconjurător. 

Modul de aşezare a acestor gospodării rurale este bine rânduit, cu străduţe mai 
înguste sau mai largi în sate compacte şi cu drumuri de acces bine întreţinute pentru 
gospodăriile  aşezate mai izolat în mijlocul terenului agricol. 

Stau şi mă gândesc cum au evoluat lucrurile în acest domeniu la noi, mai ales 
în ultimele două decenii. 

În primul rând modul de aşezare al noilor case este într-o dezordine de 
neînchipuit. În plină câmpie, construcţiile nu se dezvoltă concentric în jurul vetrei 
satului, toţi construiesc la şosea şi se îndepărtează tot mai mult de zona centrală cu 
marile inconveniente produse de deplasarea la şcoală, biserică, primărie, etc.  

Fiecare a construit casa cum l-a tăiat capul, fără nici o noimă, mai la drum, mai 
în fundul curţii, cu sau fără garduri, etc.  

După ce au ridicat mai întâi construcţia, locuitorii circulă prin noroaie, 
maşinile se împotmolesc pe alei desfundate şi alte neajunsuri până la introducerea 
ulterioară a utilităţilor cum sunt: construcţia de drumuri de acces, apa potabilă, 
canalizare, gaz etc.   

Alte stricăciuni, alte şanţuri, alţi nervi, când totul ar putea fi neverosimil de 
simplu, atunci când se lucrează ordonat, cu judecată, mai întâi infrastructura apoi 
construcţiile proriu-zise. 

Despre stil şi tradiţie nici nu se pune problema. Fiecare pe unde a umblat prin 
Europa, şi au fost destul de mulţi, au adus câte ceva din ţările pe unde au lucrat, 
modele prin care să demonstreze vecinului că el este mai tare, că îşi face o casă şi mai 
şi decât el, dintr-o ambiţie maladivă, care îi las pe cititori să o aprecieze. 
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Stilul alandala, cu pereţi şi acoperişuri în culori ţipătoare, de un gust mai mult 
decât îndoielnic, promovat cu foarte mulţi bani, au invadat şi sluţit spaţiul rural 
românesc. 

Aş invita pe aceşti „creatori” de noi peisaje rurale, să viziteze localităţile 
săseşti din Transilvania, fondate în majoritate cu 8 secole în urmă.  

Sate de formă mai mult sau mai puţin circulare, cu străzi largi, drepte, având 
nume de Strada Mare, a Şcolii, a Bisericii, Lungă, Laterală, de Mijloc, etc., 
gospodării bine orânduite cu locuinţe la drum, garduri zidite şi porţi înalte, curţi, 
grajduri, şuri, hambare, etc., iar în spatele lor grădina care se învecinează cu o altă 
grădină şi acareturile gospodarului din cealaltă stradă paralelă. 

Ordinea şi bunul simţ al măsurii domneşte pe mai departe în aceste localităţi 
unde s-au respectat cu sfinţenie tradiţiile arhitecturale.  

Oare întâmplător moştenitorul tronului unuia din cele mai puternice state ale 
lumii vizitează discret  în fiecare sau de mai multe ori pe an aceste localităţi 
transilvănene, contribuind cu fonduri şi îndemnând oamenii să le păstreze pe mai 
departe aşa cum sunt ? 

Din păcate, multe din aceste bijuterii rurale ale trecutului, abandonate după 
plecarea în masă a etniei care le-a construit, lasă loc demolatorilor de tot felul, 
înlocuindu-le cu alte construcţii, care mai de care hidoase, neavând nimic comun cu 
funcţionalitatea şi tradiţia locală.  

Nu se poate spune că nu avem planuri, legi şi programe în acest sens, dar cine 
le pune în aplicare şi veghează la respectarea lor ? 
 
Rev. Lumea satului, anul V, nr.4 (81),16-28 februarie 2009, Bucureşti 
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VALORIFICAREA POTENŢIALULUI CONSTRUIT 
 ÎN SPAŢIUL RURAL 

 
Cine cunoaşte îndeaproape localităţile din spaţiul rural, unde au existat 

gospodării familiale armonios dezvoltate, nu poate să nu remarce existenţa unor spaţii 
construite, rămase în prezent total nefolosite, unele în diferite stadii de degradare. Ne 
referim în primul rând la grajduri pentru vite mari (bovine, cabaline), coteţe pentru 
porci şi păsări, şuri pentru fânuri, paie, etc. şi alte construcţii mai mari sau mai 
mici,care au servit până nu demult pentru creşterea eficientă a animalelor în sistem 
gospodăresc. 

Cum s-a ajuns la această situaţie este bine cunoscută de noi toţi care avem 
tangenţă cu agricultura şi satul românesc. 

Mai întâi a fost instaurarea din afară a regimului comunist care prin forţă între 
anii 1949 până în 1962, împotriva voinţei ţăranilor individuali au impus 
colectivizarea agriculturii. Proprietatea privată din gospodăriile familiale era 
considerată de comunişti o piedică în calea victoriei depline a socialismului la sate! 

 După colectivizare s-a trecut treptat la un sistem diabolic de spoliere a 
ţăranilor colectivişti şi a resurselor din agricultură pentru o industrializare fără noimă, 
cu pauperizarea şi înfometarea întregii populaţii de la sate şi oraşe, care au declanşat 
evenimentele din decembrie 1989. 

Au fost suficiente patru decenii, respectiv două generaţii ca ţăranii ajunşi la 
limita supravieţuirii să fugă care încotro din agricultura socialistă, să-şi găsească alte 
rosturi în industrie şi servicii, astfel că spaţiul rural a fost părăsit de cei mai vrednici 
agricultori iar gospodăriile lor individuale fără teren agricol şi vite mari au fost 
folosite în continuare doar ca locuinţe şi pe alocuri pentru creşterea unui porc şi a 
câtorva păsări de curte. 

Rivirimentul mult aşteptat după 1990 de renaştere a fostelor gospodării 
agricole familiale considerate de subzistenţă sau semisubzistenţă şi transformarea lor 
în ferme comerciale autentice nu s-a produs şi generalizat în masă nici după încă o 
nouă generaţie de agricultori din ultimii 20 de ani. 

Cauzele sunt multiple şi în primul rând trebuie să luăm în consideraţie factorul 
uman care s-a dezobişnuit şi decălit să facă munci grele, fără sărbători la animale, 
mai bine stă relaxat cu o indemnizaţie derizorie de şomer sau îşi găseşte de lucru 
aiurea peste graniţă ca pălmaş la alţii decât să se înhame din nou la greu în propria 
ogradă, pe câştig puţin şi viitor nesigur.  

Dar şi cei care s-au apucat serios de treabă pe parcurs au abandonat sau au 
ajuns la faliment datorită lipsei de sprijin financiar şi mai ales al preţurilor derizorii 
ale produselor agricole vegetale şi animale impuse de diverşi samsari intermediari 
sau procesatori puşi pe căpătuială rapidă în detrimentul producătorilor agricoli. 

Colac peste pupăză şi la noi de la începutul acestui an se resimt efectele crizei 
economice mondiale, care se lasă cu şomeri mai mulţi, nivel mai scăzut de trai pe 
durată nedeterminată. Cei de făcut în aceste condiţii deosebit de dificile pentru noi 
toţi, dar mai ales pentru cei din mediul rural, unde malnutriţia este la ea acasă şi 
foametea bate la uşă. 
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Reîntoarcerea la vechea gospodărie familială mai mică sau mai mare poate fi o 
soluţie salvatoare pentru depăşirea crizei economice care se adânceşte tot mai mult. 
Aici îşi vor găsi de lucru o parte din şomerii actuali din ţară sau întorşi din străinătate 
care locuiesc la sate şi tot aici se vor reobişnui să muncească din greu cu drag şi folos 
în gospodăria proprie actualii tineri fără speranţă din care se vor alege adevăraţii 
fermieri de mâine.  

Unde să se instruiască practic viitori fermieri dacă nu lângă părinţii şi bunicii 
care au mai rămas cu deprinderi şi cunoştinţe a ceea ce înseamnă îngrijirea unui 
animal şi cultivarea unei plante ? 

Pentru revigorarea gospodăriilor familiale la nivelul fiecărei localităţi, 
considerăm că este necesar să se iniţieze urgent câteva acţiuni din care enumerăm:  

- inventarierea tuturor spaţiilor de adăpostire pentru animale pe specii şi 
categorii, a depozitelor pentru conservarea furajelor, etc., cu starea lor actuală 
de întreţinere şi folosire; 

- chestionarea membrilor familiei dornice să crească animale şi sprijinirea lor cu 
fonduri pentru repararea şi modernizarea construcţiilor existente, achiziţionarea 
de animale, maşini şi utilaje specifice, seminţe, etc.; 

- revigorarea izlazurilor comunale şi asigurarea accesului la păşunat, prioritar 
pentru bovinele din gospodăriile familiale; 

- asocierea gospodăriilor familiale pentru servicii de aprovizionare, lucrări 
mecanizate şi desfacerea produselor; 

- garantarea de către stat a vânzării la preţuri avantajoase a produselor agricole 
excedentare; 

- instruirea permanentă a celor care cresc animale în gospodărie proprie şi multe 
altele. 
Aceste măsuri luate cu discernământ de la caz la caz nu sunt o reîntoarcere la o 

agricultură primitivă, neperformantă, cum ar părea la prima vedere. Valorificarea 
integrală a spaţiilor corespunzătoare creşterii animalelor în gospodăriile populaţiei 
rurale poate fi o alternativă viabilă pentru realizarea unor produse animaliere ieftine 
în contextul crizei economice actuale şi mai ales poate fi o pepinieră de viitorii 
fermieri.  

Pentru acest demers stau mărturie gospodăriile familiale prospere vest-
europene, cu care ne-am fi comparat acum dacă vicisitudinile istoriei nu ne-ar fi 
obligat să abandonăm vremelnic în mod tragic acest tip de agricultură, specifică de 
secole şi pe meleagurile noastre. 
 
Rev. Lumea satului, anul V, nr.8 (85), 16-30 aprilie 2009, Bucureşti sub titlul ” Cum 
putem valorifica relicvele săteşti? ” 
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PROTECŢIA MEDIULUI 
 

 
 

BIODIVERSITATEA DE ODINIOARĂ DIN SPAŢIUL RURAL ŞI 
PROBLEMA CONSERVĂRII EI 

 
 În ultima vreme, pe plan mondial şi naţional se pune un accent din ce în ce mai 
mare pe conservarea diversităţii plantelor şi animalelor, pentru a păstra zestrea 
genetică cu care să se înfăptuiască noua revoluţie biotehnologică ce va schimba 
radical viitorul omenirii. Apariţia, în ultima jumătate de secol, a unor soiuri, rase şi 
hibrizi mai performante productiv, susţinute de o agricultură intensivă, bazată pe 
îngrăşăminte chimice, pesticide, biostimulatori, mecanizare, automatizare, 
computerizare etc., a erodat continuu fondul genetic ancestral. Multe dintre 
populaţiile, ecotipurile, soiurile şi rasele autohtone, extrem de bine adaptate la 
condiţiile mai vitrege de mediu, rezistente la boli şi dăunători, cu calităţi alimentare 
deosebite şi alte însuşiri câştigate în sute sau mii de ani de cultură sau creştere, au 
fost, din păcate, pierdute pentru ştiinţă şi practica agricolă.  
 În paralel, vaste întinderi cu vegetaţie naturală (păduri, pajişti, mlaştini, lacuri 
etc) păstrătoare a valoroase resurse genetice vegetale şi animale, au dispărut pentru 
totdeauna în urma defrişărilor, desţelenirii, suprapăşunatului, abandonului de folosire 
cu animale, construcţiilor, lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, în special desecări şi 
alte intervenţii mai mult sau mai puţin chibzuite ale omului. 
 Unul din aceste spaţii rurale cu o excepţională biodiversitate a fost şi probabil 
mai este Banatul, în comparaţie cu restul ţării. Mulţimea de etnii, în jur de 12 după 
unele estimări, care au colonizat acest ţinut, îndeosebi după marile lucrări de desecare 
de la sfârşitul secolului al XVIII-lea, au adus cu ele din ţările de origine din Europa şi 
nu numai, de la mii de kilometri, plante şi animale, metode de cultură şi creştere, 
stiluri de viaţă şi civilizaţie. Pe acest fond extrem de eterogen, în perioada interbelică, 
dar mai ales în timpul şi după cel de-al doilea război mondial, au venit, în această 
Californie a României, noi colonişti din Munţii Apuseni, Basarabia, Maramureş, 
Moldova, Oltenia, Dobrogea etc., care la rândul lor au adus cu ei seminţe şi animale. 
 În acest imens creuzet uman şi agricultural s-au adunat, încrucişat, înmulţit, 
cultivat şi crescut de-a lungul deceniilor multe sortimente vegetale şi rase de animale 
care au făcut fala nepieritoare a acestor mândri pauri bănăţeni (bauer-agricultor în 
limba germană). 
 De mic copil îmi amintesc varietatea de excepţie a plantelor din cultura mare, 
cum ar fi soiurile de porumb, grâu, orz, ovăz, lucernă, trifoi roşu şi chiar golomăţ, 
raigras peren pentru pajiştile semănate, dovleci furajeri şi altele. Un exemplu de 
diversitate vegetală ar fi şi acela al pepenilor verzi şi galbeni, cultură de care am fost 
pus să răspund în gospodăria familială câţiva ani la rând, până la terminarea liceului 
şi intrarea în facultate, înainte de colectivizare. Pepenii verzi pe care îi cultivam 
aveau forme sferice până la elipsoidale, cu coaja verde închisă, deschisă sau chiar 
albă cu dungi verzi mari sau mărunte, coaja groasă sau chiar foarte subţire, cu miezul 
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roşu intens sau chiar portocaliu, cu gust de o diversitate inimaginabilă azi. Cumpăraţi 
la vară un pepene verde pe orice piaţă a ţării şi veţi avea parte de un singur sortiment 
în formă elipsoidală, cu dungi mari verzi-închis pe fond mai deschis, coaja groasă şi 
miez roşu deschis, cu gust adesea fad, aproximativ dulce. La pepenii galbeni, 
varietatea de forme, culori, consistenţa pulpei, gust şi arome era mai mare. În prezent, 
sortimentul acestor pepeni se reduce la unul, maximum două soiuri, cu proprietăţi 
calitative mult inferioare celor de altădată. 
 În localitatea de unde am copilărit existau mai multe bălţi, pline de peşte (crapi, 
caraşi, roşioare, ştiuci, somn pitic, ţipari etc.), acoperite cu lintiţă, care se aduna 
pentru a hrăni puii de raţă şi gâscă. Existenţa zonelor umede a făcut pe câţiva 
colonişti bihoreni să aducă în sat bivoli, care valorificau şi vegetaţia mai slab furajeră 
de pe aceste terenuri.  

Dar au fost probleme mari cu locuitorii autohtoni, care au decis ca bivoliţele să 
nu fie amestecate cu vacile lor pentru că le-ar spurca  păşunile şi laptele! Un an întreg 
am ţinut şi noi bietele dobitoace în curte, tânjind amarnic după iarbă păscută şi 
scăldat, aducându-le furajele verzi de pe câmp, până când obştea localnicilor a decis 
să fie admise şi acestea la păşune. Pe atunci, hotărârile primarilor şi ale obştii erau 
aplicate şi respectate de absolut toată lumea, fără excepţie, nu cum fac azi ciobanii 
prădalnici, fără frică de nimeni, cu oile lor. 
 Lucrările ulterioare de desecare au făcut ca toate aceste terenuri cu exces de 
umiditate şi bălţi să fie complet secate şi, odată cu ele, au dispărut o faună piscicolă 
de excepţie şi bivolii, care valorificau o resursă naturală abandonată. 
 Cu elan proletar, după colectivizare, porţiuni mari de păşuni naturale situate pe 
terenuri sărăturate (slatini) au fost arate la adâncime mare, după modelul sovietic, cu 
gândul de a fi cultivate cu porumb, neţinând seama de sfaturile şi împotrivirea 
agricultorilor localnici. Rezultatul a fost catastrofal, pe sute de hectare mai mulţi ani 
la rând nu a crescut nici măcar un fir de iarbă !  

Vina acestui răsunător eşec a fost dată pe lipsa de experienţă a unui tânăr 
inginer agronom, care de frică sau din obedienţă a ascultat orbeşte de preţioasele 
indicaţii ale unui atotştiutor analfabet instructor de partid, recrutat din pleava 
muncitorimii scăpătate de la oraş.  

Şi astăzi, după aproape patru decenii, se mai văd urmele acestei nechibzuinţe, 
care a distrus o vegetaţie ierboasă valoroasă, păstrătoare de specii rare adaptate la 
salinitatea solului. 
 O soartă asemănătoare au avut-o puţinele pâlcuri de arbori (stejari, sălcii, plopi, 
salcâmi etc.) care erau proprietatea obştii sau a unor buni gospodari şi serveau ca 
lemn de construcţie, unele gospodăreşti, umbrare pe păşuni pentru animale sau 
adăpost oamenilor care se odihneau la orele amiezilor fierbinţi pe câmp. 

 Nimeni nu tăia sau, Doamne fereşte, fura lemne pentru foc; în satele de 
câmpie încălzirea locuinţelor şi prepararea hranei se făceau cu resturi vegetale 
(coceni, paie, ciocălăi etc.).  

Toate aceste mici pâlcuri sau arbori izolaţi din spaţiul rural au fost tăiaţi fără 
cruţare, după colectivizare, pentru lemne de foc şi extinderea terenului agricol ! 
 În altă ordine de idei, în ultima jumătate de secol, extrem de multe rase şi 
metişi de animale domestice locale au fost înlocuite cu altele mai productive. 
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 În multe situaţii s-a greşit, încrucişând rasele autohtone cu altele mult mai 
performante şi, evident, mai pretenţioase la hrană, mai sensibile la îmbolnăviri şi 
condiţii climatice extreme, crezându-se că singura rasă mai nobilă va aduce după ea 
producţii record dorite de mai marii diriguitori ai acelor vremuri.  

Desigur, acolo unde s-a respectat triada  masă – casă – rasă, rezultatele au fost 
foarte bune, cu nimic mai prejos decât cele din ţările cu zootehnie dezvoltată, dar în 
cele mai multe cazuri cu siguranţă s-ar fi obţinut rezultate mai bune de la rasele 
autohtone de bovine şi ovine, mai puţin pretenţioase la furajare şi adăpostire. 
 Deşi acum ar părea lipsit de importanţă, va trebui să luăm măsuri urgente de 
identificare şi păstrare a tuturor resurselor genetice vegetale de plante cultivate în 
gospodăriile populaţiei din zonele mai izolate şi să le punem la adăpost pentru 
păstrare la Banca de Resurse Genetice Vegetale din Suceava sau în institute şi 
staţiuni din reţeaua Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice.  

Acelaşi lucru va trebui să-l facem şi cu animalele domestice adaptate la 
condiţii mai rustice, pe care să le creştem în continuare, chiar şi în regim de grădină 
zoologică. 
 Unele din speciile mai rare sau pe cale de dispariţie din flora spontană sunt 
conservate în habitatul lor natural, existând în prezent 263 de rezervaţii oficiale în 
toate zonele noastre geografice, de la malul mării până pe crestele Carpaţilor. De 
asemenea, în grădinile botanice din Cluj-Napoca, Bucureşti, Iaşi, Craiova, Timişoara 
şi Jibou se cultivă numeroase specii rare. Până în prezent au fost descrise în pajiştile 
României peste 963 de specii, subspecii, varietăţi, forme, hibrizi de graminee perene 
şi 581 taxoni de leguminoase din flora spontană, una din cele mai bogate din Europa.  

România este membră a Grupului european de lucru pentru plante furajere 
(ECP/GR) de pe lângă Institutul Internaţional pentru Resurse Genetice Vegetale 
(IPGRI) cu sediul la Roma, semnatarul acestor rânduri fiind de mai mulţi ani 
reprezentantul ţării noastre la acest organism european. 
 Conservarea biodiversităţii, pe care din fericire o mai avem, poate să fie valuta 
noastră forte la intrarea în Uniunea Europeană, în comparaţie cu ţările mai dezvoltate 
economic, care şi-au pierdut în bună parte resursele genetice atât de necesare  pentru 
biotehnologiile viitorului şi practicarea unei agriculturi ecologice. 
 
Rev. Agricultura României, Anul XII, nr. 27(548), 6-12 iulie 2001, Bucureşti 
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SAVANŢI AGRONOMI BRAŞOVENI ÎN SLUJBA PROTECŢIEI MEDIULUI 
 

GEORGE MAIOR (15.06.1855-27.04.1927) 
 În acest an se împlinesc 150 de ani de la naşterea Prof. George MAIOR, unul 
din corifeii agriculturii româneşti, pe nedrept aproape uitat, aşezat în timp şi spaţiu 
între mai bine cunoscuţii ION IONESCU de la Brad (1818-1891) şi Gheorghe 
IONESCU ŞIŞEŞTI (1885-1967). A văzut lumina zilei la Şercaia din Ţara 
Făgăraşului, într-o familie de plugari români. 
 După ce a absolvit prestigiosul Liceu “Andrei Şaguna » din Braşov, a urmat 
trei ani la Şcoala Normală Superioară – secţia literară şi alţi trei ani la Facultatea de 
Litere şi Filozofie a Universităţii din Bucureşti, după care a lucrat pentru scurt timp 
ca profesor de limba latină şi română la Seminarul din Roman, unde cu certitudine a 
vizitat una din primele ferme experimentale agricole româneşti de la Brad de lângă 
acest oraş, înfiinţată în anul 1870 şi a cunoscut pe iniţiatorul ei, ilustrul agronom Ion 
IONESCU. A primit o bursă de studii în Germania (1883-1887) la Şcoala Superioară 
de Agricultură din Berlin şi Institutul Agronomic al Universităţii din Halle, unde a 
susţinut doctoratul cu lucrarea “Die tzigae rase” (Rasa de oi ţigaie), devenind primul 
român cu titlu ştiinţific de “doctor în agronomie”. După întoarcerea în ţară a lucrat un 
an ca profesor de agricultură la Seminarul “Venianim” din Iaşi şi apoi la chemarea 
altui mare agronom braşovean născut la Purcăreni, Vlad CÂRNU-MUNTEANU 
(1858) directorul de atunci a Şcolii Centrale de Agricultură de la Herăstrău – 
Bucureşti, a continuat ca profesor 37 de ani (1888-1925) la Herăstrău şi o perioadă în 
paralel şi la Seminarul “Nifon Mitropolitul” din Bucureşti (1898-1925). 
 În această perioadă a desfăşurat şi o bogată activitate publicistică după cum 
urmează: România agricolă, studiu economic (1895), Manual de agricultură 
raţională (1897), Politica agrară la Români (1906) şi monumentala lucrare 
“Manualul complet de agricultură raţională” în opt volume, de peste 4000 pagini 
care cuprinde : vol. I – Agrologia sau agricultura generală (1987); II – Fitotehnia sau 
Cultura specială a plantelor (1898); III – Zootehnia sau Cultura specială a vitelor 
cornute (1899); IV – Economia rurală; V – Creşterea cailor; VI – Avicultura; VII – 
Creşterea, îngrăşarea şi utilizarea porcilor şi vol. VIII – Fâneţele şi păşunile de munte. 
 În ediţia a II-a a Manualului complet de agricultură (1910) autorul face pentru 
prima dată la noi o analiză temeinică a procesului de eroziune de suprafaţă, cu 
indicarea metodelor de conservare ale solului pe terenurile în pantă şi posibilităţile de 
folosire ca teren arabil, pomi fructiferi şi viţă de vie. A scris primul curs mai 
important de “Silvicultură” pentru învăţământul agricol (1905) şi excepţionala lucrare 
“Descrierea munţilor noştri din punct de vedere economic” (1913). 
 Dată fiind pregătirea sa enciclopedică şi aportul adus la ştiinţa agricolă, silvică, 
economie rurală şi literatură a fost ales Membru de Onoare al Societăţii “Progresul 
Silvic”, membru al Comisiei permanente de învăţământ din Ministerul Agriculturii, i 
s-a decernat Premiul Academiei Române (1899), a fost decorat pentru merite 
personale cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler, iar la pensionarea sa a 
fost împroprietărit de Ministerul Agriculturii cu 25 ha teren agricol.  

Savantul Gheorghe Ionescu Şişeşti îl caracteriza pe ilustrul său înaintaş astfel: 
“A fost un om foarte învăţat şi un scriitor cu o bogată activitate publicistică”. 
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          IRIMIE STAICU  (28.04.1905-12.07.1987) 
 Recent s-au împlinit 100 de ani de la naşterea în localitatea Cristian din Ţara  
Bârsei a eminentului om de ştiinţă şi dascăl în domeniul agriculturii şi fitotehniei Prof. 
Irimie STAICU. A urmat cursurile aceluiaşi Liceu românesc “Andrei Şaguna” din 
Braşov (1916-1924) continuate la Şcoala superioară de agricultură de la Herăstrău 
(1924-1928) şi la Colegiul de agricultură şi ştiinţe aplicate din Kansas (1932-1934) 
unde pentru prima dată un român dobândeşte înaltul titlu de Master of Science a 
Universităţii din Nebraska. 
 A fost cel mai apropiat discipol al savantului Gheorghe Ionescu Şişeşti sub 
îndrumarea căruia îşi face teza de doctorat intitulată “Influenţa aratului asupra 
acumulării apei şi nitriţilor în sol şi efectele asupra cantităţii şi calităţii recoltei 
grâului de toamnă” (1938). 
 A desfăşurat o intensă activitate didactică şi de cercetare ca asistent la 
Facultatea de agronomie Bucureşti (1930-1941), şef lucrări la I.C.A.R. (1941-1944), 
profesor şi prodecan (1945-1962) la nou înfiinţata Facultate de agronomie din 
Timişoara, unde am avut deosebita onoare să-i fiu student în ultima serie bănăţeană 
(1961-1962) la disciplina de agrotehnică. 
 Între 1962-1963 a predat la Facultatea de Biologie a Universităţii Bucureşti  şi 
între 1964-1972 la Institutul Agronomic “N. Bălcescu” din Bucureşti, după care a 
fost profesor consultant şi îndrumător de doctorate la aceeaşi instituţie. 
 În paralel cu munca de catedră a avut şi o foarte intensă activitate de cercetare 
ştiinţifică în domeniul agrotehnicii şi fitotehniei ca director al Staţiunii experimentale 
Calacea Timiş (1946-1948), şeful Secţiei de fitotehnie din ICCPT – Fundulea (1957-
1964), director general al Institutului Central de Cercetări Agricole (1966-1969), 
actualul ASAS. Este coautor alături de Gh. Ionescu Şişeşti la monumentala lucrare 
“Agrotehnica” (1958) urmată de un alt tratat ca singur autor “Agrotehnica” (1969) şi 
mai multe tratate şi lucrări ştiinţifice, în volum total de peste 6500 pagini. 
 Ca recunoaştere a meritelor sale pe tărâmul ştiinţei şi învăţământului a fost ales 
membru corespondent al Academiei Române (1963), membru ASAS (1969), 
preşedintele Comisiei a VI-a  de tehnologie a solului din Societatea Internaţională de 
Ştiinţă a Solului (1964-1968), vicepreşedinte al Comitetului consultativ ONU pentru 
aplicarea ştiinţei şi tehnicii în ţările în curs de dezvoltare (1973) şi a fost Laureat al 
Premiului de Stat (1963). În aceste calităţi şi înalte funcţii, a participat la numeroase 
întruniri ştiinţifice internaţionale (Paris 1967; Viena 1968; New York 1968, 1970, 
1971, 1972, 1973 etc.) unde şi-a adus contribuţia la identificarea şi valorificarea 
bogăţiilor naturale ale globului, criza de proteine din ţările sărace, poluarea mediului 
înconjurător, surse nepoluante de energie şi multe altele. 
 Asemeni altor numeroşi specialişti din cercetarea agricolă românească, îi sunt 
profund recunoscător ilustrului meu dascăl pentru dragostea insuflată faţă de 
cultivarea şi protejarea pământului strămoşesc, la care adaug neasemuita competenţă 
şi generozitate cu care m-a călăuzit în momente cheie de început ale activităţii mele 
din cercetarea ştiinţifică. 
 
Lucrǎrile celei de a 7-a Conferinţe Naţionale pentru Protecţia Mediului prin 
Biotehnologii  27-28 mai 2005, Braşov 
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PĂŞUNATUL, EROZIUNEA SOLULUI ŞI INUNDAŢIILE 
 

Inundaţiile excepţionale din acest an au fost puse în cele mai multe cazuri pe drept 
în cârca defrişării nesăbuite a pădurilor din ultimii 15 ani. 

Se omite însă incidenţa altor factori responsabili în egală măsură pentru eroziunea 
solului şi a inundaţiilor, cum este păşunatul neraţional şi lucrările pe terenurile în 
pantă. 

 Citind titlul de mai sus, am fi înclinaţi să credem că nu există nici o legătură între 
factorii menţionaţi şi rezultanta nedorită a lor.  

Pentru a înţelege interdependenţa dintre factorii naturali şi antropici cu efectul lor 
în lanţul trofic şi economic, vă prezint binecunoscuta observaţie a părintelui 
evoluţionismului Charles Darwin, care la mijlocul secolului al XIX – lea a făcut o 
legătură hazlie între creşterea numărului de fete bătrâne şi sporirea producţiei de 
sămânţă de trifoi din Anglia.  

Iată raţionamentul celebrului savant, redat în două fraze. Cu cât în Anglia vor fi 
mai multe domnişoare bătrâne, cu atât vor creşte numărul pisicilor de companie, 
care se vor hrăni cu şoareci  de câmp ce distrug cuiburile din sol ale bondarilor. 
Diminuarea şoarecilor va duce la  înmulţirea bondarilor care vor poleniza un număr 
mai mare de flori de trifoi şi drept urmare se va obţine o producţie mai ridicată de 
sămânţă.  

Aparent este destul de simplu, nu ?! Tot aşa se pune întrebarea, care este legătura 
între păşunatul de acum al terenurilor pe pante şi inundaţii ? 

Iată legătura, pe care din păcate mulţi o ignoră.  
Actualul sistem iraţional de folosire prin păşunat al fondului pastoral situat pe 

pante din zona de deal şi montană, este alături de tăierea abuzivă a pădurilor, 
principalul factor de declanşare a eroziunii de suprafaţă şi adâncime, a colmatării 
fundurilor albiilor râurilor şi lacurilor de  acumulare cu declanşarea frecventă a 
inundaţiilor chiar şi la căderea unor precipitaţii în limite normale altă dată. 

Acest fenomen al inundaţiilor poate lua proporţii catastrofale în cazul unor 
precipitaţii excepţionale, cum au fost cele din acest an. Până la sfârşitul lunii 
septembrie au fost înregistrate şase valuri de inundaţii, începând cu cele de primăvară 
din Banat şi încheind cu cele din judeţele din sudul ţării. 

Previziunile pentru anii următori nu sunt deloc optimiste.  
Conform specialiştilor din domeniul meteorologiei şi hidrologiei, cadenţa 

inundaţiilor va fi şi mai ridicată pe viitor, ca rezultat a evoluţiei generale a climei 
terestre şi al dezechilibrelor majore create de om prin tăierea abuzivă a pădurilor, 
păşunatul necontrolat, agrotehnică necorespunzătoare pe pante, poluarea mediului şi 
altele. 

Referindu-ne la păşunatul neraţional, adesea neglijat de specialiştii din domeniul 
protecţiei mediului, în special păşunatul cu ovinele şi caprinele, se poate spune că în 
tradiţia românească autentică anul pastoral era împărţit în două anotimpuri simetrice 
şi anume vara între 23 aprilie (Sf.Gheorghe sau Sângiorz) şi 26 octombrie (Sf. 
Dumitru sau Sâmedru) având ca miez al timpului data de 20 iulie (Sântilie) şi iarna 
între 26 octombrie şi 23 aprilie cu miez al timpului la 16 ianuarie (Sânpetru de iarnă). 
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 Astfel Sâmedru, care se apropie la sfârşitul aceste luni, în credinţa milenară a 
poporului nostru, încuie vara şi desfrunzeşte pădurea şi în opoziţie la primăvară 
Sângiorzul încuie iarna şi înfrunzeşte pădure. 

În acest interval între Sâmedru şi Sângiorz pe meleagurile locuite de români, 
vitele mari (vacile, boii,caii, bivolii, etc.) erau întreţinute la grajd (cca. 188 zile) atât 
în zonele de câmpie şi deal cât şi cele submontane lăsând păşunile să se odihnească. 
În schimb, oile erau întreţinute  în anotimpul pastoral de iarnă  pe întinderile plane 
necultivate, cu păşuni întinse din Bărăgan, luncile şi bălţile care însoţesc Dunărea şi 
alte zone îndepărtate  cu zăpadă puţină fără pericol de eroziune a solului.  

Un număr restrâns de ovine erau menţinute în acest sezon în stabulaţie pe lângă 
gospodăriile ţărăneşti întreţinute permanent în grajduri şi saivane fără a fi scoase 
deloc pe păşunile repartizate vitelor mari. 

În anotimpul pastoral de vară între Sângiorz şi Sâmedru se practica transhumanţa 
pe păşunile montane care erau integral şi uneori aproape supraîncărcate cu animale. 
Se ştia din străbuni care este specia, categoria şi numărul de animale ce pot fi 
întreţinute cu efecte economice pe fiecare trup de păşune din câmpie, deal sau munte, 
practici care acum s-au pierdut în bună parte. 

Aceste reguli statuate de sute de ani au fost incluse în toate legile care s-au referit 
la păşunat, cu excepţia ultimilor 50-60 ani când nu se mai respectă nici una din 
normele păşunatului tradiţional, atât ca durată cât şi încărcare optimă cu animale. 

Păşunatul în zonele de deal şi munte după data de 26 octombrie era în trecut 
considerată ca o ofensă şi daună majoră adusă unei comunităţi şi era pedepsită foarte 
aspru de către obşte, mergând până la excluderea sau chiar lichidarea fizică a 
răufăcătorilor. 

 Se pune întrebarea câţi din semenii noştri respectă acum aceste cutume care au 
dus la prosperitate şi nu la ruinarea fără precedent a păşunilor situate pe pante, cu 
eroziunile şi alunecările de teren care le-au produs sub incidenta precipitaţiilor mai 
abundente din aceşti ani. 

Numai astfel a fost posibil ca  apele învolburate să care la vale cantităţi uriaşe de 
materiale din pătura de sol cea mai fertilă, să înalţe substanţial albiile râurilor care 
acum se revarsă şi vor continua să se reverse la ploi de 20-40 l/mp, când altădată 
aceste cantităţi de precipitaţii erau normale, fără să provoace inundaţii.  

Sper ca acum să se înţeleagă legătura strânsă care există între păşunatul neraţional 
în afara sezonului, eroziune şi inundaţii.  

Întrebând astă vară pe un gospodar vrednic din Câmpia Transilvaniei care este cea 
mai rentabilă activitate din agricultură, am primit un răspuns absolut terifiant şi 
anume – „Cel mai rentabil este să creşti animale pe terenurile altora !?” pe care l-
am mai expus şi cu alte prilejuri.. 

Altfel spus să creşti oi zi şi noapte, iarnă şi vară pe păşunile şi culturile agricole 
ale altora. 

 Până când comunităţile locale şi aleşii lor, primarii, consilierii vor suporta 
fărădelegile unor „ crescători” de oi care nu au nici o lege şi nici un Dumnezeu, 
distrugând culturile, erodând solurile în pantă, provocând în plus inundaţii fără egal 
în această parte a Europei. 
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Nimeni nu ştie exact cine sunt proprietarii acestor oi, multe dintre ele sunt străine, 
ale unor indivizi dubioşi sus puşi până în cele mai înalte sfere ale puterii, care culeg 
beneficii imense  pe seama  necazurilor altora.  

Vorba aceea, ”nu lovi câinele dacă nu ştii care îi este stăpânul”. 
Poate identificarea şi înregistrarea animalelor cu menţionarea proprietarilor 

adevăraţi, solicitată expres de toţi factorii de răspundere, înainte de aderarea noastră 
la Uniunea Europeană, vor clarifica o parte din aceste iţe încâlcite de tip mafiot, ca 
prim pas în normalizarea acestei situaţii aberante.  

La acestea se adaugă reglementările privind durata normală a păşunatului, 
încărcarea optimă a păşunilor cu animale, circulaţia animalelor, locurile de păşunat, 
asigurarea furajelor pentru iernarea animalelor, locurile de iernare, condiţiile de 
adăpostire şi alte măsuri legate de creşterea şi exploatarea animalelor conform 
normelor europene. 
 
Rev. “Agricultura României” An XVI, nr.41 (770), 14 –20 octombrie 2005, Bucureşti 
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LUCRĂRILE SOLULUI, EROZIUNEA ŞI INUNDAŢIILE 
 

 
 După defrişarea pădurilor şi defrişatul haotic, lucrările necorespunzătoare ale 
solului pe terenurile arabile pe pante îşi aduc şi ele o “contribuţie” însemnată la 
procesele generale de declanşare şi accentuare a eroziunii ce colmatează albiile 
râurilor, care, la rândul lor, produc inundaţii frecvente la căderea unor precipitaţii 
obişnuite. 
 Cine traversează dealurile transilvane nu poate să nu remarce agroterasele 
prezente pretutindeni. Terasarea terenurilor arabile în pantă  s-a făcut de secole, 
tocmai pentru combaterea eroziunii solului şi obţinerea unor producţii sporite şi 
sigure la culturile agricole în arabil. Pe terase se cultivau îndeosebi cereale ce 
asigurau grăunţele şi boabele necesare traiului zilnic, pe taluzele bine înierbate se 
obţinea fânul pentru hrana animalelor şi pe “buza” teraselor erau plantate şiruri de 
pomi fructiferi care, pe lângă fructe diverse, aveau şi rol de stabilizare a versanţilor. 
Luncile râurilor erau folosite aproape exclusiv ca fâneţe, dat fiind faptul că la o 
eventuală inundaţie pagubele erau mult mai mici şi uşor recuperabile faţă de o cultură 
de cereale, de exemplu, care putea lăsa fără alimente şi expunea la înfometare 
comunităţi întregi. 
 Această gândire logică asupra folosirii terenurilor agricole, filtrată şi 
ameliorată de zeci de generaţii ale meleagurilor româneşti, a fost brutal şi 
iresponsabil răsturnată la colectivizarea forţată a agriculturii. Începând cu anii  '50 ai 
secolului trecut, o mare parte din agroterase au fost desfiinţate prin comasare, în 
acţiunea adeseori nechibzuită a “brazdei peste haturi” care, pe lângă alte neajunsuri, a 
declanşat şi intensificat procesele de eroziune şi alunecări ale solului. Semănatul şi 
întreţinerea culturilor din deal în vale, nerealizarea unor asolamente de protecţie cu 
plante furajere perene, desţelenirea unor mari suprafeţe de pajişti naturale pe pante 
accentuate pentru extinderea terenului arabil şi altele au făcut ca degradarea solurilor 
din cauza eroziunii să ia amploare şi mai mare în ultimele decenii. 
 Ca urmare a acestor fenomene deosebit de grave pentru economia naţională, a 
apărut necesitatea luării unor măsuri urgente de restăvilire a eroziunii solului în 
zonele puternic afectate, context în care, între anii 1983-1986, au fost înfiinţate 35 de 
perimetre etalon de Combatere a Eroziunii Solului (CES), în 34 de judeţe ale ţării. 
 Suprafaţa totală a perimetrelor CES a fost de aproape 64 mii hectare, din care 
aproape 60 mii terenuri agricole, respectiv 68,5% arabil, 25,7” pajişti naturale şi 
5,8% vii şi livezi, în cele mai reprezentative condiţii din fiecare judeţ cu terenuri 
expuse eroziunii (Tabelul 1). 
 Efortul financiar al ţării pentru aceste perimetre etalon CES a depăşit, la 
vremea aceea, 375,7 milioane de lei, respectiv aproape 21 milioane de dolari, când 1 
dolar era cotat cu 18 lei. Acum aceste lucrări de investiţii ar fi valorat 630 miliarde 
ROL sau 63 milioane lei RON. Între anii 1987-1991, ca angajat al Staţiunii Centrale 
de Cercetări pentru Combaterea Eroziunii Solului (SCCES) Perieni-Vaslui, 
iniţiatoarea perimetrelor etalon CES, am răspuns de perimetrele din 4 judeţe, şi 
anume: Apaţa-Braşov, Aita Mare-Covasna, Lupeni-Harghita şi Band-Mureş, pentru 
aplicarea unei agrotehnici antierozionale. 
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Tabelul 1 
Situaţia fondului funciar şi valoarea lucrărilor din perimetrele etalon 

de Combaterea Eroziunii Solului, în anul 1989 
Nr. 
crt. Judeţul 

Total 
suprafaţă 

(ha) 

Total 
agricol 

(ha) 

Arabil 
(ha) 

Din care 
pajişti 
(ha) 

Vii şi 
livezi 
(ha) 

Valoare 
(milioane lei) 

1. Alba 2.525 2.290 1.544 724 22 6,9 
2. Arad 1.400 1.339 886 453 - 7,0 
3. Argeş 200 167  13 154 10,0 
4. Bacău 3.227 2.749 2.170 579 - 9,2 
5. Bihor 1.506 1.439 998 403 38 10,0 
6. Bistriţa-Năsăud 1.500 1.408 780 350 278 7,7 
7. Botoşani 1.767 1.615 1.152 363 100 8,0 
8. Braşov 1.451 1.407 679 728 - 13,5 
9. Buzău 2.591 2.386 1.042 951 393 12,2 
10. Cluj 2.048 1.855 1.276 536 43 45,0 
11. Constanţa 1.537 1.451 1.348 103 - 2.5 
12. Covasna 1.513 1.475 1.057 390 28 2,4 
13. Caraş-Severin 2.300 2.250 1.672 578 - 9,7 
14. Dâmboviţa 513 503 503  - 8,1 
15. Dolj 1.630 1.593 1.369 100 124 9,5 
16. Galaţi 5.147 4.428 3.002 700 726 6,5 
17. Gorj 2.028 1.945 827 1.078 40 18.3 
18. Harghita 2.223 2.075 688 977 410 3,8 
19. Hunedoara 1.700 1.668 1.059 574 35 4,1 
20. Iaşi 4.736 4.392 3.023 1.142 227 27,1 
21. Maramureş 1.369 1.312 727 359 226 10,0 
22. Mehedinţi 1.137 1.077 985 62 30 10,3 
23. Mureş 1.367 1.257 972 229 56 7,9 
24. Neamţ 2.049 1.883 1.461 322 100 19,6 
25. Olt 1.226 1.199 913 38 248 6,0 
26. Prahova 1.117 1.091 824 237 30 9,8 
27. Sălaj 2.070 1.995 1.208 706 81 9,9 
28. Satu Mare 1.797 1.435 994 354 87 22,0 
29. Sibiu 1.469 1.345 748 597 - 12,4 
30. Suceava 2.640 2.594 1.840 754 - 13,0 
31 Timiş 720 716 534 182 - 5,5 
32. Tulcea 2.129 2.099 2.002 97 - 10,0 
33. Vâlcea 261 260 213 47 - 2,8 
34. Vrancea 2.894 2.876 2.307 569 - 15,0 

Total 63.787 59.574 40.803 15.295 3.476 375,7 
% faţă de agricol  100,0 68,5 25,7 5,8  

Rezultatele obţinute la culturile agricole au fost semnificativ mai mari între 
anii 1987-1990 faţă de anii 1981-1983, înainte de lucrările de CES (Tabelul 2). 

Dintre culturile care au răspuns cel mai bine la noile condiţii, după amenajarea 
antierozională, au fost grâul şi orzul de toamnă, care aproape şi-au dublat producţia la 
hectar. Sporuri mai modeste se înregistrează la porumb, sfeclă de zahăr şi cartofi, 
culturi care sunt mai sensibile la condiţiile de sol insuficient stabilizat şi ameliorat în 
profunzime după lucrările de îmbunătăţiri funciare. 
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Tabelul 2 

Producţii medii realizate în  perimetrele etalon la câteva culturi agricole(t/ha) 

Cultura 

APAŢA AITA MARE LUPENI BAND 
1981-
1983 

1987-
1990 

% 1981
-

1983 

1987
-

1990 

% 1981
-

1983 

1987
-

1990 

% 1987-
1999 

Grâu 1,6 3,2 200 2,8 2,9 104 1,5 3,3 220 4,2 
Orz 1,7 3,3 194 1,8 3,3 183 - 2,7 X 4,7 
Ovăz 0,9 1,7 189 - 1,7 X 1,7 2,0 117 2,1 
Porumb 2,3 3,2 139 3,1 3,3 107 3,1 3,1 100 4,3 
Sfeclă de zahăr 16,8 21,0 125 31,5 34,0 109 - - - 38,7 
Cartofi - - - - - - 13,8 15,7 114 20,9 
Media (%) x x 169 x x 126 x x 163 x 

 
Sistemele antierozionale propriu-zise au funcţionat bine în ansamblul lor, 

păstrându-şi integritatea şi eficienţa într-o perioadă cu precipitaţii scăzute până în 
anul 1990, dar mai ales în 1991, an cu precipitaţii deosebit de abundente. 
Producţiile medii realizate la principalele culturi puteau fi mai mari, având în vedere 
faptul că îngrăşămintele chimice în acea perioadă au fost asigurate în proporţie de 
numai 60% faţă de necesar. 
 Dar au venit legile reîmproprietăririi, cu dezastrele produse tuturor lucrărilor 
de îmbunătăţiri funciare – irigaţii, desecări, combaterea eroziunii solului etc., care au 
anulat efortul financiar de zeci de miliarde dolari, pentru care am strâns cureaua toţi 
cetăţenii acestei ţări.  
 Am asistat neputincios la distrugerea inconştientă, cu mânie privată, a 
lucrărilor de CES, de către indivizii iresponsabili, asemenea predecesorilor din urmă 
cu mai puţin de 40 de ani, care, cu mânie proletară, au tras brazde peste haturi. După 
ce şi-au împărţit terenurile agricole au reînceput arăturile  şi restul lucrărilor agricole 
din deal în vale, deşi legile prevedeau expres amplasarea cu posibilitatea lucrărilor pe 
curbele de nivel pentru prevenirea eroziunii solului. Traversăm acum o nouă perioadă 
de restituire a terenurilor proprietate privată pe vechile amplasamente, care – atenţie! 
– dacă nu permit lucrări agricole pe curbe de nivel vor trebui să fie uşor modificate ca 
aşezare pentru a putea aplica o agrotehnică antierozională, până nu va fi prea târziu. 
 Revin asupra necesităţii şi oportunităţii revigorării perimetrelor etalon CES, 
acolo unde nu au fost distruse, acestea fiind un exemplu viu de urmat pentru toţi 
gospodarii şi fermierii din zonele respective. Astfel de perimetre sau loturi 
demonstrative nu sunt o creaţie a sistemului socialist, ele se întâlnesc pretutindeni în 
ţările cu agricultură avansată din  Uniunea Europeană spre care ne îndreptăm şi noi. 
Împădurirea terenurilor degradate din zonele de deal şi premontane, îmbunătăţirea 
covorului ierbos al pajiştilor naturale şi folosirea raţională a lor, împreună cu 
aplicarea unei agrotehnici antierozionale, vor diminua considerabil eroziunea actuală 
a solului şi va preveni producerea inundaţiilor tot mai frecvente, care ne-au exasperat 
în ultimii ani.  
 
Rev. Agricultura României, anul XVI, nr. 45, (774),11-17 noiembrie 2005, Bucureşti 
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INTERZICEREA PĂŞUNATULUI PE PAJIŞTILE  DIN ARIILE 
PROTEJATE, O  GREŞEALĂ  FATALĂ  PENTRU BIODIVERSITATE 

 
 În cadrul mai larg al structurii vegetaţiei ce aparţine mediului înconjurător al 

României, suprafeţele ocupate de pajişti ajung la 4,9 mil. ha fiind după păduri cele 
mai importante ecosisteme terestre, ocupând 21% din suprafaţa totală şi 34% din 
terenul agricol. 

Pajiştile au un rol multifuncţional : economic, protectiv şi estetic, cu cea mai 
vastă biodiversitate din ecosistemele terestre unde vieţuiesc peste 70% din speciile de 
plante din  "lista roşie"  pe plan global, european şi endemisme locale, ocrotite de 
lege. 

După origine vegetaţia pajiştilor poate fi primară sau secundară. 
Pajiştile cu vegetaţie primară (naturale) sunt cele din zona stepei şi parţial 

silvostepă, unele pajişti de luncă, sărături, stâncării, cât şi păşunile alpine din munţii 
înalţi la peste 2000-2200 m altitudine în Carpaţii româneşti (Rodna, Bucegi, Făgăraş, 
Cibin, Parâng, Retezat şi Ţarcu-Godeanu), acolo unde nu se instalează vegetaţie 
forestieră. 

Pajiştile cu vegetaţie secundară (seminaturale) au rezultat în urma defrişării 
vegetaţiei forestiere de către om de-a lungul secolelor, pentru a asigura hrana 
animalelor domestice.  

Nu întâmplător ilustrul pratolog englez W. DAVIES (1950) afirmă că 
"Pajiştile sunt un produs al omului şi animalelor sale". 

Astfel, pajiştea creată de om în fostele zone împădurite nu poate fi despărţită 
de animalul erbivor care este factorul esenţial de menţinere a covorului ierbos cu 
biodiversitatea lui caracteristică de la câmpie până în etajul subalpin-alpin. 

Abandonarea păşunatului şi cositului pajiştilor seminaturale în câteva decenii 
duce în mod inevitabil la reinstalarea vegetaţiei lemnoase din care a provenit, cu 
consecinţe catastrofale pentru păstrarea biodiversităţii vegetaţiei ierboase, care în 
final dispare cu totul, asemănându-se treptat cu biodiversitatea caracteristică 
pădurilor pe care le avem deja în vecinătatea pajiştilor. 

Păstrând structura fondului funciar al ţării, ariile protejate au ajuns în prezent la 
7% din suprafaţă din care pajiştile reprezintă circa 350.000 hectare fără zonele 
limitrofe. Din calculele noastre producţia animalieră medie la 1 ha de pajişte ajunge 
la 80 EURO.  

Prin interzicerea păşunatului în ariile protejate, pe lângă reducerea drastică a 
biodiversităţii, s-ar înregistra în plus o pierdere economică de peste 28 milioane 
EURO la care se adaugă pierderile din zonele limitrofe cu imposibilitatea practicării 
unor forme de turism (agro, eco, etno, etc.) de mare perspectivă, cât şi mutilarea 
peisajelor pastorale tradiţionale care fac faima Carpaţilor româneşti. 

Pentru aceste considerente şi altele dintr-o gravă eroare apare cu totul 
nejustificat în recenta OUG nr. 195/22.12.2005 privind PROTECŢIA MEDIULUI, 
Art. 52, alineatul 2 : „În ariile naturale protejate şi în vecinătatea acestora este 
interzisă: c.)  păşunatul şi amplasarea de stâne şi locuri de târlire”. 

Cei care au propus un astfel de articol de lege dovedesc o totală lipsă de 
cunoaştere a realităţilor istorice, biologice şi economice din teritoriu şi se pot 
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considera agenţi „biodiversionişti” care din lipsă de profesionalism sau rea credinţă 
distrug ceea ce s-a păstrat bun în Carpaţii României de secole şi chiar milenii. 

Drept urmare a celor prezentate mai sus se propune scoaterea alineatului c.) 
păşunatul şi amplasarea de stâne şi locuri de târlire de la pct. (2), Art. 52 şi 
introducerea unui pct. (3) la acelaşi articol (52). 

(3) În ariile naturale protejate se interzice suprapăşunatul, subpăşunatul sau 
abandonul pajiştilor cât şi supratârlirea în locurile de staţionare a animalelor, 
respectându-se normele păşunatului raţional ca durată şi încărcare, schimbarea la 
maxim 6-8 zile a târlelor, cu acordul Administraţiilor ariilor protejate, conform 
Planurilor de management avizate de Academia Română, aprobate de Autoritatea 
Publică Centrală. 
 În Franţa, pe care am vizitat-o recent ca şi în restul ţărilor UE se acordă 
subvenţii substanţiale pentru menţinerea în arealul lor pastoral a tuturor fermelor de 
creştere a animalelor pentru conservarea biodiversităţii pajiştilor şi păstrarea 
nealterată a peisajului secular, oprindu-se astfel evoluţia nedorită spre vegetaţia 
forestieră.  

De ce noi să procedăm altfel ca restul ţărilor europene spre care ne îndreptăm 
şi suntem în prag de integrare in UE ?  
 
Rev. Lumea satului, anul II, nr. 4 (9), 16-28 febr. 2006, Bucureşti sub titlul  
” Semnal - Corectaţi grabnic  OUG, nr. 195 / 2005 ! ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 338 

SISTEMUL  AGROSILVOPASTORAL ŞI  AVANTAJELE  LUI 
 
 

Termenul agrosilvopastoral desemnează un sistem antropic în care 
componentele silvice, pastorale, de creşterea animalelor şi culturi agricole 
interacţionează benefic, pe aceeaşi suprafaţă de teren, într-un climat mai arid cu 
consecinţe economice şi ecologice favorabile.  

Ţările anglosaxone folosesc de regulă denumirea de agroforestier (agroforestry) 
şi cele latine folosesc mai mult termenul de agrosilvopastoral cu denumiri consacrate 
cum sunt dehesa în Spania şi montado  în Portugalia.  

La noi s-a folosit termenul de silvopastoral în special pentru amenajarea 
păşunilor de la începutul secolului trecut, noţiune care a creat numeroase confuzii 
regretabile cum ar fi păşunatul în păduri, ceea ce este complet eronat. 

 
Răspândire 
Cele mai întinse suprafeţe de exploataţii agrosilvopastorale se întâlnesc în sud-

vestul Peninsulei Iberice, acoperind 3,5-4 milioane de hectare, în California şi 
Oregonul de vest (SUA) unde există alte 1-1,5 milioane hectare, fiind în continuă 
extindere atât în sud-vestul Europei cât şi în vestul Americii de Nord, odată cu 
încălzirea globală a climei şi aridizarea terenurilor agricole. 

La noi în regiunea de dealuri din toată ţara existau şi mai fiinţează pe alocuri 
dumbrăvi, crânguri sau rarişti de stejari, gorun sau alţi arbori pe păşuni la marginile 
unor sate în sistem mai mult silvopastoral.  

Tot aici sunt menţionaţi şi stejarii seculari din ţara noastră şi anume cei de la 
Cristian, Hărman, Dăişoara, Fişer – BV; Ţigăneşti – BC; Poşmuş – BN; Dioşti – DJ 
şi alţii.  

Dintre aceştia se distinge stejarul secular de la Poşmuş – Şieu, care în acest an 
a împlinit matusalemica vârstă de 600 de ani, fiind după cunoştinţele mele cel mai 
bătrân arbore din România. 

 
Modul de formare 
Cel mai cunoscut sistem agrosilvopastoral şi anume dehesa spaniolă a luat 

fiinţă încă din neolitic fiind menţionat documentar prima dată în anul 924 după 
Hristos, ca rezultat al răririi pădurilor de stejari prin tăiere, incendiere controlată şi 
prin păşunat cu capre.  

Arborii au fost menţinuţi într-o anumită proporţie, astfel ca de pe aceeaşi 
suprafaţă de teren să se obţină lemnul necesar, iarbă pentru păşunat cu animalele, 
culturi de cereale păioase şi altele. 

În decursul timpului caprele au  fost înlocuite de bovine, ovine, cabaline şi 
porcine. Prin menţinerea unei încărcări optime de animale la hectar întreg acest 
sistem agrosilvopastoral este menţinut sub un control şi echilibru perfect ecologic şi 
economic, pentru toate componentele lui structurale: arbori + păşuni + animale + 
culturi agricole. 
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Rolul arborilor 
Arborii în sistemul dehesa au o densitate extrem de variabilă fiind cuprinsă 

între (15) 20-100 (200) indivizi / ha cu un grad de acoperire al coroanelor de (5) 10-
50 (70) % şi grad de ocupare al tulpinilor de 2-10 (15) m2/ha.  

Ei îndeplinesc funcţii multiple prin reducerea acţiunii vântului uscat, crearea 
unui microclimat mai umed propice pentru vegetaţia ierboasă a pajiştilor şi culturilor 
agricole, umbră pentru animale, având în acelaşi timp un rol însemnat în circuitul 
elementelor fertilizante, în special fosforul şi potasiul, protecţie antierozională, etc. 

Funcţia productivă a arborilor este destul de însemnată realizându-se în medie 
800-5000 kg/ha lemn de foc, 200-600 (800) kg/ha/an ghindă, 500-1500 (2000) kg/ha 
plută în funcţie de specia de stejari (Querqus ilex rotundifolia, Q.suber, Q.faginea, 
Q.pyrenaica, etc.) existentă în dehesa.  

Facem menţiunea că la aceşti stejari se fac tăieri de conducere a coroanei odată 
la 10-15 ani, rezultând lemne de foc şi decojirea se face la 9-12 ani pentru plută.  

Durata de viaţă a stejarilor din dehesa este de 150-300 de ani. 
 
Producţia pajiştilor şi culturilor cerealiere 
Pe pajiştile ocrotite de arbori în climatul arid mediteranean unde se află 

sistemul dehesa, producţia este mai ridicată decât pe terenurile fără arbori care sunt 
supuse unei insolaţii puternice cu evapotranspiraţie foarte intensă. 

Fitocenozele ierboase aparţin la Poetalia bulbosae, Thero-Brometalia, 
Agrostitetalia etc., cu specii foarte rezistente la secetă până la cele cu umiditate mai 
ridicată, având o producţie de 1-3 t/ha substanţă uscată cu o distribuţie nefavorabilă 
60-70 % primăvara, aproape lipsă vara, 15-25 % toamna şi 5-15 % iarna. 

Completarea lipsei de furaje pe timp de vară se face prin cultivarea unor 
cereale (grâu, orz, ovăz) pentru masă verde  păşunabilă sau a unor leguminoase şi 
graminee anuale perene pentru fân şi păşunat. 

În cazul în care cerealele se lasă pentru boabe în sistemul dehesa şe obţine de 
regulă 1-3 t/ha boabe şi 2-5 t/ha paie.  
  

Încărcarea cu animale 
 Produsul cel mai important pe piaţă în sistemul agrosilvopastoral sunt 
produsele animaliere. În dehesa, încărcarea optimă cu animale este de 0,2-0,4 bovine 
/ hectar sau 2-4 ovine/ha; 2-3 caprine/ha; 0,4-0,6 porcine/ha, remarcând caracterul 
extensiv al acestui sistem agrosilvopastoral.  

Pe aceeaşi suprafaţă se cresc amestecate bovine şi porcine, fiecare dintre ele 
valorificând o anumită resursă.  

Bovinele şi ovinele folosesc în principal iarba, caprinele lăstarii, porcinele 
ghinda, rădăcinile, etc. 
 În ultima vreme se extinde creşterea speciilor de interes cinegetic cum sunt: 
cerbul, căpriorul, muflonul, mistreţul, iepurele sălbatic, potârnichea, etc. 
 Încărcarea cu aceste animale  este de 10-20 indivizi / km2 pentru ungulate, 10 
indivizi /ha pentru iepuri, etc. 
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Perspectiva dezvoltării sistemului agrosilvopastoral 
Ultimele prognoze privind încălzirea globală a climei, cu aridizarea şi chiar 

deşertificarea unor terenuri agricole, au renăscut interesul unor ţări şi guverne pentru 
sistemul agrosilvopastoral ancestral din ţările mediteraneene.  

Astfel, în Spania prin Decretul 379/1993  se vor regenera 150 mii hectare de 
dehesa cu sprijinul fondurilor de la UE şi în Oregon se alocă din fonduri federale 
1.200 USD/ha celor care instalează sistemul agroforestier pe terenurile degradate, 
expuse aridizării şi eroziunii solului. 

La fel şi ţara noastră este expusă la o încălzire globală a climei şi aridizarea 
terenurilor, fiind necesară luarea din timp a unor măsuri de atenuare a unor efecte 
negative care sunt prezente şi urmează a se accentua în viitor. 

De aceea se propune în regim de urgenţă stoparea tăierilor sau a distrugerilor 
arborilor izolaţi de pe păşuni, atât câţi au mai rămas şi responsabilizarea protecţiei lor 
pentru generaţiile viitoare. 

În fermele nou înfiinţate să fie prevăzută obligativitatea plantării de arbori pe 
păşunile unde pasc animalele în scopul protejării acestora şi creării unui ambient 
corespunzător. 

Echiparea spaţiului rural  din zone mai aride cu arbori, pe lângă beneficiile 
directe produse de creşterea resurselor lemnoase deficitare, se creează un microclimat 
mai favorabil pentru culturi, oameni şi animale, împreună cu întregirea peisajului 
grav  mutilat din ultima vreme. 
 
Rev. Ferma, an VIII, nr. 6 (44), noiembrie-decembrie 2006, Timişoara 
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EFECTUL DE SERĂ ASUPRA PAJIŞTILOR 
 

           Prin mijloacele mass –media din ultimul deceniu se trage un serios semnal de 
alarmă asupra încălzirii globale a TERREI, cu consecinţele ei  nefaste pentru viitorul 
omenirii. Am vizionat de curând un film documentar pe această temă realizat de 
fostul vicepreşedinte al SUA, Al. GORE, pentru care a primit Premiul ”Oscar”. 
        Am fost profund impresionat de scenariile apocaliptice care se prefigurează în 

viitoarele decenii dacă nu se vor lua măsuri severe de limitare a poluării atmosferei 
şi a altor medii. Este vorba în special de dioxidul de carbon care provoacă ,,efectul 
de seră", ce generează încălzirea tot mai accentuata a climei. constatata si resimţita 
de noi toţi în ultima vreme.  

Seceta care s-a instalat la noi încă din toamna anului trecut este o consecinţă a 
acestui fenomen generalizat deja la scară planetară. Este însă de aşteptat un şir de ani 
secetoşi cu impact major asupra agriculturii, silviculturii şi altor activităţi 
dependente de starea climatului. Între acestea, pajiştile naturale, animalele domestice 
si sălbatice au poate cel mai mult de suferit din cauza reducerii precipitaţiilor şi 
creşterii temperaturii peste limitele normale.  

Fondul pastoral românesc, în suprafaţă de cca. 4,9 mil. ha, este puternic afectat 
de încălzirea globală a climei. O primă consecinţa este reducerea precipitaţiilor 
atmosferice, fenomen ce va afecta grav starea pajiştilor, ţinând seama de 
înrădăcinarea superficială şi rezistenţă redusă la secetă a ierburilor. 

         Seceta va afecta îndeosebi pajiştile din zona de câmpie şi dealuri, având 
deocamdată  o influenţă mai redusă în zona montană, unde umiditatea atmosferică 
este mai ridicată datorită suprafeţelor mai mari de pădure. 
 
  Măsuri imediate de atenuare 
  Pe termen scurt sunt necesare luarea unor măsuri urgente pentru salvarea 
şeptelului de animale ierbivore mai greu de prăşit, cum sunt: bovinele, ovinele, 
caprinele şi cabalinele. 
  Pentru reducerea pagubelor se propun: 

 Lucrări de curăţenie şi întreţinere a pajiştilor cu înlăturarea vegetaţiei fără 
valoare (ierboase şi lemnoase), care consumă  apa speciilor de o mare calitate 
nutritivă; 

 
 Fertilizarea moderată cu îngrăşăminte organice şi chimice, care ajută plantele 

de pajişti să parcurgă mai uşor stresul hidric; 
 

 Irigarea unde este posibil, ca măsură general valabilă pentru toate culturile 
furajere; 

 
 Curăţirea şi menţinerea arborilor izolaţi a pâlcurilor şi aliniamentelor 

forestiere de pe pajişti, sub care se ocrotesc de arşiţă animalele aflate la 
păşunat si unde covorul ierbos este mai valoros ;  
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 Captarea izvoarelor de coastă, puţuri  din apă freatică şi alte măsuri de 
acumulare a apei de suprafaţă şi depozitarea ei, pentru adăparea animalelor 
pe păşuni sau în stabulaţie ; 

 
 Păşunatul în poienile din păduri şi în zonele umede de luncă ; 

 
 Cultura în arabil a unor specii furajere rezistente la secetă ca : lucerna, trifoiul, 

sparceta, iarba de Sudan, sorgul, hibrizii sorg x Sudan, meiul , etc., care să 
înlocuiască deficitul de furaj de pe fâneţele naturale ; 

 
 Asigurarea de frunzare din păduri pentru sezonul rece, ca măsură extremă de 

salvare a vieţii şeptelului. 
 
Acţiuni pe termen lung 
Pe lângă masurile urgente de atenuare a efectelor aridizării asupra pajiştilor şi 

implicit a animalelor care le utilizează este necesar să întreprindem acţiuni pe termen 
lung, printre care se propune adoptarea sistemului agrosilvopastoral.  

Termenul agrosilvopastoral desemnează un sistem antropic în care 
componentele silvice, pastorale, de creştere a animalelor şi culturile agricole 
interacţionează benefic, pe aceeaşi suprafaţă de teren, într-un climat mai arid, cu 
consecinţe economice şi ecologice favorabile. 

Pentru instalarea sistemului agrosilvopastoral sunt necesare următoarele 
măsuri: 
 crearea unor pepiniere de înmulţire a materialului de plantat, îndeosebi specii 

de stejari rezistenţi la secetă, nuci, în zone favorabile culturii, peri şi meri de 
cultură sau sălbatici, hibrizi de plopi repede crescători etc. ; 

 
 plantarea acestor specii de arbori şi pomi fructiferi pe păşunile naturale, cu 

densităţi de 20 – 100 de arbori/hectar pentru umbră la animale şi apărarea 
covorului ierbos împotriva arşiţei; 

 
 protejarea şi întreţinerea arborilor până la dimensiuni la care nu pot fi 

doborâţi de animalele de pe păşune; 
 
 construirea de baraje locale şi a altor sisteme de depozitare a apei pentru 

nevoile animalelor şi utilizarea la irigarea culturilor; 
În scopul îmbunătăţirii propriu-zise a covorului ierbos al pajiştilor  se propun 

lucrări de înlocuire a acestuia prin înfiinţarea unor pajişti de lungă durată, cu specii şi 
soiuri mai rezistente la secetă decât cele actuale. 

Unele mutaţii se vor produce şi în structura şeptelului, în sensul creşterii unor 
specii şi rase de animale mai rustice, care să reziste la un climat mai arid şi să 
consume furaje de o calitate mai slabă. 
Rev. Lumea satului, anul III, nr.10, (39), 16-31 mai 2007, Bucureşti   
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PREVENIREA ŞI ATENUAREA EFECTELOR SECETEI EXCESIVE 
ASUPRA PLANTELOR ŞI ANIMALELOR 

 
 Starea gravă în care se află culturile agricole şi animalele ne oferă spre 
observaţie şi analiză o multitudine de situaţii concrete pe întreg teritoriul ţării, toate 
datorate în mare măsură secetei prelungite şi a neputinţei noastre de a-i înlătura 
efectele imediate sau de lungă durată. 
 În linii generale, lipsa precipitaţiilor atmosferice potenţată de creşterea 
temperaturii aerului peste limitele normale au o influenţă negativă asupra plantelor şi 
animalelor la care se adaugă în final oamenii cu nevoile lor. 
 Mai pe scurt factorii deficitari şi perturbatori cu efectele lor la nivel biologic şi 
economic sunt redaţi în tabel. 

 
Factori deficitari, efecte şi prevenire 

 
Factori deficitari  
şi perturbatori 

Efecte la nivel biologic şi 
economic 

Măsuri de prevenire  
şi atenuare 

PLANTE 

- umiditatea atmosferică 
- umiditatea solului 
- nutriţia minerală 
- buruieni, boli, dăunători, 

etc. 

Deshidratare 
Ofilire, uscare 
Stagnare creştere 
Pierdere recoltă, 
calamităţi 

Umezire, umbrire 
Asigurare apă 
Fertilizare 
Combatere  

ANIMALE 

- radiaţia solară 
- apă 
- hrană 
- insecte, parazite, boli,etc. 

Insolaţie 
Sete, deshidratare 
Înfometare, slăbire 
Disconfort, pierderi 
producţie, mortalitate 

Umbră 
Asigurare apă 
Asigurare furaje 
Combatere, vindecare 

 
La nivelul plantelor lipsa de umiditate din sol şi aer al insuficienţei elementelor 

fertilizante, lipsa lucrărilor curente de întreţinere, etc., produc dezechilibre fiziologice 
şi biologice grave, care duc la ofilire, stagnarea creşterii şi pierderi de recoltă, parţiale 
sau totale. 

La nivelul animalelor căldura excesivă, radiaţiile intense, insuficienţa hranei şi 
apei, etc., duc de asemenea, la mari dezechilibre fiziologice în organismul acestora, 
urmate de pierderi de producţie sau chiar mortalitate. 

Dacă pentru cultura plantelor în arabil, pajişti, pomi fructiferi, vie şi alte 
vegetale există mai multe studii şi cercetări privind efectele secetei excesive şi 
combaterea ei prin asigurarea irigaţiilor, nu acelaşi lucru putem afirma despre efectul 
acestui flagel asupra animalelor, mai puţin cunoscut de specialişti şi practicieni. 

 
 



 344 

Influenţa temperaturii  aerului asupra animalelor 
Dintre factorii ambientali în care vieţuiesc animalele, temperatura mediului 

ambiant are unul din rolurile determinante pentru existenţa şi performanţa lor. 
Prin sistemul de termoreglare, organismul animalelor îşi menţin o temperatură 

constantă de 36-37 0C, indiferent de temperatura mediului. La temperaturi scăzute 
echilibrul termic al organismului animal se face prin producerea de căldură 
(termogeneză) şi la temperaturi mai ridicate decât cea corporală prin pierdere de 
căldură (termoliză). Atât producerea cât şi pierderea de căldură se face cu cheltuială 
de energie şi implicit scăderea producţiei animaliere. 

Pentru evitarea pierderilor de producţie, crescătorul de animale trebuie să 
asigure pentru fiecare specie intervalul (zona) de neutralitate termică, care pentru 
animalele de fermă este de: 

3  ….. ..20  0C  pentru oi 
0………16 0C pentru vaci 
13….. ...25 0C   pentru viţei 
0………15 0C pentru porci 
18  ……28 0C pentru găini. 
Între aceste intervale metabolismul energetic al animalelor este la pragul 

minim, proporţia energiei nete este maximă şi implicit producţia animalieră este la 
parametri maximali. 

În intervalul neutralităţii termice se află o zonă mai restrânsă, denumită confort 
termic unde animalul îşi exprimă întreaga capacitate de producţie. 

Animalele domestice din climatul nostru temperat unde ne situăm şi noi în 
jurul Paralelei de  45 0 latitudine nordică, rezistă mai bine la  temperaturi scăzute 
decât la cele ridicate. 

Pragul inferior al zonei de neutralitate termică este de – 3 0C pentru oi şi 0 0C 
pentru vaci şi porci, sub care apare termogeneza iar pragul superior este de  15-20 0C 
peste care apare procesul de termoliză cu cheltuială mare de energie în defavoarea 
producţiei. 

La temperaturi ridicate ritmul respirator poate creşte până la 10 ori faţă de 
normal pentru a face faţă necesităţilor de termoliză, animalele căutând să se refugieze 
la umbră (taurine şi ovine) în apă sau mocirlă (porcii şi bivolii), fac gropi în pământul 
uscat (găinile) etc. 

Îmi aduc aminte de o păţanie hazlie cu un car încărcat cu snopi de grâu tras de 
bivoliţe pe o căldură toridă. La trecerea pe lângă o baltă, bietele dobitoace negre, 
înnebunite de arşiţă nu au mai ţinut seama de nimic, nici de comenzi , nici de bătaie, 
fiind de neoprit până în mijlocul bălţii unde s-au bălăcit în mocirlă, înjugate cu car cu 
tot şi preţioasa lui încărcătură ! 

Animalele cu producţii mari (lapte, spor în greutate, ouă, etc.) suportă mai greu 
temperaturile ridicate, având un metabolism mai intens. 

Producţia de lapte scade mai mult la temperaturi ridicate ale mediului ambiant 
decât la temperaturi scăzute, datorită reducerii consumului voluntar de hrană 

De exemplu, producţia de lapte a unei vaci din rasa Holstein la temperatura 
aerului de 29 0C este de numai 73 % din cea care se realizează la 18 0C.  
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Diferenţa de 27 % se pierde pe un interval de 11 0C (18 – 29), respectiv cu 
2,5 % pierdere lapte pentru fiecare grad temperatură peste 18 0C. 

Nu este greu să ne imaginăm ce se întâmplă în cazul în care frecvent pe păşune 
se depăşesc 29 0C, ce pierdere a producţiei de lapte se înregistrează datorită lipsei 
umbrarelor forestiere. Păstrând proporţia de pierdere a laptelui din exemplul anterior 
la temperatura de 35 0C se realizează 58 % şi la 40 0C se obţine abia 45 % din 
producţia de lapte la 18 0C.  

În paralel la temperaturi ridicate se depreciază şi calitatea laptelui. Grăsimea 
din lapte, proteina, substanţa uscată scade de asemenea pe timpul verilor excesiv de 
călduroase. 

 
Daune produse de insecte 
Temperaturile ridicate din sezonul de păşunat intensifică activităţile insectelor 

parazite în special a celor hematofage. Cine a crescut animale vara pe păşune a 
observat starea de agitaţie a acestora datorită atacului insectelor, mişcări 
consumatoare de energie şi pierdere de producţie, în unele cazuri soldate cu moartea 
animalului. În anul 1923 în câteva zile la un atac al muştei columbace (Simulia 
columbacensis), în judeţele Severin, Arad, Bihor, Hunedoara şi Muscel au murit 
16.474 animale. În copilărie am asistat şi acţionat cu fumigene în grajd pentru a apăra 
vacile, bivolii şi caii de atacul muştei columbace, numită şi musca iadului  venită în 
roiuri mari dinspre Clisura Dunării în Câmpia Bănăţeană, după cum spuneau 
localnicii. 

În acele zile de teroare animalele erau ţinute închise în grajduri cu fum, dar şi 
aşa destule dintre ele erau atacate şi chiar mureau datorită înţepăturilor veninoase ale 
acestei teribile insecte. Dar să lăsăm specialiştii în domeniu să prezinte speciile de 
insecte care parazitează animalele la păşune aşa cum o face biologul Ionel Zamfiroiu 
de la DSVSA – Braşov, într-un articol pe această temă, căruia îi mulţumesc pentru 
sprijinul acordat. 

În ţările mari crescătoare de bovine pe păşune s-au efectuat studii amănunţite 
asupra insectelor hematofage. 

Personal în urmă cu aproape patru decenii am prins muşte, vă rog  să nu 
zâmbiţi, chiar am prins muşte în Munţii Jura din Elveţia pe timpul stagiului meu de 
specializare cu vacile pe păşune în alpaj. 

 Pe lângă sporirea producţiei de iarbă pe pajişte şi metode mai eficiente de 
valorificare a ierbii prin păşunat cu bovinele, cercetătorii erau interesaţi în egală 
măsură de ambientul şi liniştea animalului, astfel ca să se poată obţine un maxim de 
producţie. 

Între factorii perturbatori ai producţiei erau şi muştele hematofage care 
terorizau animalele aflate la păşunat, în special în zilele călduroase. 

 Muştele prinse în capcane speciale, erau recoltate de două ori pe zi, dimineaţa 
şi seara, reduse la tăcere în eter, împachetate şi puse la poştă săptămânal pentru 
Laboratorul de Zoologie a Universităţii din Lausanne.  

În paralel făceam şi pe meteorologul de serviciu, înregistrând insolaţia, 
temperatura şi umiditatea aerului, precipitaţiile, etc. 
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 Cu cât temperatura era mai ridicată cu atât captura de muşte era mai mare. 
 Aceste studii la care mă mândresc acum că am participat şi eu, au stat la baza 

unor cercetări fundamentale şi aplicative, respectiv un nou produs chimic repelent 
sub formă de spray care se aplică în prezent pe pielea animalelor înainte de sezonul 
de păşunat şi care le asigură mai multă linişte şi implicit mai mult lapte, spor în 
greutate, etc. 

 
Măsuri de prevenire a efectelor secetei 
Combaterea secetei pentru cultura plantelor este binecunoscută de noi toţi şi 

anume – irigaţia, care rezolvă problema. 
Pentru animale lucrurile sunt ceva mai complicate. Pe lângă asigurarea 

permanentă a apei de băut şi a ierbii în cantităţi suficiente, necesităţi asupra cărora nu 
insistăm, intervine problema creării unui ambient corespunzător animalelor de pe 
păşune unde radiaţia solară şi temperatura aerului sunt la cote mai înalte. 

Cea mai eficientă măsură, care scapă adesea crescătorilor de animale, este 
asigurarea umbrei pe păşune realizată de arbori plantaţi în acest scop sau construcţii 
uşoare cu acelaşi rol. Umbrarele pot aduce numai ele singure 20 – 40 % sporuri de 
producţie la animalele de pe păşune. 

În ceea ce priveşte combaterea muştelor care deranjează animalele se pot face 
tratamente cu substanţele indicate de medicii veterinari după cunoaşterea speciilor 
sau asigurarea unor plantaţii de nuc sub care zborul insectelor este mai redus datorită 
taninurilor volatile emanate de acest copac. Nucul ar trebui plantat pe toată păşunile 
unde este posibilă cultura lui, având şi avantajul că nu necesită măsuri speciale de 
protecţie  împotriva animalelor rozătoare, datorită scoarţei lui amare. 

În copilărie, pe un izlaz comunal, am remarcat o metodă biologică de 
combatere a muştelor, respectiv raţe leşeşti care prindeau şi consumau muştele de pe 
capul şi trupul bovinelor care se odihneau culcate pe iarbă, convieţuind foarte bine 
împreună. 

Combaterea efectelor secetei asupra plantelor şi animalelor necesită în final 
fonduri uriaşe de investiţii pe termen lung în lucrări de îmbunătăţiri funciare şi 
echiparea păşunilor cu apă de băut, umbrare, adăposturi, drumuri de acces şi alte 
utilităţi ce se pot realiza în timp cu mai multă insistenţă şi chibzuinţă, având în vedere 
că fenomenul încălzirii globale a climei va fi tot mai accentuat în viitorul apropiat. 
 
Rev. Ferma, an IX, nr.6 (50) iulie 2007,  Timişoara 
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SECETA, ÎMPĂDURIRILE ŞI AGRICULTURA 
 
 Anii de secetă care au afectat agricultura ca rezultat al încălzirii globale a 
climei s-au datorat în mare parte şi defrişărilor masive a pădurilor care au avut loc în 
ultima vreme. 
 Legătura directă între despădurire şi secetă nu mai este cazul să o menţionăm, 
ea fiind cunoscută de un secol şi mai bine pe meleagurile româneşti. 
 

Climatul arid aşternut peste Dobrogea 
 În Dobrogea sub ocupaţia turcească, pădurile au fost concesionate englezilor 
care la mijlocul secolului al XIX – lea, le-au defrişat cu fierăstraie mecanice acţionate 
de mici motoare cu abur, străbunele „drujbelor” de azi. Consecinţa a fost scăderea 
precipitaţiilor de la 450 – 550 mm în 1855 la numai 350 – 400 mm anual după anii 
1878, respectiv un minus de 100 – 150 mm, care a dijmuit recoltele  românilor 
dobrogeni împroprietăriţi la reformele agrare, handicap major suportat de toate 
generaţiile de agricultori până în zilele noastre. 
 Dar nici acum când suntem stăpâni absoluţi peste păduri nu ne-am învăţat 
minte, cu mâna noastră, mai mult sau mai puţin conştienţi, exportăm butuci de lemn 
şi cherestea din pădurile noastre şi importăm fără să vrem secetă şi deşertificare cu 
sărăcia durabilă care le însoţesc pretutindeni. 
 Ce propuneri de îndreptare a situaţiei agriculturii afectate de secetă erau făcute 
de predecesorii noştri agronomi, şi ce iniţiative aveau ei în urmă cu peste 7 decenii, le 
reproduc mai jos integral, cu certitudinea că acestea sunt de o stringentă actualitate de 
parcă ar fi gândite şi scrise ieri. 
 PROBLEMA ÎMPĂDURIRILOR de A. TĂLĂŞESCU – Suceava, publicată în 
Agricultura Nouă (Revistă lunară de ştiinţă şi practică agricolă) an I, nr. 2. martie 
1934, apărută la Cluj. 

„Problema împăduririlor, deşi este de o importanţă capitală pentru ţara 
noastră, i-s'a dat totuş puţină importanţă până în prezent. 

Este cunoscută influenţa binefăcătoare a pădurilor şi plantaţiilor într'o 
regiune, nu numai din punct de vedere economic, adică al exploatării lemnului, ci 
mai ales prin rolul important cel au plantaţiunile masive în atracţia norilor de ploaie 
şi provocarea precipitaţiunilor. De aceea toate regiunile lipsite de păduri suferă de 
secetă, pe când cele ce le au, beneficiază de ploi abundente. 

Ţara noastră înainte de războiu avea un regim pluviometric mult mai favorabil, 
care s'a înrăutăţit simţitor din cauza defrişărilor neraţionale executate în timpul şi în 
perioada de după război. (Primul Război Mondial n.n.). 

Este deci nevoe să se ia măsuri din partea statului pentru a se interzice 
despăduririle, acolo unde pădurile au un rost bine definit. Avem nevoe în unele 
regiuni de noui plantaţiuni fără de cari regimul ploilor, atât de vitreg astăzi, nu 
poate să devie favorabil. Pentru a grăbi împăduririle şi plantaţiunile, cred, că cea 
mai bună soluţie ar fi colaborarea cu micul cultivator, înţelegător şi dispus la 
sacrificii. 
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Evident că ar fi bine să se facă şi plantaţiuni masive de păduri, acestea însă 
sunt costisitoare, se înfăptuesc încet şi nu le poate face decât Regimul Silvic sau 
marii proprietari. 

În judeţul  Cetatea – Albă, unul dintre cele mai sărace judeţe în păduri, am 
putut – în scurtul timp cât am condus Serviciul Agricol – să organizez un început 
sistematic de plantare şi iată cum: 

1. De acord cu Regimul Silvic s'a hotărât înfiinţarea în judeţ a 12 pepiniere 
de salcâmi de o capacitate anuală de 12 milioane pueţi. Personalul Silvic 
urmează să fie plătit de Minister, iar spesele de deplasare şi cheltuelile de 
administraţie suportate de camera de Agricultură. 

2. Camera de Agricultură a hotărât de asemenea înfiinţarea unei pepiniere 
de salcâmi, care produce anual 500.000 de pueţi. 

3. S'a intervenit pe lângă Comitetele şcolare, cari au acceptat plantarea a 1-
2 hectare cu salcâmi pe lotul şcolar.. 

4. Am luat contact cu serviciul de întreţinere CFR Cetatea – Albă pentru 
înfiinţarea la fiecare canton a unei pepiniere de salcâmi de 1000 m.p. 
pentru a-şi  pregăti materialul de sădire în vederea stăvilirei troenelor. 

5. S'a intervenit şi s'a încuviinţat înfiinţarea pe fiecare izlaz a unei păduri 
comunale de 5 – 10 – 20 ha. 

6. S'a făcut propagandă pentru ca fiecare agricultor să-şi planteze 
perimetrul lotului său cu o perdea de salcâmi. 

7. În vederea plantaţiunilor din primăvara anului 1934 Ministerul 
Agriculturii, Regimul Silvic, pune la dispoziţia întregului judeţ patru 
milioane de pueţi de salcâmi în mod gratuit predat loco gara de destinaţie. 

8. Propaganda scrisă şi orală s'a făcut în sensul ca toate plantaţiunile să fie 
aranjate sub formă de perdea de 5-40 m lăţime. Scopul urmărit în felul 
acesta era dublu: a) plantaţiunea propriu zisă, b) îmblânzirea naturei, 
prin stăvilirea vânturilor, c) păstrarea zăpezii pe teren împedicând-o de a 
fi toenită şi d) statornicirea hotarelor şi deci terminarea proceselor de 
încălcări. 

În cadrul acestei probleme, o mare importanţă are  plantarea hotarelor cu    
salcâmi.  

Din aceasta ar decurge pentru agricultori o serie de avantaje, dintre care 
amintesc numai statornicirea hotarelor fiecărui lot şi posibilitatea de a se 
aproviziona cu lemne de construcţie şi foc. 

O astfel de plantaţie care nu cere prea multă muncă şi cheltueli, se poate face 
în modul următor: Se ară de cu toamnă jur împrejurul hotarului pe o lăţime de 10 m, 
lăsându-se arătura în brazdă crudă.  

Primăvara se vor procura pueţii de salcâmi dela un vecin sau dela Ocolul 
Silvic apropiat. Statul, pentru a încuraja pe săteni în această acţiune vinde pueţii de 
salcâmi cu preţul foarte mic de 10 lei suta. 

Imediat ce zăpada s'a  topit şi terenul s'a svântat se va proceda la plantarea 
pueţilor la o distanţă de un metru între rânduri şi un metru între pueţi, plantându-se 
astfel 3 – 10 rânduri, după dorinţă. 
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După ce pueţii vor fi îngropaţi se va călca bine pământul la rădăcină de jur 
împrejur. Dacă un agricultor nu se poate înţelege cu vecinul său pentru o plantare în 
comun a hotarului, atunci, pentru a nu călca legea, se va avea în vedere ca între 
primul rând de salcâmi şi hotarul proprietăţii vecine să se lase o distanţă de 1 ½ 
metru. 

Alegerea salcâmului ca estenţă (esenţă n.n.) de plantat pe hotare prezintă mai 
multe avantaje:  

a) se procură uşor fie din sămânţă, fie din pueţi; 
b) este cel mai puţin pretenţios în ceeace priveşte terenul prinzându-se oriunde 

ar fi plantat, cu excepţia terenurilor mlăştinoase; 
  c) este foarte rezistent la secetă; 
  d) creşte foarte repede şi după tăiere, lăstăreşte cu multă vigoare;  

e) serveşte ca lemn de foc şi ca lemn de construcţie, bulamaci, haraci; 
f) este un lemn foarte tare, rezistând în pământ putregaiului ca şi stejarul;  
g) este căutat şi se vinde bine. 
În alegerea esenţei agricultorul se va conduce totdeauna după condiţiunile de 

sol şi climă ale regiunei. Aşa de exemplu, dacă terenul este mlăştinos sau se găseşte 
pe malul unui părău sau baltă, atunci se va planta sălci şi mlaje de împletit. Şi aceste 
două esenţe aduc un bun profit, mlaja folosindu-se pentru facerea coşurilor de nuele 
iar salcia ca material de foc, fiind căutat mai ales de lingurari pentru confecţionarea 
de albii şi covăţi. În fine pentru ca aceste plantaţii să poată aduce folosul amintit 
trebue să fie îngrijite şi păzite pentru a nu fi distruse.” 

 
Aceste propuneri, cu parfumul limbii vorbite şi a slovei scrise din perioada 

interbelică, se adresează în special micilor proprietari privaţi care prin plantarea 
hotarelor cu diferiţi arbori, sprijiniţi de stat, ar schimba radical starea actuală a 
lucrurilor privind echiparea forestieră a spaţiului rural spre beneficiul agriculturii ca 
principal sector al economiei afectat de încălzirea globală a climei, care îşi face tot 
mai intens prezenţa în zona de câmpie şi dealuri. 
 În acest demers major pentru destinul agriculturii în noile condiţii climatice, 
înţelepciunea, experienţa şi acţiunile înaintaşilor privind împăduririle, ne pot fi de un 
real folos în proiectele de viitor,  pentru dezvoltarea şi înfrumuseţarea spaţiului rural. 
 
Rev. Lumea satului, anul IV, nr.1, (54), 1-15 ianuarie 2008, Bucureşti 
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CONSERVAREA  BIODIVERSITĂŢII  PAJIŞTILOR  
SAU  CONDAMNARE   LA  SUBDEZVOLTARE ? 

 
 Pajiştile montane invadate de specia Nardus stricta L. (ţăpoşică, părul porcului) 
cu numele de nardete, sunt cele mai degradate terenuri cu destinaţie agricolă atât din 
punct de vedere al producţiei şi calităţii furajere cât şi al biodiversităţii covorului 
ierbos.  

Specia dominantă Nardus stricta a invadat treptat alte tipuri de pajişti mai 
valoroase de la deal şi munte cum sunt Festuca rupicola, Agrostis capillaris, Festuca 
rubra, F. nigrescens şi F. airoides, înlăturând din covorul ierbos numeric şi 
proporţional alte specii mai valoroase.  

Astfel, datorită păşunatului neraţional şi al lipsei de fertilizare, nardetele din 
Carpaţii româneşti sunt foarte răspândite, atingând probabil 1 milion de hectare 
(35 %) din cele 2,8 milioane pajişti montane. 
 Datorită biologiei speciei Nardus stricta cu tufă deasă, lăstari intravaginali 
supraterani, rădăcini profunde cu micorize endotrofe şi altele care îi permite să 
supravieţuiască pe soluri compacte cu regim aerohidric deficitar, pe soluri oligotrofe, 
puternic acide, nardetele care le constituie ca tip de vegetaţie sunt sărăcite în specii, 
respectiv fitodiversitate în comparaţie cu tipurile de pajişti pe care le-a înlocuit de-a 
lungul timpului. 

 De aceea în toate lucrările ştiinţifice şi de practică curentă, în pratologie şi 
pratotehnie, din străinătate şi ţara noastră din ultimul secol, nardetele sunt considerate 
ca tipuri de pajişti degradate productiv, calitativ şi floristic, necesitând a fi 
îmbunătăţite prin diferite mijloace în funcţie de nivelul tehnicii agricole. 
 Este de neînţeles cum a fost posibil ca în OUG 57/2007 privind regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale a florei şi faunei sălbatice, aceste 
pajişti să fie considerate  Habitat prioritar 6.230 „Pajişti bogate în specii de 
Nardus pe substraturi silicioase ale zonelor montane”, o aberaţie incredibilă pentru 
Carpaţii României.  
 În primul rând, pe mapamond nu sunt mai multe specii ale acestui gen, există o 
singură specie şi anume Nardus stricta, enunţul habitatului fiind greşit tradus din start. 
Apoi, pe substraturi silicioase este bine cunoscut că solurile sunt foarte acide cu un 
număr mai redus de specii faţă de substraturile calcaroase, o inadvertenţă elementară 
pentru oricine studiază natura înconjurătoare.  

De unde până unde pajiştile edificate de Nardus stricta pe aceste substraturi 
silicioase sunt mai bogate în specii şi prin urmare  merită a fi conservate !? 

Cine a introdus această noţiune antiştiinţifică în OUG 57/2007, Anexa II  prin 
care să conservăm specia indicatoare Nardus stricta (citiţi buruiană indezirabilă), este 
o greşeală fără precedent cu repercusiuni grave pentru viitor. 
 Este ca şi cum cineva ar afirma că va trebui de acum înainte să luăm măsuri de 
conservare a şobolanilor, şoarecilor, ciorilor, vrăbiilor, muştelor, ţânţarilor şi altor 
fiinţe ca făcând parte din biodiversitatea pe care trebuie să o protejăm. 
 Cei lipsiţi de cunoştinţe din domeniul vegetaţiei în general şi pratologiei în 
special, sau cu un înalt grad de obedienţă faţă de aplicarea fără discernământ a 
directivelor venite de la UE, traduse anost, fără verificare şi consultare cu specialiştii 
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din domeniu autohtoni, se fac responsabili pentru această greşeală fără precedent în 
biologia românească.  

Respectarea legii cu această aberaţie incalificabilă, face ca 1 milion de hectare 
de nardete din cele mai sărace regiuni ale ţării şi locuitorii care le deţin, să fie 
condamnaţi în continuare la subdezvoltare, că aşa vrea cineva din UE să fie legiferat 
şi aplicat orbeşte de inspectorii de la protecţia mediului !?   

Este pe deplin demonstrat de cercetările ştiinţifice româneşti din ultimii 80 de 
ani, că nardetele îmbunătăţite prin mijloace de suprafaţă (fertilizare organică şi 
chimică, supraînsămânţare, etc.) folosire raţională prin cosit şi păşunat cu diferite 
specii şi categorii de animale se transformă în festucete şi agrostete de 3-5 ori mai 
productive şi în covorul ierbos de 2-3 ori mai multe specii. 

Aberaţia, nardete bogate în specii, nu există decât în mintea unor necunoscători, 
care ar trebui să se trezească la realitate, înainte de a face un rău incomensurabil 
economiei montane aşa cum au făcut-o şi în 2005 când au interzis păşunatul în ariile 
protejate prin OUG 125/2005, care le expuneau astfel la împădurire,  altă aberaţie 
notorie, care până la urmă a fost îndreptată după intervenţiile noastre. 
 
Rev. Recolte bogate, Anul V, nr.2 (117), decembrie 2010, Timişoara 
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BIODIVERSIONIŞTI CONTRA PROTECŢIONIŞTI AI MEDIULUI 
 

Societatea Carpatică Ardeleană din Satu Mare, în data de 31.05.2006, au 
efectuat un control de rutină pe păşunea comunei Călineşti Oaş, unde au constatat că 
două excavatoare efectuau lucrări de săpare a unor şanţuri de desecare pe 54 hectare 
perimetru de amenajare păşune, urmată apoi şi de o amendă dată Direcţiei Agricole 
(DADR) Satu Mare.  

Motivaţia acestor acţiuni a fost aceea ca păşunea comunei Călineşti Oaş ar 
reprezenta o zona de hibridizare pentru doua specii de amfibieni Bombina bombina şi 
Bombina variegata (buhaiul de baltă) de interes aşa zis comunitar. 

  În urma deplasării noastre în teren şi a  investigaţiilor făcute am constatat că  
DADR Satu Mare a început demersurile de îmbunătăţire a unor păşuni, aflate pe 
suprafaţa rezervaţiei.  

Autorităţile din Călineşti Oaş nu au avut cunoştinţă că în perimetrul localităţii 
lor se desfăşoară acţiuni de inventariere şi protecţie a acestor specii de amfibieni. De 
asemenea, nici DADR – ul nu a luat la cunoştinţă despre existenţa ariei 
protejate ”Râul Tur” pe teritoriul acestei comune decât în momentul sancţionării lor 
de câtre custozii rezervaţiei. Societatea Carpatică Ardeleană ai cărui membri în 
exclusivitate cetăţeni români de naţionalitate maghiară care pretind că societatea lor 
de protecţie a mediului a fost înfiinţată încă din anul 1897 sub numele de  „Erdélyi 
Kárpát Egyesület – EKE ”, nu a semnalizat prin panouri, nu a înştiinţat factorii de 
decizie locali sau/şi regionali, inclusiv DADR Satu Mare sub nici o formă, de 
existenţa unei rezervaţii în zonă, în special extinderea perimetrului ariei naturale de la 
nivelul râului Tur şi zonelor umede din apropiere, la nivelul păşunilor aflate pe raza 
comunei Călineşti Oaş.  

Orice instituţie ce are in custodie o arie naturală protejată este obligată să 
înştiinţeze  aquis-ul comunitar de existenţa ei, precum şi de participarea publică şi 
transparenţă totală în realizarea unui plan de management al zonei respective. 

 Din păcate, nici una dintre aceste acţiuni nu a fost realizată de câtre custozii de 
la Societatea Carpatică Ardeleană. Firma care executa lucrările, precum şi DADR 
Satu Mare au fost luate complet prin surprindere de aceste acţiuni contravenţionale. 

Custozii rezervaţiei au afirmat faptul ca speciile de Bombina bombina şi 
Bombina variegata sunt specii de interes comunitar, şi că lucrările de executare a 
canalelor de desecare a apei ar avea un efect nefast asupra viabilităţii populaţiilor 
celor două specii în cauză, cerând astuparea imediata a şanţurilor.  

Statutul acestor două specii la nivelul României, după Cogălniceanu şi al, 1997, 
şi  IUCN este de “not threatened”, adică aceste specii nu se afla sub nici un fel de 
ameninţare la nivelul României.  

Altfel spus, aceste specii sunt extrem de comune : orice habitat de zonă umedă, 
orice suprafaţa înierbată cu un oarecare exces de umiditate poate deveni extrem de 
uşor un habitat pentru aceste două specii de batracieni.  

Canalele de desecare se vor umple cu apă după executarea lor, lucru ce va 
facilita fără nici un fel de dubiu accelerarea reproducerii indivizilor populaţiilor de 
batracieni. 
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 Aceste canale, pe lângă rolul benefic de reducerea excesului de umiditate din 
pajiştea degradată vor deveni un habitat artificial unde aceste două specii ocrotite pot 
interhibrida fără nici un impediment . Habitate artificiale de acest tip, au fost realizate 
în multe ţări europene , pentru a proteja şi mări şansele de reproducere a unor specii 
de urodele.  

Lucrările de îmbunătăţire funciară şi al pajiştilor degradate au constat din 
decolmatarea canalelor de desecare existente după 20-30 de ani de la execuţia lor,  
nivelarea solului, aplicarea amendamentelor calcaroase, fertilizare şi înfiinţarea 
pajiştilor semănate în locul pajiştilor invadate în proporţie de peste 85 % de pipirig 
( Juncus effusus) şi alte buruieni de exces temporar de umiditate.  

Canalele de desecare decolmatate sunt habitate ideale de înmulţire a celor două 
specii de batracieni şi hibrizii lor. 

Pajiştile cu covor ierbos îmbunătăţit, permit o încărcare mai mare de animale, 
în special bovine ale locuitorilor din Călineşti Oaş, care nu au în prezent unde păşuna, 
vor realiza o cantitate mai însemnată de dejecţii pe păşune, în care se dezvoltă o 
microfaună descompunătoare diversificată, cu care se hrănesc batracienii în cauză. 
 La rândul lor pe lanţul trofic batracienii fac parte din hrana preferată a berzelor 
albe (Ciconia ciconia) şi mai ales barza neagră (Ciconia nigra) specie pe cale de 
dispariţie. 
 A lăsa vegetaţia pajiştilor şi regimul hidric cum se prezintă acum, ar fi o mare 
greşeală. Cei care au oprit lucrările din lipsă de cunoştinţe şi pregătire ştiinţifică 
corespunzătoare sunt mai degrabă biodiversionişti decât slujitori ai conservării 
biodiversităţii în condiţiile date.  

Se pune întrebarea, cine promovează astfel de custozi care aduc deservicii 
grave protecţiei mediului şi economiei locale !? Am considerat ca nefondate 
dezideratele membrilor Societăţii Carpatice Ardelene, şi am solicitat continuarea 
nestingherită a lucrărilor deja începute.  

În urma intervenţiilor noastre Judecătoria din Satu Mare a dat câştig de cauză 
DADR şi Primăriei Călineşti Oaş. 

 
Rev. Lumea satului, anul VIII, nr. 5 (154)  din 1-15 mart. 2012, Bucureşti sub 
titlul  ”Protecţia broaştelor împotriva intereselor obştei ” 
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SISTEMUL AGROSILVOPASTORAL DURABIL ÎN CONTEXTUL 
ÎNCĂLZIRII GLOBALE A CLIMEI 

 
INTRODUCERE 
Previziunile privind încălzirea globală a climei vor afecta şi fondul pastoral al 

ţării noastre. Creşterea temperaturii medii a aerului cu 3 0C, care este prognoza la 
nivelul anilor 2070, va determina aridizarea şi deşertificarea mai accentuată a zonelor 
de câmpie şi dealuri cu implicaţii negative majore asupra producţiei vegetale şi 
animaliere, obţinute pe pajiştile naturale.  

Una din cele mai eficiente măsuri pentru ameliorarea impactului negativ al 
factorilor de aridizare şi deşertificare alături de irigare şi perdelele forestiere este 
introducerea sistemului agrosilvopastoral, în care toate componentele: iarbă, animal, 
lemn, habitat, biodiversitate sunt într-un echilibru ecologic şi economic optim.  
Sistemul agrosilvopastoral este specific ţărilor mediteraneene cu climat mai arid, 
fiind cunoscut sub numele de „dehesa” şi „montado” în Spania şi Portugalia (Olea, L., 
San Miguel-Ayanz, A. 2006: The Spanish dehesa. A traditional Mediterranean 
silvopastoral system linking production and natural conservation, 21st.General 
Meeting of EGF, 3-13, Badajos, Spain) cât şi în nord-vestul SUA în statul Oregon, 
sub numele de „agroforestry” (Sharrow, 1994). 

În ţara noastră au fost practicate în unele zone mai multe combinaţii de 
agricultură cu vegetaţie lemnoasă ca:  păşune – arbori, fâneţe – pomi fructiferi, culturi 
în arabil – pomi fructiferi sau arbori. Combinaţia păşune – arbori izolaţi este 
cunoscută la noi sub numele de ”dumbravă” rezultată din arborii preexistenţi excluşi 
de la defrişarea pădurii sau după plantarea altora noi în păşuni pentru asigurarea 
umbrei la animale.  

Echiparea cu vegetaţie lemnoasă a pajiştilor existente după modelul iberic 
„dehesa”, adaptat la condiţiile noastre de „dumbravă” sau „rarişte” pot atenua 
substanţial efectele negative ale aridizării şi deşertificării care se vor produce în viitor 
(Maruşca, 2006). 

 Speciile de plante lemnoase au avantajul că prospectează un volum mai mare 
de sol, fixează terenurile în pantă împotriva alunecărilor, reduc eroziunea de suprafaţă 
şi adâncime a solului, micşorează amplitudinea temperaturilor diurne din aer şi sol, 
protejează plantele ierboase şi animalele de insolaţie şi deshidratare, vânt, ploi 
torenţiale, reţin zăpada care se topeşte mai lent, produc suplimentar lemn de 
construcţie şi foc, fructe şi furaje, constituie un habitat pentru multe specii de păsări, 
care la rândul lor consumă insecte dăunătoare culturilor agricole şi multe alte 
binefaceri între care, îmbogăţirea biodiversităţii şi înfrumuseţarea peisajelor. 

Fondul pastoral din ţara noastră în special izlazurile comunale sunt aproape 
lipsite de umbră pentru animalele aflate la păşunat, cauză pentru care producţia de 
lapte de vacă poate scădea cu 20 – 40  % în perioadele de insolaţie puternică. 
Plantarea unor arbori pentru umbră, rezistenţi la bătătorirea terenului şi acumularea 
de dejecţii în exces la locurile de odihnă ale animalelor ar rezolva pe deplin această 
problemă.  
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Pe lângă sortimentul de specii lemnoase adaptat acestor condiţii staţionare 
deosebite este necesară aplicarea unor măsuri de protecţie individuală a puieţilor în 
primii ani de vegetaţie până când vor rezista la presiunea animalelor de pe păşune. 

 După această perioadă critică plantaţia poate dura zeci de ani chiar secole, 
cum este cazul unor specii de stejari din ţara noastră. 
            Aceste tehnologii silvopastorale urmează să fie cât mai urgent aplicate astfel 
ca viitoarele plantaţii de arbori şi pomi fructiferi pe pajişti să fie bine instalate şi 
dezvoltate ca să-şi exercite influenţa protectivă asupra covorului ierbos şi animalelor, 
înainte de accentuarea în perspectivă a fenomenelor de aridizare şi deşertificare. 

Pentru atingerea acestor obiective sunt necesare cercetări complexe 
interdisciplinare asupra unor vechi sisteme agrosilvopastorale existente sub formă de 
vegetaţie lemnoasă (dumbrăvi, liziere, livezi de pomi fructiferi, etc.), în combinaţie 
cu vegetaţia ierboasă a pajiştilor permanente seminaturale folosite prin păşunat cu 
animalele sau în regim de fâneaţă. 

Rezultatele acestor cercetări vor sta la baza soluţiilor de viitor  pentru acţiunea 
de „dumbrăvire” pe zone şi etaje bioclimatice a tuturor pajiştilor din ţara noastră ca 
măsură principală de combatere a aridizării şi deşertificării care se vor extinde şi mai 
mult conform previziunilor într-un viitor nu prea îndepărtat. 

Implementarea şi extinderea acestui sistem combinat de agricultură cu 
silvicultură, pe lângă rolul de atenuare şi echilibrare a factorilor climatici extremi, va 
aduce cu siguranţă avantaje economice şi sociale de necontestat prin mărirea 
productivităţii pajiştilor şi a animalelor, la care se adaugă valorificarea suplimentară 
în diferite scopuri a vegetaţiei lemnoase deficitare în zonele de câmpie şi dealuri. 
Sistemul agrosilvopastoral contribuie la combaterea eroziunii solului şi alunecărilor 
pe terenurile în pantă, creşterea potenţialului de fixare a carbonului pe unitatea de 
suprafaţă şi nu în ultimul rând la înfrumuseţarea şi atractivitatea peisajelor existente. 

 
1. PROGNOZE PRIVIND EVOLUŢIA CLIMEI, SOLULUI ŞI 

PRODUCTIVITĂŢII PAJIŞTILOR 
 
1.1. Evoluţia climatică şi consecinţele ei pe teritoriul României 
Din datele OMM (Organizaţia Meteorologică Mondială) cu sediul la Geneva, 

temperatura medie a globului a crescut în perioada 1901 – 2000 cu  0,6 0 C ceea ce 
este extrem de mult. Pentru România, conform INMH – Bucureşti, această creştere 
este de 0,3 0 C, mai mare în regiunile de sud şi est (0,8 0 C) şi mai mică în regiunile 
intracarpatice (0,1 0 C).  

Încălzirea climei este mai pronunţată după anii 1961 şi cu deosebire după anul 
2000 (2003, 2005) când frecvenţa zilelor tropicale (maxima zilnică  > 30 0 C) a 
crescut îngrijorător de mult şi zilele de iarnă (maxima zilnică < 0 0 C ) a scăzut 
substanţial.  

Drept urmare mai multe zone din ţara noastră prezintă un risc ridicat de secetă 
şi deşertificare în special cele unde temperatura medie anuală este mai mare de, 10 0 
C; suma precipitaţiilor atmosferice anuale este sub 350 – 550 mm; precipitaţii aprilie 
– octombrie sunt sub200 – 350 mm iar rezerva apă din sol 0 – 100 cm la 31 martie 
este mai mică de 950 –1500 mc /ha. 
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Conform Convenţiei Naţiunilor Unite pentru Combaterea Deşertificării 
(UNCDD) indicele de ariditate (cantitatea anuală de precipitaţii / evapotranspiraţia 
potenţială – ETP) pentru zonele aride, deşerturi este de  0,05 şi pentru zonele 
subumed uscate de 0,65 , prag peste care un teritoriu se consideră a fi aproape de 
normalitate. 

 Conform acestei convenţii ETP pentru stepă şi silvostepă este de 400 – 900 
mm şi pentru zona montană de 300 mm de apă.  

În al patrulea raport (2007) al Comitetului Internaţional pentru Schimbări 
Climatice (IPCC) pentru perioada 2020 – 2030 faţă de anul 2000 într-o variantă 
optimistă se estimează o creştere globală a temperaturii medii cu 0,5 0 C şi într-o 
variantă mai pesimistă cu 1,5 0 C iar în perioada 2030 – 2100 creşterea în cele două 
variante  se situează între 2,0 0 C şi 5,0 0 C, ceea ce este extrem de mult.  

Dacă am lua nivelul anului 2070 cu o creştere de numai 3 0

Altitudini 
(m) 

 C faţă de nivelul 
actual, atunci 68 % din teritoriul României situat sub 500 m altitudine va fi supusă 
aridizării şi deşertificării, respectiv o suprafaţă mai mult decât dublă cea a zonei 
montane actuale (Tabelul 1). 

Tabelul 1 
Repartizarea altitudinală procentuală a formelor de relief din teritoriul 

României 
(după GEOGRAFIA ROMÂNIEI vol.I, 1983) 

 
% din teritoriul 

României 
(237,5 mii km2

din care: 

) 
Munţi Dealuri Câmpii 

peste 2000 1 3   
1500 - 2000 3 7   
1000 - 1500 6 19   
700 - 1000 12 36 3  
500 - 700 10 16 12  
300 - 500 18 12 38 1 
200 - 500 12 7 24 5 
100 - 200 18  18 35 
0 - 100 20  5 59 

Peste 500 m 32 81 15  
Sub 500 m *) 68 19 85 100 

*) teritoriu afectat de aridizare şi deşertificare în cazul creşterii temperaturi 
medii a aerului cu 3 0 C, prognoză până în anul 2070. 

 
Prin creşterea cu 3 0 C a temperaturii medii a aerului pe teritoriul României se 

prognozează că Dobrogea, Sudul Moldovei, Vestul Ardealului, Banatul, Sudul 
Olteniei şi o bună parte din Sudul Câmpiei Române, respectiv peste 30 % din ţară va 
fi supusă unui proces de deşertificare şi restul de  cca. 38 % unui proces de aridizare 
accentuată, care va cuprinde în continuare toate câmpiile noastre, până la 85 % din 
suprafaţa dealurilor şi aproape 20 % din munţii de la altitudini mai joase ale ţării. 
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1.2. Prognoza modificărilor bioclimatice 
Schimbările climatice prognozate vor avea o incidenţă majoră asupra 

redistribuţiei actuale a vegetaţiei pe zone şi etaje altitudinale care la rândul lor se vor 
răsfrânge asupra habitatelor şi performanţelor economice. Conform prognozelor 
pentru anii 2070 o creştere cu 3 0 C a temperaturii medii a aerului în zona montană 
după gradienţii altitudinali actuali (-0,5 0 C / 100 m alt.) se estimează o creştere cu 
cca. 600 m a etajării actuale a vegetaţiei primare. ……………………………………. 

Astfel că în munţii înalţi vor dispărea etajele alpin şi subalpin (al jneapănului) 
fiind înlocuite de etajul pădurilor de molid şi fag. 

În paralel zona de stepă va înlocui etajul superior al pădurilor de gorun şi 
silvostepa va înlocui partea inferioară a etajelor pădurilor de fag. Aceste mutaţii 
majore în repartiţia pe altitudine a vegetaţiei lemnoase din zona montană va duce la 
reducerea naturală cu 40 – 70 % a suprafeţelor de pădure actuale cu consecinţe şi mai 
dramatice asupra echilibrului hidrologic şi al precipitaţiilor. 
 

1.3. Prognoza modificărilor solului montan 
     Schimbările climatice vor modifica şi proprietăţile fizico – chimice ale 
solurilor………………………………………………………………………………… 

 Astfel, grosimea stratului de sol în următorii 60 – 70 ani va fi aproximativ 
aceeaşi având în vedere că 1 cm sol în zona temperată se formează în cca. 100 ani. În 
schimb unele proprietăţi agrochimice pot suferi schimbări pe o durată greu de definit 
până la atingerea unui echilibru specific impus de temperaturile  şi precipitaţiile 
prognozate pentru anul 2070. 

Reacţia solului (pH) şi gradul de saturaţie în baze (V%) vor suferi modificările 
corespunzătoare odată cu ridicarea pe altitudine a ştachetei indicatorilor bioclimatici 
mai activi pentru vegetaţie. 

Modificările mult mai lente la nivelul solului vor face ca  productivitatea 
vegetaţiei naturale şi al culturilor agricole să fie  destul de scăzută cu toate condiţiile 
mai favorabile de căldură care vor fi pe viitor la altitudini mai înalte. 

 
1.4. Prognoza productivităţii pajiştilor montane 
Ca urmare a modificărilor climatice şi a proprietăţilor fizico – chimice ale 

solurilor, productivitatea pajiştilor pe altitudine se va schimba în sensul atingerii unui 
maxim între 1600 – 1800 m faţă de 1000 -1200 m alt. actual, respectiv cu 600 m mai 
sus……………………………………………………………………………………….  

Nivelul producţiilor în schimb va fi mai scăzut decât al celor actuale datorită 
reducerii cu cca. 45 cm a grosimii stratului de sol şi a acidităţii mai pronunţate cu 0,9 
unităţi.  

Prin fertilizare organo – minerală cu N100 P50 K50 kg/ha  pe cele mai productive 
pajişti de la 1600 – 1800 m alt. producţia creşte de la 3,3 t/ha SU la 7,4 t/ha SU 
(224 %) unde se pot realiza după conversie în produse animaliere, 310 kg /ha spor 
greutate vie într-o perioadă medie de 145 zile de păşunat. Durata perioadei de păşunat 
variază între 100 zile la 600 - 800 m alt. datorită perioadei de uscăciune, la fel şi pe 
ecartul 2200 – 2400 m alt. unde intervine o perioadă de vegetaţie mai scurtă. 
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Durata maximă de păşunat de 175 zile se atinge la 1200-1400 m altitudine. 
Datorită altitudinii, consumul specific pentru 1 kg spor creşte cu 1 kg  SU pentru 
fiecare 100 m alt., respectiv de la 14 kg la 600 – 800 m la 30 kg la 2200 – 2400 m alt. 

Ca urmare a scăderii temperaturilor active pe altitudine şi al creşterii cantităţii 
de precipitaţii se creează un echilibru căldură – umiditate între  600 – 1800 m alt., 
interval între care productivitatea pajiştilor exprimată în spor greutate vie rămâne 
aproape constantă  fiind în jur de 300 kg /ha pe suprafeţele fertilizate la un nivel 
mediu. Condiţiile de sol şi climă din zona montană şi mai nefavorabile pe altitudine 
pentru culturile tradiţionale agricole, impune dezvoltarea creşterii animalelor erbivore 
pe pajiştile naturale mai performante şi practicarea pe scară mai largă a 
agroturismului, asemănător ţărilor alpine. 

 
2. SISTEMUL AGROSILVOPASTORAL IBERIC (DEHESA) 

 
2.1. Importanţă şi evoluţie 
Cel mai cunoscut sistem agrosilvopastoral este dehesa spaniolă care a luat 

fiinţă încă din neolitic fiind menţionat documentar prima dată în anul 924 după 
Hristos, ca rezultat al răririi pădurilor de stejari prin tăiere, incendiere controlată şi 
prin păşunat cu capre. Arborii au fost menţinuţi într-o anumită proporţie, astfel ca de 
pe aceeaşi suprafaţă de teren să se obţină lemnul necesar, iarbă pentru păşunat cu 
animalele, culturi de cereale păioase şi altele. 

În decursul timpului caprele au  fost înlocuite de bovine, ovine, cabaline şi 
porcine. Prin menţinerea unei încărcări optime de animale la hectar întreg acest 
sistem agrosilvopastoral este menţinut sub un control şi echilibru perfect ecologic şi 
economic, pentru toate componentele lui structurale: arbori + păşuni + animale + 
culturi agricole. 

 
2.2. Rolul arboretului în sistemul agrosilvopastoral 
Dehesa se aseamănă cu savanele africane ( cu veri secetoase în loc de ploioase, 

la fel ca şi în savanele tipice) unde arboretul joacă un rol fundamental în echilibrul  
general , oferind în plus servicii şi bunuri indirecte. Oricum, ea contribuie la 
productivitatea generală a dehesei cu ghinde, lăstari, provizii de hrană pentru animale, 
plută, ciuperci comestibile, polen şi multe alte resurse.  

Arboretul reprezintă o componentă esenţială în dehesa, şi ca o consecinţă a 
acestui fapt managementul trebuie privit integrat, împreună cu pajiştea seminaturală 
şi animalele. 

Aceasta reprezintă cea mai importantă abordare a  dehesei, din moment ce 
regenerarea naturală este deficitară sau lipseşte cu desăvârşire. Abandonul aproape 
complet al transhumanţei, substituţia parţială a ovinelor cu bovine datorită lipsei 
păstorilor, scăderea stocurilor de hrană şi a perioadelor de păşunat , permise fiind de 
ajustările socio-economice ale politicilor agricole sunt cei mai importanţi factori 
pentru situaţia dată (Olea, San Miguel, 2006). 

În plus, situaţia este şi mai dificilă datorită reducerii numărului de arbori din 
cauza aşa-zisei “seca” (uscarea arborelui datorită atacului unor ciuperci dispersate de 
condiţiile climatice, edafice şi biologice ) (Tabelul 2). 
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Tabelul 2 
Caracteristicile principale ale arboretelui din dehesa spaniolă şi tipul de 

gospodărire adecvată (după Olea şi San Miguel, 2006) 
 

Rolul principal Stabilitate: structură, peisaj, climat , eroziune, ciclurile 
nutrienţilor şi ale apei, adăposturi, biodiversitate, fixarea 
carbonului, cultură etc. Speciile perene pot fi considerate 
ca specii furajere permanente pentru şepteluri şi viaţa 
sălbatică 

Specii Quercus ilex rotundifolia ,(=Q.ilex ballota),  Q suber 
( sclerofite si perene), Quercus faginea, Q. pyrenica şi alte 
specii dominate 

Densitate (15) 20- 100( 200) arbori maturi /ha 
Gradul de acoperire 
al coroanelor 

(5) 10-50 ( 70) % 

Gradul de acoperire 
bazal (tulpini) 

2-10 (15) m2 /ha 

Producţii Lemn de foc : 800-5000 kg/ha pe rotaţie (10-15 ani) 
Ghindă : (100) 200 – 600 (800) kg/ ha cu diferenţe între 
ani.  
Plută: ( doar Q. suber ) : 500 – 1500 (2000) kg/ha la o  
rotaţie (9-12 ani) 
Plantarea puieţilor este importantă în dehesa cu climat mai 
rece unde se produce o cantitate mică de ghinde. 

Rotaţie 
silviculturală 

Zone de regenerare naturală : senescenţa arboretelui ( 150 
de ani pentru Q. suber şi 250-300 de ani pentru alte specii) 
Tăieri de formare a coroanei la: 10-15 ani 
Decojire plută la: 9-12 ani 

Tratamente Lipsa posibilităţii de regenerare naturală a arboretelui în 
dehesa este de  departe cea mai mare ameninţare la adresa 
supravieţuirii. În plus, “ seca” face la rândul ei foarte 
multe ravagii. 

 
2.3. Rolul păşunilor permanente 
Cel mai important obiectiv managerial într-o dehesa îl reprezintă creşterea 

extensivă a animalelor. Oricum, păşunile naturale, ca şi sursă principală furajeră 
pentru animalele domestice, reprezintă o componentă esenţială pentru dehesa 
(Tabelul 3).  Datorită climatului mediteranean, păşunile seminaturale sunt utilizate de 
obicei ca şi pajiştile temporare anuale. Plantele perene joacă un rol fundamental în 
fundurile văilor şi mai ales în pajiştile încheiate, create şi menţinute printr-un păşunat 
continuu, cunoscut sub numele de “majadales”. Gospodărirea pajiştilor naturale face 
apel la maximizarea calităţii furajelor ( leguminoase: proteine, minerale) , mai ales 
datorită faptului că biomasa nu este atât de importantă dată fiind marea lor 
variabilitate şi distribuţia asezonară a productivităţii.  
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Tabelul 3 
Caracteristicile principale ale pajiştilor din dehesa 

(după Olea şi San Miguel, 2006) 
 

Rol Aprovizionarea cu furaje pentru animale domestice 
Fitocenoze De obicei pajişti temporare : Helianthemetalia, Thero-

Brometalia, Sisymbrietalia. 
Asociaţii perene edafo-higrofile ( Agrostietalia) trăiesc pe văi 
până în mijlocul verii. Comunitatea normală de pajişte este 
reprezentată de “ majadal” ( Poetalia bulbosae ), o pajişte 
perenă şi/sau anuală, cu o participare ridicată a leguminoaselor  
( bogate în proteine) create şi menţinute de un păşunat intensiv 
şi continuu. 

Producţie 1000-2700 kg/ha. Păşunile “majadal” produc de obicei în jur de 
3000 kg/ha substanţă uscată, cu o începere timpurie a perioadei 
de vegetaţie în toamnă până în primăvară 

Distribuţia 
furajelor pe 
sezoane 

Primăvara : 60-70%     Vara : 0%           Toamna: 15-25% 
Iarna : 5-15% 
Variabilitate mare datorită variaţiei condiţiilor climatice 

Scopuri 
manageriale 

Leguminoasele sunt esenţiale datorită concentraţiei mari de 
proteine dar şi datorită faptului că după veştejire şi uscare, 
valoare lor furajeră este suficientă pentru a satisface cerinţele 
animalelor. Hrana suplimentară poate fi aşadar redusă sau chiar 
evitată complet. 

Îmbunătăţiri Păşunat durabil dar intensiv cu scopul de a mări calitatea 
păşunilor şi reciclarea nutrienţilor limitanţi. 
Fertilizare cu fosfor ( 25 – 35 kg/ha P2O5  în timpul primului 
sezon de vegetaţie şi 18-25 după ) cu scopul de a favoriza 
leguminoasele, chiar dacă pe moment densitatea lor este 
necorespunzătoare. Concentraţia de fosfor disponibil trebuie să 
fie şi ea corespunzătoare : 8-12 ppm, după metoda Olsen. 
Produsul folosit este superfosfatul, dar şi fosfatul natural 
(produs ecologic) este de asemenea utilizabil. 

 
Oricum, gospodărirea este bazată pe trei obiective principale : păşunatul 

raţional, prezenta leguminoaselor şi fosforul . Se cere aşadar o gospodărire  adecvată 
pentru îmbunătăţirea calităţii pajiştilor naturale.  

Perioadele de criză în obţinerea furajelor verzi nu poate fi evitată, astfel încât 
lăstarii din vegetaţia lemnoasă,  fructele ( în special ghindele), şi hrana suplimentară 
sunt absolut necesare pentru ca şeptelul să treacă cu succes peste perioadele de criză 
alimentară: vara şi iarna.  

Tufărişurile sunt absente sau izolate în cazul păşunatului. 
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2.4. Rolul culturilor agricole 
Culturile agricole şi implicit pajiştile semănate joacă un rol fundamental în 

hrănirea animalelor, complementar pajiştilor seminaturale, amândouă cu o distribuţie 
sezonală (vara şi iarna târziu). În plus, exploatarea se realizează de obicei în cicluri de 
mai mulţi ani (3-6) cu scopul de a împiedică invazia tufărişurilor. Anumiţi proprietari 
de dehesa permit fermierilor să exploateze aceste ecosisteme gratis atunci când 
păşunile naturale sunt invadate de specii cosmopolite, ca de exemplu  Cistus  
sp.( Tabelul 4).  

Tabelul 4 
Caracteristicile culturilor şi a pajiştilor semănate din dehesa 

(după Olea şi San Miguel, 2006) 
Rol Suplimentează furajele animalelor obţinute din păşunile seminaturale, 

ambele cu o distribuţie sezonală  
Tipuri Cereale : orz, orzoaică, secara, ovăz. Ele completează furajele obţinute 

din pajiştile naturale în timpul sezoanelor obişnuite de recoltare ( vara, 
iarna târziu). Dar şi calitativ ( ca valoare energetică ). Grâul este cel mai 
valoros produs. Este recoltat de obicei, dar poate fi obţinut şi din 
păşunatul normal din timpul verii, ţinând cont de faptul că transhumanţa 
nu mai este practicată. Paiele sunt adunate . Câteodată, se practică şi 
iarna târziu prin recoltarea biomasei foliare urmată de o perioadă de 
refacere până când vine vara următoare. 
Pajişti semănate : au scopul de a fi exploatate prin păşunat sau cosit. În 
primul caz, leguminoasele sunt esenţiale, mai ales Trifolium 
subterraneum dar şi alte specii de leguminoase ce se înmulţesc prin 
auto şi reînsămânaţare fiind speciile de bază în  pajiştile semănate. Ele 
complementează hrana obişnuită din păşunile naturale calitativ 
( conţinut proteic) , dar şi pe o perioadă mai îndelungată, prin seminţe şi 
biomasă uscată. În cel de-al doilea caz, orzul, ovăzul, cu o rată de 
uscare pentru fân de  3:1, reprezintă de obicei soluţia uzuală. Lolium 
multiflorum şi cerealele hibernale sunt de asemenea o soluţie. 
Fânul este folosit atât vara ca furaj cât şi iarna. 

Producţie  Producţia de cereale : grâu ( 1-3 tone/ha), paie ( 2-5 t/ha) 
Pajişti semănate : păşuni cu leguminoase : aproximativ 3 t / ha 
substanţă uscată (SU) 
Borceag : 3-6 t /ha SU sub formă de fân. 

Gospodă
rire 

Două-trei lucrări ale solului înainte de semănat ( iarna târziu, începutul 
primăverii, toamna devreme). Semănat toamna devreme 
Fertilizare: 
Pentru cereale: N-P-K de obicei 200-300 kg/ha ( 8-28-8 sau 15-151-15) 
Păşuni bogate în leguminoase: P ( cel puţin 35-40 kg P2O5 /ha înaintea 
păşunatului) 
Borceag : N-P-K de obicei 200-300 kg/ha cu 8-24-8 
Păşunile permanente bogate în leguminoase trebuiesc semănate doar 
când  păşunile seminaturale prezintă o densitate mică de leguminoase. 
În oricare alt caz, fertilizarea cu fosfor devine o opţiune mai bună. 
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2.5. Caracteristicile animalelor 
2.5.1. Animale domestice 
Creşterea extensivă a animalelor este unul dintre cele mai importante scopuri 

ale dehesei, în acelaşi timp constituind un rol fundamental în crearea şi îmbunătăţirea 
păşunilor naturale , în dispersia seminţelor şi fertilizare. În consecinţă , gospodărirea  
durabilă al turmelor de animale este un factor esenţial pentru conservarea dehesei şi a 
biodiversităţii. 

Acest tip de gospodărire trebuie să fie compatibil cu măsurile silvotehnice şi de 
regenerare a arboretelui, din moment ce lăstărişul este afectat de păşunatul animalelor 
( în general până la un diametru de 12-15 cm sau până la vârsta de 20-40 de ani, ei 
fiind afectaţi de păşunat, în special dacă animalele sunt hrănite cu concentrate 
incluzând uree )(Tabelul 5). 

Tabelul 5 
Caracteristicile şeptelului din dehesa 

(după Olea şi San Miguel, 2006) 
 

Rol Produsul cel mai important pe piaţă – produsele animaliere 
Specii Diferite specii, dar mai ales rase de bovine, ovine, suine şi cabaline 
Încărcare 
optimă  

Bovine: 0,2-0,4 /ha 
Ovine : 2-4/ha 
Caprine : 2-3/ha 
Porcine : 0,4-0,6/ha 
Gospodărirea tradiţională este cu doar câteva specii, fiecare dintre 
ele exploatând la un nivel optim o anumită categorie de resurse 
naturale . 
O anumită distribuţie a animalelor se face cu scopul de a reduce 
daunele asupra arboretelui, de a creşte eficienţa păşunatului şi de a 
reduce presiunea paraziţilor şi a patogenilor. 

Gospodărire Perioadele de nevoie alimentară crescută a şeptelului ( gestaţie 
prelungită şi lactaţie) trebuie să coincidă cu perioadele în care 
cantitatea de furaj oferit natural de dehesa sa fie maxim. 
Bovine : perioada din noiembrie până în martie. Lactaţie: 5-6 luni 
Caprine, ovine: două perioade. Una , perioada cu miei / an: 
primăvara sau toamna ( şi cele mai bune preţuri). Trei miei /sezon/2 
ani. Lactaţie: 45 zile 
Porcul iberic : doua fătări/sezon/an : primăvara şi toamna . 
Purceluşii născuţi toamna sunt hrăniţi până la saturaţie un an ( până 
ajung la 90-110 kg) şi apoi hrăniţi cu ghindă şi graminee din 
octombrie şi până în ianuarie, câştigând astfel 0,7 kg/zi ( până ajung 
la 140-160 kg , greutate vie )              

 
2.5.2. Animale sălbatice 
Speciile cu valoare cinegetică au fost prezente dintotdeauna în ecosistemul de 

dehesa, dar în densităţi mici ( cu excepţia iepurelui sălbatic), fiind considerate doar o 
sursă complementară de hrană.  
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Din anii ’60 situaţia s-a schimbat în mod dramatic datorită vânătorii care a 
devenit o activitate economică însemnată , în momentul de faţă fiind deseori cea mai 
importantă în multe dehesa. Ungulatele sălbatice, în special căprioara (  Cervus 
elaphus hispanicus) ca şi mistreţul ( Sus scrofa) sunt privite acum ca resurse 
regenerabile în expansiune, din cauza lor proprietarii îngrădindu-şi deseori terenurile. 
Rezultatul a fost o creştere alarmantă a densităţii ungulatelor ( uneori de până la 50 de 
căprioare/km2

Rol 

 ).  
Acest dezechilibru a condus la noi problematici vizând durabilitatea , datorită 

impactului asupra vegetaţiei lemnoase şi faunei, apariţia paraziţilor şi bolilor în 
densitate mare care afectează animalele domestice, inclusiv omul, scăderea 
diversităţii genetice etc., precum şi concepte noi asupra gospodăririi terenurilor. 
Densităţile iepurilor sălbatici au suferit o descreştere dramatică datorită 
mixomatozelor, boala hemoragică virală , precum şi datorită prădătorilor. 

Aceasta a devenit aşadar o problemă majoră, deoarece iepurele sălbatic este 
prada principală a multor prădători( inclusiv vulturul imperial iberic şi linxul), 
precum şi necrofagi( vulturul negru). Potârnichea, o altă specie cu tradiţie cinegetică, 
este pe cale de dispariţie datorită problemelor cauzate de  eliberarea unor populaţii 
crescute în captivitate 
(afectate de paraziţi, boli şi câteodată cu genofond diferit) dar şi prădătorilor 
(mistreţul). În sfârşit, mărimea populaţiilor de porumbel sălbatic a crescut, chiar dacă 
sunt competitori cu animalele domestice ( în special porcul iberic) şi ungulatele 
sălbatice pentru ghinde (Tabelul 6). 

Tabelul 6 
Caracteristicile speciilor cinegetice din dehesa 

(după Olea şi San Miguel, 2006) 
Productia principală în multe cazuri 

Specii Ungulate sălbatice : cerbul roşu (Cervus elaphus hispanicus), 
mistreţul (Sus scrofa), căpriorul (Capreolus capreolus), cerbul 
lopătar (Dama dama), muflon (Ovis ammon musimon) iepurele de 
vizuină(Oryctolagus cuniculus), iepurele de câmp (Lepus 
granatensis) potârnichea (Alectoris rufa), porumbelul sălbatic 
(Columba palumbus), turturica (Streptopelia turtur), şi multe altele 

Rata de 
exploatare 

Ungulate : 10-20 ind/km2. Probleme cu suprapăşunatul 
Iepure sălbatic : obişnuit 10 ind/ha. A dispărut însă din multe 
dehesa şi au în prezent o densitate mult mai mică. 
Potârnichea: densitate variabila în funcţie de hrana şi refugiu 
Porumbelul sălbatic : densităţi mari toamna şi iarna acolo unde se 
găsesc ghinde. Proprietarii de multe ori îi sperie cu scopul de a 
păstra rezerva de ghinde pentru animalele sălbatice şi ungulate 

Gospodărire Ungulate sălbatice : de obicei se practică “monteria” ( indivizii sunt 
mânaţi către vânători cu câini ) dar şi, cu o mai puţină extindere 
hrănitori. Bonitate cinegetică: 15-20% cu excepţia mistreţului( mai 
mare, câteodată 100%, sau chiar peste).Speciile de păsări şi iepuri: 
protejate. Potârnichea este vânată de către “ojeo”  ( indivizii sunt  
hăituiţi până cad în raza puştii vânătorului). 
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2.6.  Protecţia mediului 
Dehesa este un ecosistem protejat prin legea  92/43/ EEC din Directiva 

Habitate, şi inclus în reţeaua Natura 2000. În plus, cuprinde o mare varietate de 
servicii  sau beneficii aduse  mediului : diversitate biologică, rezilienţă ecosistemică 
( eroziune, climat, circuite biogeochimice, incendii etc. ) , peisaj, activităţi de recreere, 
turism, moştenire culturală şi mult mai mult de atât (Tabelul 7). 

Tabelul 7 
Aspecte  importante ale protecţiei mediului din dehesa 

(după Olea şi San Miguel, 2006) 
 

Rol Cel mai important serviciu oferit , însă unul indirect. Este cerută de 
societate şi considerată ca un scop fundamental de opinia publică 
( Comunitatea Europeana, Spania, Comunităţi Autonome),chiar 
daca majoritatea deheselor sunt proprietăţi  private. Aşa numita 
“ taxa de mediu” a dehesei este ridicată şi continuă să crească. 

Specii 
protejate 

Vulturul imperial iberian ( Aquila adalberti), Hiera aetus 
fasciatus, Elanus caeruleus, râsul iberic ( Lynx pardinus), vulturul 
negru ( Aegypius monachus), barza neagră           ( Ciconia nigra),  
cocorul ( Grus grus), şoarecele de câmp Cabrera ( Microtus 
cabrerae) şi multe alte specii , inclusiv nevertebrate. 

Alte 
servicii 
oferite 

Diversitatea biologica şi populaţională: α, β, γ 
Stabilitatea mediului : eroziune, climat, ciclurile biogeochimice ale 
apei şi nutrienţilor, protecţie împotriva incendiilor etc. 
Diversitate genetică : genofond pentru animalele domestice, 
varietăţi clasice ale speciile caracteristice agrosistemelor, ecotipuri 
de pajişte selecţionate prin păşunat de-a lungul secolelor. 
Peisaj. Moştenire culturală. 

 
Dehesa este în acelaşi timp şi habitatul pentru multe specii de plante si animale 

protejate şi comunităţi.  
Ca şi o consecinţă , în ciuda faptului că se întinde adeseori pe o proprietate 

privată, protecţia mediului trebuie considerată ca un obiectiv fundamental al tuturor 
tipurilor de gospodăriri posibile.  

Calitatea mediului este o consecinţă a expansiunii managementului integrat de 
mediu, şi acest management trebuie considerat ca un instrument de conservare.  

Ca un exemplu al  importanţei managementului agrosilvopastoral se găseşte 
activitatea proiectului LIFE al cărui scop îl reprezintă conservarea râsului iberic, 
vulturul imperial iberic, vulturul negru şi barza neagră.  

Concluzia este că acest tip de management, a cărui profitabilitate este mică, 
trebuie sa fie suportat de guvernele europene şi de cel spaniol. 
   Gradul de acoperire al arboretelui şi distribuţia sa a demonstrat că este un 
factor esenţial în determinismul diversităţii şi densităţilor populaţionale a multor 
grupe de animale din ecosistemul dehesa.  
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Este cunoscută importanţa sa pentru speciile de animale domestice, ungulate, 
micromamifere şi păsări, demonstrat de asemenea şi pentru şopârle şi anumite specii 
de coleoptere. 

Stabilitatea arboretelui, la fel ca şi procentul de suprafaţă acoperite de 
ecosisteme de păşune naturală sau pajişte semănată , sau acoperite cu tufărişuri, sunt 
direct legate de procesul de eroziune din dehesa. 

 Sosirea ploilor de toamnă aduc cu sine şi apariţia eroziunii, de aceea utilizarea 
unor politici adecvate  de folosire a terenurilor, contribuie semnificativ la conservarea 
solului. 
 

3. COMPONENTE AGROSILVOPASTORALE TRADIŢIONALE 
 
3.1. Influenţa vegetaţiei lemnoase asupra microclimatului 

 Într-un staţionar din Masivul Vlădeasa, la 1100 m altitudine, pe culmea Floroiu, 
în etajul molideto-făgetelor cu Oxalis şi al pajiştilor secundare de Agrostis tenuis cu 
Festuca rubra, incipient invadate de Nardus stricta, pe soluri brune podzolice, a fost 
determinat regimul termic în aer şi în sol pentru perioada de vegetaţie (Tabelul 8). 

Tabelul 8 
Temperatura medie (°C) din aer şi sol în pădure (Pd.) şi pajişte (Pj.) în perioada 

de vegetaţie la 1100 m alt. în Munţii Apuseni 
(după Maruşca şi Filip, 1995) 

Amplasare 
termometre 

(cm) 

Ora 7 Ora 13 Diferenţă 
orele 13 - 7 

Pd. Pj. Dif. Pd. Pj. Dif. Pd. Pj. 
Aer +200 9,3 10,7 -1,4 13,8 13,8 0,0 +4,5 +3,1 

+150 9,0 10,7 -1,7 13,7 15,2 -1,5 +4,7 +4,5 
+100 9,4 9,9 -0,5 13,7 15,4 -1,7 +4,3 +5,5 
+  60 9,2 10,1 -0,9 13,4 16,6 -3,2 +4,2 +6,5 
+  30 9,1 10,1 -1,0 13,4 17,6 -4,2 +4,3 +7,5 

0 8,9 9,1 -0,2 13,5 28,4 -14,9 +4,6 +19,
3 

Media 9,1 10,1 -1,0 13,6 17,0 -4,2 +4,5 +7,7 
Sol -5 9,0 10,9 -1,9 9,9 17,0 -7,1 +0,9 +6,1 

-15 9,2 10,7 -1,5 9,5 12,4 -2,9 +0,3 +1,7 
-30 8,5 9,6 -1,1 8,8 10,9 -2,1 +0,3 +1,3 
-50 8,8 10,3 -1,5 9,2 11,1 -1,9 +0,4 +0,8 
-100 8,4 9,8 -1,4 8,6 10,8 -2,2 +0,2 +1,0 
-150 7,9 9,2 -1,3 8,2 10,4 -2,2 +0,3 +1,2 

Media 8,6 10,1 -0,5 9,0 12,1 -3,1 +0,4 +2,0 
Dif Aer – Sol +0,5 0,0 - +4,6 +5,7 - +4,1 +5,7 

 
         Aceste date au fost înregistrate în perioada mai - septembrie, în 3 etape a 10-12 
zile, cu climat mediu, pe timp însorit, înnourat, ploios, atmosferă liniştită şi vânt, etc.  
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           Au fost efectuate determinări concomitente (în paralel), în pădure şi pajişte din 
20 în 20 de minute asupra temperaturii de la suprafaţa solului până la 2 m înălţime şi 
în sol până la 1,5 m adâncime.               
           Determinările pentru temperatura aerului s-au efectuat cu termometre 
obişnuite, fixate pe o stadie, având rezervoarele cu mercur umbrite cu conuri de hârtie, 
iar termometrele pentru sol au fost prevăzute cu carcasă metalică. 
 Rezultatele din tabel pun în evidenţă diferenţele nete dintre temperaturile din 
pădure şi pajişte, la fel între cele din sol şi aer.  
 Astfel, la 7 dimineaţa, diferenţa medie între temperatura din pădure şi pajişte 
este de 1°C în aer şi 0,5°C în sol, crescând la ora 1300, până la 4,2°C în aer şi 3,1°C în 
sol pe pajişte faţă de pădure. 
 Cu ajutorul unor microgradienţi termici a fost posibilă conturarea evoluţiei 
temperaturii din 10 în 10 cm înălţime în aer şi adâncime în sol (Maruşca şi Filip, 
1995). 

Schimbările cele mai mari ale microgradienţilor termici s-au înregistrat pe 
intervale 0–40 cm în aer şi sol îndeosebi pe pajişte unde sunt de -1,6 °/10 cm (17,2-
14,0°C) în aer şi -2,8°C (16,0-10,4°C) în sol.  

Sub pădure temperaturile în aer şi sol sunt mai constante, înregistrându-se 
valori subunitare pentru microgradienţi, confirmând rolul protector al vegetaţiei 
lemnoase în comparaţie cu alte moduri de folosinţă al terenurilor. 
   Regimul termic al aerului (0-200 cm înălţime) şi al solului (0-150 cm 
adâncime) din vegetaţia lemnoasă este mai scăzut şi mult mai constant în comparaţie 
cu cel din vegetaţia ierboasă în perioada de vegetaţie (mai-septembrie) la nivelul de 
1100 m altitudine.  
 Microgradienţii termici medii din aer sunt absenţi în pădure pe intervalul 50-
200 cm înălţime de la sol (11,5 0C) şi au o uşoară scădere pe pajişte de -0,04 °C/10 
cm (13,1-12,7 0C) la aceeaşi înălţime. În sol, pe adâncimea 50-150 cm 
microgradienţii sunt egali, respectiv de -0,08°C/10 cm, dar cu limitele medii de 8,7-
8,3 0 sub pădure şi 10,3-9,90C sub pajişte. Aceste date atestă încă o dată, dacă mai 
este nevoie, rolul termoregulator al pădurilor în climatul zonei montane. 
 

3.2. Izlazurile comunale cu arbori 
Date fiind caracteristicile microclimatului mai echilibrat din pădure faţă de cel 

extrem din câmp deschis, pentru creşterea animalelor din vremuri imemorabile şi în 
ţara noastră s-au efectuat lucrări de rărire a pădurilor existente pentru a se instala 
covorul ierbos al pajiştilor pentru furaje, acţiune numită  „dumbrăvire”.  

Pe suprafeţele unde a fost defrişată în totalitate pe pajiştile rezultate s-au 
plantat ulterior arbori solitari, în pâlcuri sau/şi alimente pentru ocrotirea animalelor 
de insolaţie concomitent cu realizarea de material lemnos necesar în gospodărie. 

Acţiunea de „înfiinţare” a dumbrăvilor din puieţi plantaţi se poate denumi 
dumbrăvuire aşa cum înfiinţarea în arabil a perdelelor forestiere poartă numele 
consacrat de perdeluire (Ianculescu, 2005 ). 

Astfel, pe cele două căi prin dumbrăvire şi dumbrăvuire au rezultat cunoscutele 
dumbrăvi sau rarişti, unde convieţuiesc în bună armonie vegetaţia lemnoasă, covorul 
ierbos al pajiştilor şi animalele care le valorifică. 
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Izlazurile comunale până la colectivizarea agriculturii în majoritate au fost 
echipate cu diferite specii de arbori pentru umbră la animale. 

Speciile de arbori şi pe alocuri pomi fructiferi utilizaţi în principal pentru 
umbră, erau alese în funcţie de condiţiile staţionale sălcii şi plopi în lunci, salcâmi, 
stejari, gorun, frasin, păr pădureţ, nuc, etc. în câmpie şi dealuri, fag, brad, molid şi 
alte specii în zona montană. Stau mărturie şi acum dumbrăvile şi stejarii seculari de la 
Cristian, Hărman, Dăişoara, Fişer – BV, Reghin – MS, Ţigăneşti –BC, Remetea – BH, 
Poşmuş – BN, Dioşti – DJ şi alţii. Dintre aceştia se distinge stejarul secular de la 
Poşmuş – Şieu care în anul 2006 a împlinit matusalemica vârstă de 600 ani, fiind 
poate cel mai bătrân arbore din România.Din păcate, foarte mulţi din aceşti stejari 
seculari au fost arşi, defrişaţi, vandalizaţi, fără a se pune nimic în loc, animalele de pe 
păşune resimţind din plin efectele negative ale insolaţiei şi arşiţelor verii, cu 
diminuarea producţiei de lapte şi carne. 

 
3.3. Sistemul pomi fructiferi - fâneţe şi păşuni 
În unele zone de dealuri şi depresiuni sunt livezi înierbate cu pomi fructiferi 

utilizate ca fâneţe sau pentru păşunat cu animalele. Specia cea mai răspândită este 
prunul, urmat de măr, păr, nuc, etc., cultivate în sistem extensiv având producţii 
neuniforme de la un an la altul. S-a creat astfel un sistem gospodăresc mixt livadă-
pajişte care şi-a dovedit eficienţa atât pentru producerea fructelor cu un minim de 
intervenţie cât şi ca pajişte utilizată în regim de fâneaţă sau prin păşunat cu animalele. 
Acestea din urmă beneficiază în plus de umbră şi fructele atacate de boli şi dăunători 
căzute din pomi sunt folosite ca furaj suplimentar. 

În livezile amplasate pe pante accentuate în zona de deal pomii fructiferi au în 
plus un rol antierozional şi de stabilizare a terenului împotriva alunecărilor de teren. 

Un caz aparte îl constituie aliniamentele de duzi de-a lungul drumurilor unde 
gâştele de pe izlaz îşi suplimentează hrana cu dude lunile iulie-august când iarba se 
împuţinează. Multe din aceste sisteme de livezi înierbate sunt în paragină, pe alocuri 
se mai menţin în gospodăriile individuale din Subcarpaţi în judeţele Vrancea, Buzău, 
Prahova, Argeş, Dâmboviţa şi Vâlcea. 
 

3.4. Sistemul terasă cu arabil, taluz cu fâneaţă şi rând de pomi fructiferi 
Unul din cele mai interesante sisteme complexe de amenajare a terenului 

agricol în pantă îl constituie terasarea pentru culturi în arabil cu taluze înierbate, 
folosite ca fâneaţă şi un rând de pomi fructiferi pe muchea de sus a taluzului, specific 
îndeosebi în Transilvania de sud-vest. De sute de ani acest sistem a asigurat recolte 
de cereale, fân pentru creşterea animalelor şi fructe pentru consum direct sau 
conservare în condiţii de protecţie împotriva eroziunii de suprafaţă şi adâncime a 
solului pe pante mari. Din păcate şi acest sistem este în mare parte acum abandonat, 
fiind invadat de vegetaţie ierboasă şi lemnoasă nevaloroase. 

Revenirea la vechiul sistem de valorificare eficientă a terenurilor agricole 
arabil – fâneaţă – pomi fructiferi cu mijloace moderne de mecanizare, fertilizare 
organică de la animalele crescute lângă gospodărie şi alte măsuri de practicare a unei 
agriculturi biologice şi a turismului, ar avea mare viitor în aceste zone defavorizate cu 
handicapuri naturale majore. 
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3.5. Protecţia sistemelor tradiţionale 
Pe teritoriul ţării noastre se constată că au existat şi încă mai sunt într-o formă 

sau alta, diferite sisteme agrosilvopastorale care necesită a fi mai bine cunoscute şi 
reconsiderate în perspectivă. 

Studiile asupra lor au fost marginalizate, agronomii considerând că este treaba 
silvicultorilor, silvicultorii la rândul lor se ocupă de pădure încheiată,  mai puţin de 
arborii izolaţi de pe păşune, etc. 

În vreme ce ţări mediteraneene afectate puternic de perioade de căldură şi 
uscăciune excesive, silvicultorii şi agronomii au luat deja împreună măsuri concrete 
de conştientizare şi generalizare a sistemelor agrosilvopastorale tradiţionale cum este 
dehesa spaniolă, în ţara noastră aceste sisteme nu au fost luate până acum în calcul în 
vederea extinderii lor pentru a preîntâmpina efectele negative ale încălzirii globale a 
climei. De aceea, se consideră necesară o inventariere a tuturor sistemelor 
agrosilvopastorale de la noi, de echipe mixte, agronomi şi silvicultori, urmate de 
studiul funcţionalităţii lor ca mijloc de protecţie a covorului ierbos, culturilor în arabil, 
animalelor la păscut, arborete, pomi fructiferi, etc., sursă economică de furaje, 
produse animaliere, cereale, fructe, lemn, estetică peisajeră şi altele. După stabilirea 
principalelor funcţii ale sistemelor agrosilvopastorale se poate trece în continuare la 
modernizarea lucrărilor de întreţinere şi valorificare a acestor resurse complexe care 
se pot adapta mai bine la schimbările climatice viitoare. 

În acest fel sistemul agrosilvopastoral alături de împădurirea terenurilor 
degradate, înfiinţarea perdelelor forestiere, extinderea irigaţiilor şi alte măsuri poate 
să completeze mijloacele specifice de combatere a aridizării şi deşertificării care vor 
afecta atât fondul pastoral cât şi creşterea animalelor. 

Un sistem agrosilvopastoral complex poate traversa mai uşor un regim de 
încălzire globală a climei decât sistemul actual cu păşuni şi animale fără arbori, 
culturi simple în arabil şi altele. 

 
CONCLUZII 

 În România prin creşterea temperaturii medii a aerului cu numai 3 0

 

C până în 
anul 2070 conform prognozelor, peste 30 % din teritoriul ţării va fi afectat de 
deşertificare şi cca 38% de aridizare accentuată, care vor îngloba toate câmpiile 
noastre, până la 85 % din zona de dealuri şi aproape 20 % din zona premontană 
şi montană joasă; 

 Prognoza încălzirii globale cu 3 0

 

C în ţara noastră va crea  perturbaţii majore în 
distribuţia pe altitudine a etajelor de vegetaţie din Carpaţi, în sensul creşterii 
limitei superioare a molidului  cu 600 m, atingând 2400 m altitudine, cu 
dispariţia treptată a etajelor subalpin (jneapăn) şi alpin. Productivitatea maximă 
a pădurilor şi a pajiştilor naturale situate în prezent la nivelul de 1000 – 1200 m  
după încălzirea globală se va ridica la 1600 – 1800 m altitudine; 

 Posibilităţile de sporire a producţiei pajiştilor montane care vor beneficia de 
căldură şi umezeală mai ridicate decât în prezent, sunt serios diminuate de 
proprietăţile fizico – chimice ale solurilor care se vor modifica mult mai lent 
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decât climatul, a condiţiilor de acces mai dificile datorită energiei reliefului etc., 
cauze pentru care va fi necesară dezvoltarea altor activităţi  conexe, cum este 
agroturismul; 

 
 În Spania cu climat mediteranean, din neolitic s-a răspândit sistemul 

agrosilvopastoral, denumit „dehesa” cu densitatea de 20-100 stejari pe hectar, 
în vârstă de 150-300 ani unde periodic la 10-15 ani se fac tăieri de formare a 
coroanelor, pluta se recoltează la 9-12 ani, producţia medie de ghinde este de 
200-600 kg/ha/an şi alte producţii arboricole directe, la care se adaugă protecţia 
care o asigură covorului ierbos al pajiştilor, culturilor agricole şi umbră pentru 
animalele la păşunat; 

 
 Producţiile agricole extensive  realizate în sistem dehesa sunt de 1-3 t/ha boabe 

la cerealele păioase, 1-3 t/ha SU la pajiştile naturale şi semănate cu o încărcare 
optimă de 0,2-0,4 UVM/ha bovine, ovine, caprine sau 0,4-0,6 porci la hectar în 
condiţiile protecţiei mediului, menţinerii peisajului, sechestrării mai intense a 
carbonului şi alte avantaje. Sistemul agrosilvopastoral iberic este în continuă 
extindere şi perfecţionare cu fonduri de la Uniunea Europeană, fiind unanim 
considerat o soluţie viabilă pentru prevenirea deşertificării şi aridizării actuale 
a climatului; 

 
 Regimul termic al aerului (0-200 cm înălţime) şi al solului (0-150 cm adâncime) 

din vegetaţia lemnoasă este cu mult mai constant şi mai redus cu cca 2,2 o

 

C 
faţă de temperaturile înregistrate pe pajiştea permanentă  în perioada de 
vegetaţie (mai-septembrie) la nivelul de 1100 m altitudine în Carpaţi, atestând 
rolul termoregulator al pădurii; 

 Sistemul agrosilvopastoral autohton poartă denumirea de dumbravă în cazul 
existenţei pe pajişti a unor specii de arbori în special stejari şi de livezi mai rare 
cu diferite specii pomicole sub care cresc ierburile ce se valorifică prin păşunat 
sau cosit. Studii mai amănunţite asupra acestor sisteme mixte de producţie, 
extinderea lor în zonele deja afectate de aridizare cât şi protecţia lor acolo unde 
mai există, sunt necesare a se efectua cât mai curând posibil de echipe de 
specialişti din domeniul agriculturii şi silviculturii. 

 
 În perspectivă sunt necesare studii şi cercetări complexe în staţionare de lungă 

durată din zonele afectate de deşertificare şi aridizare,  în care să fie 
monitorizaţi principalii factori climatici, edafici şi de productivitate a vegetaţiei 
lemnoase şi a pajiştilor, creşterea animalelor, cât şi culturile agricole din 
sistemele agrosilvopastorale, în vederea stabilirii mai exacte a evoluţiei lor în 
timp, date care să stea la baza programelor de dezvoltare de perspectivă a 
sistemului agrosilvopastoral ca alternativă viabilă în contextul încălzirii globale 
a climei. 

 
Revista de Silvicultură şi Cinegetică, Anul XVI, sub tipar, 2012, Braşov 
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CATASTROFA ECOLOGICĂ MINIERĂ DIN MUNŢII CĂLIMANI  
ŞI SOLUŢII REALISTE DE RENATURARE 

 
  INTRODUCERE 

 Reconstrucţia ecologică a unei halde ( steril de mină, flotaţie de minereuri, 
termoficare combustibili solizi, gunoaie menajere şi altele) – produs al activităţilor 
economice şi existenţei umane, este un proces complex prin care se instalează 
vegetaţia ierboasă şi/sau lemnoasă pe o suprafaţă cu fertilitate naturală redusă,mai 
mult sau mai puţin propice creşterii şi dezvoltării plantelor în vederea fixării, 
solificării, protecţiei mediului, valorificării economice şi întregirii peisajistice. 

Acest termen are diferite denumiri ca reconstrucţie ecologică (Ecology 
reconstruction) restaurare (Restauration) recultivare (Recultivation) revegetare 
(Revegetation) reînverzire (Reverdissment) reabilitare (Rehabilitation) recuperare 
(Reclamation) şi altele. 
                                                                             =   RESTAURAREA ECOLOGICĂ  

                                                      =   RENATURARE 
                                                                   =   RECULTIVARE 

    RECONSTRUCŢIA ECOLOGICĂ                  =   REVEGETARE 
                                                                   =   REÎNVERZIRE  

                                    =   REABILITARE (REFACERE) 
                                    =   RECUPERARE, etc. 

Am ales pentru halde termenul de reconstrucţie ecologică care este mai 
apropiat de acţiunea în sine. Restaurezi şi recultivi o vegetaţie existentă care s-au 
degradat, reabilitezi o construcţie sau drum, recuperezi un material. Reînverzirea este 
un termen mai restrâns, care include numai latura vegetală, fiind o componentă de 
bază a renaturării care conţine şi celelalte părţi ale biocenozei (microorganisme, 
entomofaună, micro şi macrofaună, etc.) care se instalează în timp după plantele verzi.  

În final, halda este un ecosistem antropic distinct într-o primă fază, cu diferite 
grade de integrare ulterioară în ecosistemele zonale şi tipurile de peisaj înconjurător. 
Instalarea vegetaţiei poate avea loc de la sine într-o perioadă lungă de timp sau prin 
intervenţia imediată a celor care au realizat halda. Desigur, este obligaţia factorilor 
economici care au produs aceste grave dezechilibre în mediul înconjurător să 
acţioneze ferm pentru limitarea şi eliminarea poluării. 

Dintre metodele de reconstrucţie ecologică de cele mai multe ori se face apel la 
împădurire care este de altfel şi scopul final în zonele unde pădurea se poate instala. 

 Până la împădurire sunt unele situaţii şi nu puţine de halde cu materiale 
pulverulente ce necesită o etapă de înierbare rapidă să oprească deflaţia eoliană şi 
eroziunea pluvială.  

De aceea, este necesar să acordăm o atenţie aparte şi de cele mai multe ori, mai 
mare înierbării care este aplicabilă pe halde în toate situaţiile şi numai după un număr 
de ani de pedogeneză se poate interveni dacă mai este cazul şi cu împădurirea. Astfel 
pe halde înierbarea poate fi un „panaceu” universal şi mai economic faţă de 
împădurire care se face  numai în unele situaţii şi acestea cu costuri foarte mari. 

Haldele de diferite provenienţe sunt adevărate focare de poluare a apei, aerului, 
solului şi peisajului. 
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 Pentru remedierea situaţiei, înainte de împădurire ca metodă finală de 
consolidare, se consideră că înierbarea rapidă este într-o primă fază, metoda cea mai 
bună de prevenire a eroziunii deosebit de active de pe taluze şi partea superioară 
plană (capac) a haldei. 

Reuşita înierbării, pe taluze şi „capac” înainte de declanşarea eroziunii 
substratului, depinde în mare măsură de viteza de instalare  şi supravieţuire a 
covorului ierbos un număr mare de ani, până la împădurire. Se poate considera că pe 
un taluz există o competiţie contratimp între factorii care provoacă eroziunea şi 
instalarea vegetaţiei. În primul rând este necesar un strat de sol minim 15 cm peste 
aceste materiale şi asigurarea unei fertilizări optime cu NPK. Instalarea vegetaţiei mai 
este potenţată de introducerea în amestecurile de ierburi a seminţelor de cereale 
păioase (secară, ovăz, triticale, orzoaică, orz) în cantităţi de 50-100 kg/ha, mei 30-50 
kg/ha, floarea soarelui 5-10 kg/ha, amarantacee 3-5 kg/ha sau alte specii anuale. 
Rolul acestor specii este de a fixa rapid particulele de material de pe taluze şi de a 
proteja ierburile perene mai sensibile la uscăciune şi insolaţie, în special pe pante 
accentuate şi expoziţii însorite. Dintre ierburile perene, leguminoasele au un rol 
însemnat în îmbogăţirea suplimentară a substratului în azot biologic. În amestecuri 
este obligatorie introducerea unor specii de graminee cu înmulţire vegetativă (Bromus 
inermis, Poa pratensis, Phalaris arundinacea, Agrostis stolonifera, Cynodon 
dactylon şi altele), care să reziste la depunerea peste vegetaţie a unui strat de material 
pulverulent adus de vânt (nisip, cenuşă, praf) şi să ocupe spaţiile libere după 
dispariţia altor specii. Cu aceste specii se pot realiza brichete de rizomi şi stoloni care 
se plantează pe porţiuni de taluz unde înierbarea prin seminţe este mai dificilă. În 
lucrare sunt prezentate şi alte date privind comportarea unor amestecuri complexe 
formate din ierburi perene + cereale + îngrăşăminte chimice şi metode de înierbare şi 
întreţinere a taluzelor haldelor. Pentru „capac” pe halde se pot utiliza cu bune 
rezultate nămolurile de la staţiile de epurare a apei, puse în strat mai gros de 15-20 
cm până la 1-2 m înălţime, rezolvând mai eficient problema solificării ulterioare a 
substratului şi a depozitării corespunzătoare a a unor cantităţi mai mari de deşeuri 
menajere cu redarea rapidă a lor în circuitul productiv. În continuare se prezintă 
schematic cauzele degradării vegetaţiei, măsurile generale şi rezultatele care se pot 
obţine după reconstrucţia ecologică, lucrări antierozionale, îmbunătăţirea 
proprietăţilor fizice şi chimice ale solului (substratului), pregătirea pentru semănat şi 
plantat urmate după caz de înierbare, înarbuştire şi împădurire. 

 
 STRATUL  „VEGETAL” PENTRU RENATURAREA HALDELOR  
După lucrările de modelare a haldelor din diverse materiale (steril de mină, 

nisip de flotaţie, zgură şi cenuşă, etc.), pentru reuşita renaturării este necesară pozarea 
unui strat „vegetal” de 15-20 cm minim cu rol de „pat germinativ” sau suport pentru 
noua vegetaţie ce urmează a fi instalată.  

Evident, cel mai bun strat este decoperta de sol fertil din orizonturile genetice 
superioare (A şi B), urmate de nămoluri de la complexele zootehnice sau orăşeneşti 
sau alte materiale organice ca resturi vegetale (frunze, paie, coceni, rumeguş, etc.), 
turbă eutrofă sau oligotrofă şi alte materiale la îndemână, supuse unor procese de 
descompunere şi mineralizare după compostare. 



 372 

Cauzele degradării vegetaţiei 
 

Naturale 
Manifestări telurice şi climatice 

• erupţii vulcanice; 
• mişcări seismice; 
• uragane; 
• doborâturi de vânt; 
• ploi torenţiale; 
• inundaţii catastrofale; 
• eroziuni puternice; 
• alunecări de teren; 
• torenţi; 
• încălzirea globală; 
• aridizare şi deşertificare; 
• etc.,etc. 

Antropice 
Activităţi economice şi poluare 

• defrişarea vegetaţiei lemnoase; 
• desţelenirea pajiştii; 
• suprapăşunatul cu animale; 
• construcţii (drumuri, locuinţe, etc.); 
• industrii (extractive, prelucrătoare, etc.); 
• poluare (aer, apă, sol); 
• halde (miniere, industriale, menajere 

etc.); 
• amenajări funciare, sportive, etc.; 
• turism necontrolat; 
• etc., etc. 

 
 

Reconstrucţia ecologică a mediilor naturale degradate antropic 
 

Măsuri generale: 
• Înlăturarea factorilor care au 

produs degradarea; 
• Crearea unui minim de condiţii 

pentru creşterea şi dezvoltarea 
plantelor; 

• Alegerea speciilor ierboase şi 
lemnoase adaptate la condiţiile 
de climă şi substrat; 

• Instalarea vegetaţiei (semănat, 
plantat); 

• Întreţinerea vegetaţiei (fertilizat, 
cosiri şi tăieri, etc.); 

• Valorificarea resurselor vegetale. 

Rezultate după reconstrucţie: 
• Culturi simple tip:                              

   - înierbare   - toate zonele       - pajişte  
- înarbuştire   - zone extreme      - arbuşti 
- împădurire   -zone favorabile    - pădure 

• Succesiuni de culturi:  
       - înierbare - > împădurire 
       - înarbuştire -> împădurire 

• Combinaţii:    
       - înierbare + împădurire 
       - înarbuştire + împădurire 
       -înierbare + înarbuştire + împădurire 

 
Cert este că nu avem decât arareori la dispoziţie sol fertil pentru acoperirea 

haldelor, fiind nevoiţi să apelăm la fel şi fel de improvizaţii pentru suportul incipient 
al vegetaţiei care la rândul ei acţionează asupra materialului de haldă în procesul 
complex de pedogeneză şi solificare.  

Cel mai uşor se renaturează haldele de gunoi menajer care aproape că nu 
necesită acoperirea cu strat de sol sau alte materiale, urmate cu unele sterile de mină 
cu reacţie aproape neutră.  

La polul opus se situează haldele de zgură şi cenuşă care sunt alcaline şi 
iazurile de flotaţie minereuri neferoase care sunt puternic acide, ambele cu regim 
aerohidric deficitar. 



 373 

Pregătire substrat ± solificat pentru reconstrucţia ecologică 
 

Lucrări antierozionale 
• cleionaje pentru pante erodate 

puternic; 
• palisade pentru eroziuni de 

adâncime; 
• baraje pentru torenţi; 
• geogrile pe substraturi pluverulente; 
• etc. 

Îmbunătăţire proprietăţi chimice 
• amendare:  
             - pH acid cu calcar;                                
             - pH alcalin cu gips, lignit; 
• fertilizare:   
          - organică – gunoi, urină; 
          - chimică – NPK, Ca, Mg; 
          - biologică – leguminoase, etc. 

Îmbunătăţire proprietăţi fizice 
• arat; 
• scarificare; 
• agregare particule pulverulente 

(aracet, poliacrilamide, etc.) 
• gunoire, etc. 

 
Pregătire pentru semănat şi plantat 

• mobilizare strat superficial 
pentru semănat ierburi; 

• săpat gropi pentru plantat arbuşti 
şi arbori; 

 

 
Mijloace şi metode de reconstrucţie ecologică 

 
Înierbarea 

• sămânţă ierburi: 
        - graminee perene; 
        - leguminoase perene; 
        - alte specii; 
• formulare amestecuri complexe; 
• semănatul:  
         - manual  
         - mecanizat: - uscat; 
                             -  hidrosemănături; 
                             - călcare animale; 
• brăzduirea ţelinii; 
• pozare covoare vegetale; 
• plantare brichete de rizomi, stoloni, 

etc., 
• valorificare; 

Înarbuştire 
 

• puieţi de arbuşti cu predilecţie 
fixatori de azot atmosferic; 

• plantare puieţi, drajonare; 
• întreţinere; 
• valorificare; 

 
Împădurire 

 
• puieţi de arbori; 
• plantare puieţi; 
• întreţinere; 
• valorificare; 

 

 
PRINCIPII PENTRU ALCĂTUIREA AMESTECURILOR DE IERBURI  
În procesul propriu zis de înierbare un rol primordial îl au speciile de plante 

componente ale amestecurilor care trebuie să îndeplinească câteva condiţii de bază şi 
anume: 
- adaptare imediată şi de lungă durată la substrat şi climatul local (topoclimat); 
- instalare rapidă pentru prevenirea eroziunii eoliene şi pluviale după modelarea 
terenului, începerea şi consolidarea înţelenirii protectoare; 
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- protecţia plantelor, care se instalează mai încet în primele faze de vegetaţie, dar care 
sunt mai persistente în timp; 
- asigurarea unor elemente fertilizante şi participarea unor specii fixatoare de azot 
atmosferic cum sunt cele din familia Leguminosae (Fabaceae); 
- imitarea pe cât posibil a stadiilor succesionale ale vegetaţiei pe terenuri nude, care 
încep cu plantele anuale, bianuale şi perene ierboase; 
- realizarea unei valori economice a vegetaţiei pentru producţia furajeră, medicinală, 
meliferă, etc., terenuri sportive sau de agrement şi multe altele, pe lângă cea 
ecoprotectivă şi solificare de bază; 
- aplicare uşoară pe terenuri accidentate cu suprafeţe adesea afânate, pulverulente. 

Realizarea unor amestecuri de ierburi care să răspundă la atâtea obiective este 
cu mult mai complicată decât acela pentru producerea furajelor pe terenurile arabile. 

În primul rând ierburile semănate trebuie să aibă o valoare ecoprotectivă şi 
numai în secundar una economică. De aceea, pentru înierbare se pot folosi şi alte 
ierburi decât cele cultivate pentru furaje, multe dintre acestea există în flora spontană 
pe terenuri degradate, unele sunt chiar buruieni lipsite de valoare economică. 
Important este ca acestea să fie adaptate pentru condiţiile extreme de substrat în 
special reacţia solului, regimul aerohidric, troficitate, conţinut în elemente şi 
substanţe nocive creşterii şi dezvoltării plantelor. Întrucât nu avem la dispoziţie decât 
seminţe de ierburi furajere, acestea se pot utiliza cu succes şi pentru înierbarea 
haldelor în majoritatea situaţiilor, cu unele adăugiri de alte specii. 

În alcătuirea propriu zisă a amestecurilor se are în vedere introducerea unor 
specii anuale ca cereale păioase care pot fixa rapid substratul şi asigură o protecţie 
împotriva insolaţiei şi uscăciunii pentru tinerele plante de graminee şi leguminoase 
perene mai sensibile în primele faze de creştere. Pe substraturi pulverulente cu deficit 
de apă se pot introduce Amarantaceae cultivate, care au un rol superior de protecţie 
pentru ierburi în stadiul juvenil. 

O altă problemă pentru amestecuri este diluţia lor cu nisip, în special pentru a 
fi mai uşor şi uniform împrăştiate manual pe taluze nemecanizabile. Una din soluţii, 
poate cea mai bună este amestecul seminţelor cu îngrăşăminte chimice care au dublul 
rol, de fertilizant şi diluent. 

Studiile efectuate au demonstrat că este posibilă amestecarea seminţelor de 
ierburi şi cereale cu îngrăşăminte chimice, cu durată de valabilitate de până la un an 
de la formulare. 

Rezultatele obţinute permit formarea unor amestecuri complexe de seminţe cu 
îngrăşăminte chimice pentru diferite condiţii pedoclimatice şi termen de valabilitate 
(utilizare) cunoscut. 

 
METODE DE SEMĂNAT ŞI COMPORTAREA UNOR AMESTECURI  
Metodele de semănat pe taluze cu pante mai mari de 12-150 se fac de regulă 

manual sau cu ajutorul unor utilaje speciale cum sunt hidrosemănăturile. Sub această 
înclinaţie a taluzelor (12-150) rezultate foarte bune se obţin cu maşina combinată cu 
destinaţie  specială pentru ierburi realizată de ICDP Braşov, care poate lucra şi pe 
suprafeţe pulverulente şi afânate datorită celor doi tăvălugi inelari cu pinteni între 
care cad seminţele concomitent cu tasarea terenului după o singură trecere.  
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În ceea ce priveşte reuşita amestecurilor pentru restaurarea vegetaţiei pe 
haldele de zgură şi cenuşă acoperite cu turbă eutrofă de la Sânpetru Braşov, după 3 
ani din 25 specii au reuşit să se instaleze practic 12 specii din care 6 graminee perene, 
5 leguminoase perene şi un arbust. Prezenţa în amestec a cerealelor păioase, se 
remarcă rolul lor protector pentru tinerele plante de ierburi perene mai sensibile la  
oscilaţii mari de umiditate şi insolaţie puternică, specifică taluzelor acestor halde. 

Dintre cereale comportarea cea mai bună o are secara (Secale cereale) care 
prin autoînsămânţare este prezentă şi în anul al III-lea în covorul ierbos. 

Rezultate bune se obţin şi cu triticale (Triticum x Secale), orz (Hordeum 
vulgare), orzoaică (H. distichon), şi ovăz (Avena sativa). O comportare remarcabilă o 
au speciile cultivate din genul Amaranthus care asigură o protecţie foarte bună a 
tinerelor plante din specii perene care se instalează mai greu. De asemenea, dintre 
speciile anuale comportare bună o au: Xanthium riparium, Reseda lutea, Datura 
stramonium, Hyoscyamus niger, etc.şi dintre cele perene: Agropyron repens, Festuca 
gigantea, Medicago minima, Medicago falcata, Trifolium fragiferum, Potentilla 
anserina, Mentha longifolia, Cirsium arvense, Sorghum halepense, Reynoutria 
japonica, R..sahalinense, Elymus sabulosus şi altele. 

 
STRATEGII DE RECONSTRUCŢIE  A HALDELOR  ÎN ARII PROTEJATE 
O problemă cu totul aparte o constituie reconstrucţia ecologică a haldelor în 

interiorul unor arii protejate prin lege, cum este cazul celor rezultate din exploatarea 
sulfului din Munţii Călimani. 

În ariile protejate sunt interzise cu desăvârşire introducerea unor specii de 
plante din afară sau chiar a unor soiuri noi din speciile existente în aceste areale. A 
aduna seminţe din flora spontană ca soluţie pentru înierbare este o utopie, întrucât nu 
ar ajunge nici pentru 1 % din suprafaţa denudată de vegetaţie din Călimani, cu 
cheltuieli foarte mari. De asemenea, în aceste arii este interzisă folosirea 
fertilizanţilor de sinteză sau prelucrare chimică cum sunt cei care conţin azot, fosfor 
şi potasiu, principalele elemente fertilizante necesare plantelor ierboase sau lemnoase. 

Fără elemente fertilizante provenite din îngrăşăminte organice sau chimice nu 
se poate instala vegetaţia pe un substrat inert, lipsit aproape total de fertilitate naturală 
cum sunt haldele de steril din Călimani. Asigurarea îngrăşămintelor organice din 
gospodăriile populaţiei, în cazul de faţă este iluzorie. În primul rând nu se găsesc de 
cumpărat şi în al doilea rând distanţa până la care trebuie transportate (40 – 50 km) şi 
cantităţile ce se folosesc la hectar sunt foarte mari (30 – 50 tone / hectar). 

 
Se pune întrebarea ce facem în această situaţie limită ? 
Aşteptăm decenii să se renatureze de la sine sau intervenim în forţă pentru a 

diminua şi stopa, pe cât posibil prin înierbare, eroziunea catastrofală a acestor halde 
cu poluarea apelor în aval pe zeci de kilometri cu dispariţia vieţii acvatice, datorită 
acidităţii şi conţinutului foarte ridicat în elemente şi substanţe chimice nocive vieţii. 

 După părerea noastră nu avem de ales, va trebui să acţionăm imediat pentru 
stăvilirea eroziunii cu mijloacele cunoscute (baraje, cleionaje, etc.) după lucrările 
hidroameliorative, urmate de înierbare pentru fixarea şi consolidarea acestor 
materiale care au rezultat după exploatarea minieră.  
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Aceste răni deschise ale terenului lipsite în prezent de o vegetaţie protectoare 
sunt cu mult mai poluante şi dezechilibrante pentru mediul înconjurător şi 
biodiversitate în general decât utilizarea pentru înierbare a unor soiuri de graminee şi 
leguminoase perene  din specii care sunt răspândite în zonă şi folosirea 
amendamentelor calcaroase şi îngrăşămintelor chimice cu efect limitat în timp care să 
facă posibilă instalarea unei vegetaţii cu rol antierozional şi de pedogeneză ca suport 
viabil pentru speciile din flora spontană care în final se vor instala de la sine de-a 
lungul timpului. Astfel, speciile semănate mai „nobile” sau pretenţioase susţinute de 
fertilizanţi chimici cu efect de scurtă durată vor fi înlocuite treptat de speciile 
spontane din împrejurimi mai bine adaptate la aceste condiţii extreme, în acest fel pe 
termen mediu şi lung, biodiversitatea nu va avea de suferit. 

 
SITUAŢIA ACTUALĂ A HALDELOR DIN CĂLIMANI 
Haldele din Parcul Naţional Călimani, din punct de vedere al reconstrucţiei 

ecologice sunt destul de asemănătoare cu cele de la Iazurile Bozânta şi Meda de lângă 
Baia Mare, sub aspectul caracteristicilor fizice şi chimice ale substratului îndeosebi 
reacţia foarte acidă, conţinutul foarte scăzut în elemente fertilizante şi efectul toxic al 
aluminiului mobil aflat în exces. 

În anul 2009 în lunile august şi noiembrie au fost prelevate probe şi materiale 
din haldele de la Călimani care au fost apoi analizate din punct de vedere agrochimic 
la OSPA Braşov (Tabel). 

 
Proprietăţile agrochimice ale materialelor din haldele de steril de mină  

din Călimani 
 

Nr 
crt 

       Localizare Adâncime 
probă 
(cm) 

pH 
în 

H2

Hu 
mus 
(%) O 

(ind) 

Fosfor 
mobil 
(ppm) 

Potasiu 
mobil 
(ppm) 

Grad 
saturaţie 

baze 
(V%) 

Aluminiu 
mobil 
(me) 

       Halda Puturosu 
1 Material afânat nou supraf. 2,9 0,12 2,0 6,0 7,2 3,256 
2 Material afânat nou supraf. 2,7 0,17 3,2 8,0 7,9 4,202 
3 Material vechi 0-15 3,9 1,23 13,0 57,5 16,3 11,638 
4 Material vechi 15-30 3,9 0,79 15,5 54,0 16,8 14,586 
        Halda Pinu 
5 Material afânat nou supraf. 3,5 0,35 5,8 18,0 34,2 4,400 
6 Material vechi 0-15 3,8 0,61 14,1 77,5 12,5 19,800 
        Deponii – colmatare  
7 Baraj Pinu supraf. 3,0 0,47 12,5 18,0 18,3 13,332 
8  Haita Dumitrelu supraf. 3,3 2,12 14,1 22,0 19,7 9,570 

 
Materialele răscolite din interiorul haldei Puturosu au avut o aciditate foarte 

pronunţată de 2,7 – 2,9 pH şi un conţinut foarte scăzut de humus, P, K şi alte 
elemente ceea ce face imposibilă instalarea vegetaţiei de la sine, fără amendare 
calcică şi fertilizare.  
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Materialele mai aşezate după 15 – 20 de ani de levigare în profunzime  a 
fracţiunilor acide, indicele pH creşte cu circa 1 unitate, ajungând la 3,8 – 3,9, 
favorizând astfel instalarea a câteva specii pionere sub formă de tufe izolate din care 
cea mai răspândită este Deschampsia flexuosa urmată de Deschampsia caespitosa şi 
pe alocuri puieţi de molid (Picea abies) care după câţiva ani de la instalare dispar pe 
rând pe măsură ce rădăcinile pătrund în profunzime în substrat care odată cu trecerea 
anilor se îmbogăţeşte în aluminiu mobil ce ajunge la 11 – 20 me/100 g sol, foarte 
toxic pentru plante. 

Prin eroziunea pluvială de pe versanţii haldelor au fost transportate cantităţi 
foarte mari de materiale care au colmatat văile şi barajele. Materialele din aceste 
deponii sunt de asemenea foarte acide cu un pH de 3,0 – 3,3 şi un conţinut foarte 
ridicat de aluminiu mobil cuprins între 9 – 13 me. 

 În deponii există ceva mai mult humus (0,5 – 2 %) şi elemente fertilizante 
provenit şi din solurile şi litiera pădurilor din bazinetele hidrografice din amonte. 

Materialele din Haita Dumitrelu au caracteristici agrochimice mai bune decât 
cele din Barajul Pinu, fiind recomandate ca strat „fertil” în caz de nevoie peste 
substraturi mai acide cum sunt cele de pe Halda Puturosu. 

 
      EXPERIMENTĂRI PRELIMINARE PRIVIND ÎNIERBAREA HALDELOR 

Având în vedere necesitatea urgentă de luare a unor măsuri de reconstrucţie 
ecologică prin înierbare (revegetalizare) cu sprijinul şi acordul constructorului, o 
firmă germană, ICDP Braşov a iniţiat un experiment simplu de amendare calcică şi 
înierbare în 8 locaţii diferite şi anume: 5 pe halda Puturosu (3 lângă fostul sediu şi 2 
la staţie); 2 pe halda Pinu şi 1 pe Haita Dumitrelu, după indicaţiile firmei. 

Variantele au fost următoarele: 
Semănatul 

1. toamna 2009 la 22 septembrie, cu oarecare risc, fiind în afara perioadei optime 
care este până cel târziu la 20 august; 
2. primăvara anului 2010, imediat după topirea zăpezii şi încălzirea vremii. 

Amendare calcică 
1. fără amendare; 
2. aplicat 5 t / ha praf de var (CaO); 
3.aplicat 10 t / ha praf de var. 

Mărimea unui plot este de 37,5mp (7,5x5 m) şi a unei parcele de 6,25 mp (2,5x2,5 m). 
După amplasarea experienţei, amendare şi semănat în 22 septembrie 2009, s-au 

efectuat primele observaţii în 5 noiembrie, constatând o bună reuşită a răsăritului 
cerealelor şi ierburilor pe variantele amendate şi aproape deloc pe variantele fără 
amendare, aşa cum rezultă şi din fotografiile prezentate. După trecerea iernii şi 
topirea zăpezii în primăvară vom avea rezultate concrete asupra supravieţuirii 
speciilor semănate în afara perioadei optime şi vom continua cu semănatul epocii de 
primăvară conform protocolului experimental. 
 Amestecul complex care s-a aplicat a fost format din 20 % graminee şi 
leguminoase perene, 13 % cereale păioase şi 67 % îngrăşăminte chimice NPK. 
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În funcţie de rezultatele înierbării, în anii următori se vor aduce corecţii 
compoziţiei actuale în special la sortimentul de graminee şi leguminoase perene mai 
adaptate acestor condiţii extreme de substrat şi climă. 

 
TEHNOLOGII DE ÎNIERBARE A HALDELOR DIN CĂLIMANI 
Nivelarea terenului 
Înainte de înierbare sunt necesare lucrări de nivelare a terenului pentru a se 

putea efectua mecanizat restul operaţiunilor ca pozarea unui strat fertil de sol dacă 
este posibil, împrăştiere şi nivelare material cu proprietăţi fizico – chimice mai bune 
adus din Haita Dumitrelu sau alte locuri, aplicarea amendamentelor, încorporarea lor, 
semănatul, tăvălugitul şi alte operaţiuni legate de înfiinţarea, întreţinerea şi recoltarea 
covorului ierbos.   

 
Aplicarea amendamentelor 
Reacţia foarte acidă a substratului impune aplicarea amendamentelor calcice, 

operaţie fără de care este imposibil să înierbăm terenul. 
Sortimentul de amendamente calcice  

 Calcarul (CaCO3) măcinat este cel mai răspândit amendament pentru solurile 
acide, cu o putere de neutralizare (PNA) de 90%. 
 Varul ars (CaO) şi varul stins au o putere mare de neutralizare de 150-185, dar 
cu dificultăţi mai mari la aplicare datorită efectului caustic. 
 Carbonatul de calciu rezidual de la combinatele de îngrăşăminte chimice are o 
putere de neutralizare de 70-85% şi un conţinut suplimentar de 2-9% azot. 

Carbonatul de calciu precipitat de la fabricarea produselor sodice are o  putere 
de neutralizare de 90%, dar trebuie folosit cu atenţie să nu depăşească 2% sodiu. 
 Spuma de dejecţie de la fabricile de zahăr are o putere de neutralizare de 75% 
cu urme de elemente ca N - 0,5 %, P - 0,8 % şi K - 0,2 % precum şi substanţe 
organice (2-15%). 

Dozele de amendament se calculează cu precizie după formule pentru 
neutralizarea a 50-70% din aciditatea hidrolitică sunt prezentate sub formă tabelară în 
tratatele de agrochimie. 

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

Din calcul pentru materialele de steril de mină din Călimani cu pH de 3,8 – 3,9 
şi un conţinut de aluminiu mobil de 12 – 20 me/100 g sol, necesarul de carbonat de 
calciu este situat între 11 -17 tone la hectar în medie 14 t /ha CaCO3. 

Pentru un pH şi mai scăzut cantităţile de  CaCO3  ajung la peste 20 t/ha CaCO3. 
Se recomandă utilizarea carbonatului de calciu rezidual de la fabricile de 

îngrăşăminte chimice din Bacău sau Tg. Mureş care au în plus şi cantităţi mici de 2 – 
3 % azot în compoziţie. 

În medie pentru corectarea acidităţii substratului recomandăm 15 tone  CaCO3 
la hectar sau echivalent alte amendamente. 

Acţiunea cea mai rapidă o are praful de var (CaO) care se poate aplica în doză 
de 7,5 t/ha, având o putere de neutralizare dublă faţă de CaCO3.  
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După aplicarea amendamentelor este necesară încorporarea lor superficială cu 
ajutorul unor grape cu colţi, model pe care l-am văzut că există pe şantier la 
Exploatarea minieră Călimani. De asemenea, se recomandă aşezarea unor grămezi de 
amendamente pe marginea de sus a versanţilor haldelor de unde precipitaţiile le pot 
antrena în aval, îmbunătăţind astfel proprietăţile chimice ale substratului de pe 
versanţi şi din colmatări, facilitând instalarea vegetaţiei spontane care ar reduce 
substanţial eroziunea pluvială a materialului de pe halde. 

 
Aplicarea amestecurilor de ierburi + cereale + îngrăşăminte 
Amestecurile complexe formulate de Asociaţia RENATUROPA la un preţ de 

8,32 lei/kg în cantitate de 750 kg/ha se vor putea aplica manual în condiţii mai grele 
pe pante nemecanizabile, cât şi mecanizat cu maşini speciale care le deţine ICD 
Pajişti Braşov. 

 
Pentru aplicarea manuală se vor respecta următoarele instrucţiuni: 
 Norma de semănat este de 750 kg/ha (75 g / m2); un sac conţine cca 30 

kg amestec – suficient pentru 400 m2. 
 Se mobilizează solul cu sape, greble sau mecanizat cu grapa (dacă este 

posibil) la o adâncime de 1-2 cm. 
 Pentru o bună repartizare a amestecului, se vor constitui perimetre 

(parcele) de câte 100 m2 (10 x 10m; 3 x 33m; 2 x 50m; etc.) prin 
pichetare cu ţăruşi şi delimitare cu sfoară. 

 Pentru 100 m2 se cântăreşte într-o găleată o cantitate de 7,5 kg amestec. 
 Se seamănă prin împrăştiere manuală cât mai uniform posibil (7,5 

kg/100 m2); este de preferat să se administreze pe două direcţii 
perpendiculare. 

 După semănat se realizează o încorporare a seminţelor cu greble fără a 
antrena seminţele (imitare săpat cu grebla). 

 După încorporare în mod obligatoriu se tasează terenul cu un tăvălug 
neted sau se bătătoreşte cu dosul lopeţii. 

 
Aplicarea mecanizată cu semănătoarea MSPFP – 2, proprietate a ICD Pajişti 

Braşov cu care s-au semănat 24 hectare pe Iazul Meda din Baia Mare, are o 
productivitate de cca. 1 hectar pe oră, respectiv 7 – 8 ha / schimb, în 8 ore de lucru. 

Lucrarea cu MSPFP – 2 este de o calitate foarte bună chiar şi pe terenuri cu 
pietre de diferite dimensiuni până la 10 cm în diametru, cu condiţia să fie bine nivelat 
terenul. 

Epoca optimă de semănat este imediat după topirea zăpezii, până la 20 august, 
având în vedere altitudinea unde este exploatarea minieră. Aplicarea cu stricteţe a 
recomandărilor de mai sus, va fi cu siguranţă o soluţie viabilă de renaturare prin 
înierbare a haldelor miniere din Munţii Călimani, care sunt în prezent un generator de 
poluare pe termen lung. Înierbarea este primul pas pentru declanşarea proceselor de 
pedogeneză şi integrarea acestor halde în mediul înconjurător.  
 
Rev. Lumea Satului, sub tipar,  2012  
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ASPECTE SOCIO – CULTURALE 
 

 
 
 

PERENITATEA FLORILOR ÎN ACTUALITATE 
 
 

Flora, în mitologia romană, era zeiţa florilor şi a vegetaţiei de primăvară, în 
cinstea căreia se organizau serbările Floralia (25 aprilie – 5 mai) cu varianta daco-
romană Floriile (Dicţionar Enciclopedic, vol. II, 1996). 

La noi, Floare este un gingaş prenume feminin, pe lângă cel de substantiv, 
consacrat pentru morfologia plantelor. De mai multă vreme m-am întrebat si eu de ce 
ambele mele bunici au purtat numele de Floare. Pe mama, la fel o chema Floare 
(Florica). Glumind, pot dovedi oricui, cu acte în regulă, ca sunt născut din “Flori” şi 
poate de aceea îndrăgesc florile. În plus, am avut, şi mai am, verişoare primare şi de 
alte grade, care răspundeau la prenumele de Floriţa, când erau mici, Florica la 
maturitate şi Floare la o vârstă mai înaintată. Nu întâmplător, cele mai îndrăgite 
cântăreţe de folclor bihorean sunt Floricile, care puse în ordine alfabetică, ca să nu le 
supăr, au numele Bradu, Duma, Ungur, Zaha şi altele. 

Care este oare explicaţia acestei abundenţe de Florici atât de răspândite şi în 
locurile mele natale de pe Valea Crişului Repede din Munţii Apuseni ? 

Răspunsul se află într-o datină străbună, în care prima odraslă de gen feminin, 
născută într-o familie de români autohtoni, să poarte invariabil numele de Floare, 
exprimând parcă bucuria apariţiei pe lume a primei flori umane, comparabilă doar cu 
suratele ei vegetale din natura mirifică a acestor locuri. 

În schimb, nepoatele mele, după fraţi, surori şi verişori, poartă cu totul alt 
nume, una singură a fost botezată Florentina, mai aproape de străvechiul nume. 

 Mă intreb nedumerit, fără a judeca pe cineva, de ce acest prenume atât de 
frumos, cu înţelesuri atât de profunde pentru o familie, este acum pe cale de dispariţie, 
fiind înlocuit de altele, adeseori străine de simţirea noastră, nume care nu au nimic  
comun cu tradiţia sădită în sufletul pur al oamenilor de la munte. 

Acest model ancestral de sorginte latină, a numelui de Floare (Florica), cu 
sensurile lui clar exprimate, poate fi reînviat la fel ca multe alte obiceiuri care ne-au 
contopit cu mama natură şi au asigurat, peste veacuri, perenitatea dăinuirii noastre ca 
români pe aceste meleaguri. 

 
 Rev. “Agricultorul român” An III nr. 4 (28), Aprilie  2001 
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ADAPTAREA SUFLETULUI  POPORULUI ROMÂN 
LA SPIRITUL BURGHEZ EUROPEAN ÎN CONCEPŢIA  

FILOZOFULUI  Constantin RĂDULESCU MOTRU ŞI ACTUALITATEA EI 
 

 
 “Tipul  de cultură pe care sufletul poporului nostru a râvnit să-l realizeze îl 
avem înaintea noastră bine caracterizat. Este tipul culturii europene occidentale. 
Spiritualitatea care insuflă acest tip este iarăşi destul de bine cunoscută. În special 
este bine cunoscută finalitatea acestei spiritualităţi care pe terenul vieţii politice, 
economice şi sociale poartă denumirea de spirit burghez” (capitalist, economie de 
piaţă, n.n.)(pag. 27) 
 “Suntem noi românii înrudiţi sufleteşte cu burghezia occidentală, atunci ceea 
ce ne rămâne de făcut este să aplicăm principiile lor politice şi economice, în mod 
sincer, înlăturând, pe deplin chiar cu brutalitate toate  apucăturile care ne 
depărtează, vom fi burghezi sinceri, nu de paradă” (pag. 32). (Constantin 
RĂDULESCU-MOTRU, Psihologia poporului român, 1937, reeditat 2001, Ed. 
PAIDEIA, Colecţia de studii şi eseuri, 195 pagini). 
 
 După ce într-un număr anterior al prezentei reviste, am abordat problema 
adaptării satelor noastre la economia modernă occidentală în concepţia savantului 
agronom Gheorghe IONESCU ŞIŞEŞTI, ne permitem în continuare să readucem în 
prim plan problema adaptării sufletului poporului român la spiritul burghez 
occidental în concepţia savantului filozof Constantin RĂDULESCU-MOTRU, 
expusă cu  puţin timp înainte de a doua conflagraţie mondială, când ţara noastră a 
înregistrat una din cele mai înalte niveluri de dezvoltare economică interbelică. 
 Şi atunci, ca şi acum, oamenii politici, economiştii şi cărturarii vremii şi-au pus 
problema conectării şi integrării noastre pe toate planurile la valorile europene, 
generatoare de bunăstare şi stabilitate. Integrarea politică şi economică este o 
chestiune de timp mai scurt, fiind determinată în principal de privatizare şi volumul 
investiţiilor externe şi interne, care imprimă viteza trecerii de la o economie de stat 
socialistă la economia capitalistă de piaţă funcţională şi nivelul de dezvoltare 
economică. Integrarea socială este cu mult mai delicată decât cea economică, fiind o 
problemă de educaţie şi învăţământ, legi adecvate şi aplicarea corectă a lor, 
schimbarea unor obiceiuri şi moravuri, unele în discordanţă flagrantă cu spiritul 
european occidental, schimbări de atitudine şi comportament faţă de muncă şi semeni 
etc. modificări majore care necesită un timp mult mai lung de instalare şi generalizare, 
măsurate în decenii sau chiar generaţii. 
 Asupra acestui din urmă aspect, prezentăm în continuare, comparativ, faţă în 
faţă spiritul burghez occidental şi adaptarea sufletului poporului nostru la aceste 
valori spre care tindem şi în prezent ca şi în urmă cu şapte decenii de la scrierile 
marelui filozof Constantin RĂDULESCU-MOTRU, din care prezentăm câteva 
aspecte: 
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“SPIRITUL BURGHEZ aduce pe 
terenul vieţii politice: sentimentul de 
supunere faţă de opinia majorităţii şi, 
mai presus de toate, respectul faţă de 
obligaţiile liber contractate. Nu există 
comerţ şi pentru burghez comerţul este 
pe prima linie, unde nu este ţinere de 
angajamente. Pe terenul vieţii 
economice, spiritul burghez face din 
libera concurenţă un judecător suprem 
la împărţirea beneficiilor. Cine 
reuşeşete în concurenţă are drept la 
beneficii. Cine este învins în 
concurenţă nu are drept să invoce 
originea sa de familie sau originea sa 
etnică. Lupta se dă între indivizi cu 
drepturi egale. Pe terenul vieţii sociale, 
spiritul burghez face din iniţiativa 
individuală suprema virtute a 
progresului. Pentru a păstra cultul 
acestei virtuţi, el face din proprietatea 
individuală un fundament al societăţii. 
În rezumat aşadar: supunere la opinia 
majorităţii şi respect pentru obligaţiile 
contractate; concurenţă liberă între 
indivizi egali; cultivarea iniţiativei 
individuale prin asigurarea 
proprietăţii individuale” (pag. 28). 

“. . . SUFLETUL POPORULUI 
NOSTRU. Pe terenul vieţii politice, 
acordul (cu spiritul burghez n.n.) este 
foarte vag. La noi este un fapt 
recunoscut că legile, care sunt obligaţii 
contractate, prin reprezentanţii 
majorităţii cetăţeneşti nu se respectă. Nu 
se respectă nici de cei care le fac, nici de 
cei pentru care se fac  
(...) Românul consideră nerespectarea 
legii un titlu de mărire şi de putere.  
Pe terenul vieţii economice acordul este 
şi mai vag. Libera concurenţă nu este 
câtuşi de puţin intrată în moravurile 
poporului nostru. Românul cere beneficii 
pe baza dovezii că este român. În nici o 
altă ţară nu se repetă aşa des expresiile: 
fiu al poporului, fiu al ţării . . .  
Nici pe viitor să nu ne facem iluzii în 
ceea ce priveşte adaptarea sufletului 
românesc la libera concurenţă. 
Pe terenul vieţii sociale (...) acordul este 
cu desăvârşire inexistent. Gestul 
iniţiativei individuale în scopul de a 
susţine progresul social prin 
întreprinderi riscante şi prin invenţii este 
cel mai plăpând vlăstar al sufletului 
românesc” (pag. 29). 

 
Comentariile sunt de prisos. Las înadins, cititorul acestor rânduri, să judece 

singur comparaţia de mai sus şi cât sunt de actuale aprecierile marelui filozof şi  
psiholog social care ajunge adesea la concluzii deprimante, unele fataliste pentru 
evoluţia noastră viitoare. 

Acestea au fost în linii generale manifestările din trecut ale poporului nostru 
faţă de spiritul burghez (capitalist cu economia de piaţă a prezentului) pe terenul 
vieţii politice, economice şi sociale, cu accente şi mai dramatice în mediul rural, 
după cum apreciază acelaşi autor: “Marea majoritate a populaţiei satelor româneşti 
n-are într-însa nici o asemănare cu sufletul burghez. Din mijlocul ei nu ies indivizi 
întreprinzători, care să-şi rişte odihna şi avutul pentru a se îmbogăţi prin mijloace 
neîncercate. Populaţia satelor româneşti, dimpotrivă, stă sub tradiţia muncii 
colective. Fiecare sătean face ceea ce crede că va face toată lumea. N-are curajul să 
înceapă o muncă, decât la termenele fixate prin obicei. A ieşi din rândul  lumii este, 
pentru săteanul român, nu un simplu risc, ci o nebunie. De aceea slabele rezultate 
date de şcolile primare rurale la noi. Copilul de sătean învaţă în şcoală să fie cu 
iniţiativă, fiindcă şcoala noastră este croită  pe modelul şcolilor burgheze apusene, 
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dar cu toate sfaturile primite, copilul de sătean când iese din şcoală se supune 
tradiţiei colective: el munceşte cum a pomenit la el în sat, din moşi strămoşi”. (pag. 
16-17). 

“O caracteristică a sufletului românesc, care se poate constata iarăşi de la o 
primă privire comparativă este neperseverenţa la lucru început. Românul este greu 
până se apucă de ceva, că de lăsat se lasă uşor, zice un scriitor popular (Ion 
Creangă). Activitatea românului o compară mulţi cu un foc de paie. 

 În Apus, omul se înfige adânc cu munca sa în natură; românul rămâne la 
suprafaţă. Omul de Apus face opere durabile, pe când românul improvizează. Şi cu 
toate acestea, tot despre român se afirmă, cu aceeaşi dreptate, că este îndelung 
răbdător, că este conservator şi tradiţionalist. Cum se împacă aceste caracteristici, 
care sunt opuse?Cine este fără perseverenţă este şi fără răbdare. Cine improvizează 
nu este conservator.(pag. 18) 

Sufletului românesc i s-au mai atribuit încă alte multe caracteristici. S-a spus 
că este nedisciplinat în ceea ce priveşte munca pe terenul economic. Pe când 
celelalte popoare din Apus păstrează muncii un ritm regulat, ca de ceasornic, 
poporul român cunoaşte munca dezordonată, sub formă mai mult de joc. Românul nu 
munceşte metodic, ci în salturi; are lungi perioade de odihnă, iar la nevoie dă pe 
brânci şi face muncă de sclav. Apoi, ca de o altă caracteristică a sufletului românesc, 
s-a vorbit de lipsa spiritului comercial. Marea majoritate a populaţiei de sat, în 
România, nu ştie a valora lucrurile după valoarea lor de schimb, ci numai după 
valoarea lor subiectivă de uz. Un ţăran român vinde aproape pe nimic produsele pe 
care le are în cantitate mare şi dă un preţ disproporţionat de mare pentru marfa de 
care are absolută nevoie. De asemenea este cheltuitor cu timpul, într-o măsură cum 
nu sunt popoarele din Apus. Timpul este pentru român orice, numai monedă nu. La 
târg stă şi se tocmeşte ceasuri întregi pentru un lucru de nimic. Tot aşa la petrecere, 
pierde zile şi nopţi întregi. 

Pe lângă aceste caracteristici, care sunt defavorabile, i se mai atribuie 
sufletului românesc multe altele, favorabile. Se spune despre el că este primitor, 
tolerant, iubitor de dreptate, religios.(pag. 24-25). 

Cu greu ne abţinem să nu continuăm cu citatele din opera ilustrului savant ce 
cuprind neasemuite radiografii ale sufletului neamului nostru înainte de anii 1940 cu 
bune şi cu rele, cu calităţi şi defecte, asemănător altor popoare de pe mapamond.  

Oricât ar fi de jenant, trebuie să recunoaştem deschis că mulţi dintre noi ne 
regăsim şi azi în aceste rânduri ca fire, fapte şi năzuinţe. 

De atunci au trecut peste noi un război devastator, seceta şi foametea de după, 
cotele împovărătoare, suprimarea “burgheziei” satelor declaraţi chiaburi şi duşmani ai 
poporului, deposedarea acestor fruntaşi ai satelor de proprietăţile private şi trimiterea 
lor în temniţe, munci silnice la Canal sau în gulagul din Bărăgan, colectivizarea 
forţată, exodul spre oraşe şi industrie a celor mai vrednici şi pregătiţi locuitori ai 
satelor care au mai rămas după aceste urgii, propaganda şi practica comunistă ce 
interzicea orice tendinţă de însuşire şi deţinere a unei proprietăţi private asupra 
terenurilor şi altor bunuri în spaţiul rural românesc. 
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Astfel, că spiritul burghez antebelic din lumea satului, apreciat de savantul 
Constantin RĂDULESCU-MOTRU ca fiind destul de firav, a fost aproape anihilat în 
cele peste patru decenii de regim comunist până la Revoluţia din decembrie 1989. 

Acum, după aproape 15 ani de tranziţie inversă, de la socialism, la economia 
de piaţă, dominată de spiritul capitalist al proprietăţii private, avem deja undă verde 
să accedem în Uniunea Europeană în anul 2007.  

Reuşita va depinde în mare măsură de dosarul “verde” cu acelaşi număr 7, 
referitor la AGRICULTURĂ care este poate cel mai complex şi în acelaşi timp 
complicat aspect al negocierilor de integrare în U.E., datorită unor cauze şi realităţi 
binecunoscute de noi toţi. 

Pentru aceasta se impune de urgenţă o intensificare a cunoaşterii situaţiei 
actuale a locuitorilor din spaţiul rural sub aspect economic, aşa cum a făcut-o marele 
nostru savant Gheorghe IONESCU-ŞIŞEŞTI şi colaboratorii, dar şi social, aşa cum 
au făcut-o pionierii mondiali ai sociologiei rurale în frunte cu Dimitrie GUSTI şi 
urmaşii, cu completările pertinente ale unor filozofi şi psihologi continuatori ai operei 
începute de Constantin RĂDULESCU-MOTRU şi mulţi alţi cunoscători consacraţi ai 
lumii satelor. 

De glasul şi opera oamenilor de ştiinţă din domeniul socio-economic rural, din 
trecut şi prezent, trebuie să ţină mai mult ca oricând seama politicienii actuali 
guvernanţii şi administraţiile locale, dacă se doreşte cu adevărat îndreptarea situaţiei 
anacronice din prezent şi apropierea sinceră de spaţiul rural european. 

Avem totodată o vagă speranţă că o parte din cele peste două milioane de 
români declaraţi oficial că lucrează corect şi cinstit în străinătate, pe lângă banii aduşi 
în ţară îşi vor însuşi metodele şi disciplina de lucru capitaliste, se vor debarasa încet 
şi sigur de unele moravuri şi apucături din trecut şi îi vor învăţa şi pe alţii să se poarte 
şi să procedeze la fel ca cei din occident. 

 Aceştia şi alţii, din care unii cetăţeni străini care şi-au început unele afaceri în 
agricultura noastră, vor fi nucleele şi promotorii economiei de piaţă funcţionale 
adevărate din spaţiul rural, în măsură să facă faţă concurenţei tot mai acerbe din afară 
şi a celei fără menajamente după integrare.  

Să nu uităm nici un moment că integrarea europeană care bate la uşă, trebuie să 
ne prindă pregătiţi atât economic cât şi spiritual, domenii în care mai avem foarte 
multe de făcut, acum şi pe viitor. 

 
Rev. Agricultura României, anul XVI, nr. 51-52, (780-781), 23-31 dec.2005, 
Bucureşti 
 

 

 

 

 

 



 386 

CĂMINUL CULTURAL SĂTESC 
 

În emisiunea radio „Iarba verde de acasă” de duminică 7 mai a.c. directorul 
prezentei reviste a elogiat pe bună dreptate rolul căminelor săteşti pentru 
culturalizarea locuitorilor, păstrarea tradiţiilor şi relansarea valorilor autentice ale 
neamului nostru. Am copilărit într-un sat bănăţean cu o foarte intensă activitate 
culturală deşi ne găseam în plină propagandă sovieto – comunistă la începutul anilor 
1950. 

Primele mele percepţii de la căminul cultural sunt de la adunările unde agitatori 
comunişti scandau din răsputeri sloganuri ca: „Stalin şi poporul rus, libertate ne-au 
adus”; URSS (uresese) bastionul păcii e” şi altele. Pe pereţi erau postere uriaşe cu 
iugoslavul Tito „călăul” şi barda lui însângerată sau afişe cu stârpirea gândacului din 
Colorado abia pătruns pe meleagurile noastre. 

La staţia radio a cazărmii militare nou construite conduse de consilieri ruşi, 
seară de seară audiam obligatoriu cântece de vitejie ale ostaşilor sovietici asupra 
hitleriştilor. Adăugaţi la acestea cotele împovărătoare asupra bieţilor ţărani, 
condamnarea şi trimiterea elitelor satelor (profesori, preoţi, primari, etc.) la Canal 
deportarea în gulagul din Bărăgan a celor mai buni gospodari declaraţi chiaburi şi 
duşmani ai poporului şi alte nedreptăţi şi atrocităţi pe care acum abia urmează să le 
facem publice.  

În aceeaşi perioadă diverşi instructori de partid proveniţi din muncitori certaţi 
cu munca de la oraşe însoţiţi de securişti şi alte cadre fidele noului regim, mergeau 
din poartă în poartă să lămurească ţăranii să lucreze în tovărăşie ca formă preliminară 
de asociere înainte de colectivizare. 

Cu toate aceste stări nefireşti şi tensionate, la căminul cultural a continuat să 
funcţioneze un cor mixt, o echipă de dansuri populare, o formaţie de teatru, o fanfară, 
o bibliotecă cu sute de volume, o echipă de volei şi una de oină precum şi alte 
activităţi culturale şi sportive. Corul era dirijat de un profesor cu o bună pregătire 
muzicală, la fanfară venea de două ori pe săptămână un profesor de muzică de la 
Filarmonica din Timişoara, plătit de localnici, dansurile erau la fel conduse de un 
instructor de specialitate. În fiecare vară echipa de volei Ştiinţa Timişoara, campioana 
ţării din acea vreme, făcea un joc amical cu echipa comunei şi de fiecare dată cum era 
firesc băteau, dar numai cu 3 : 1, lăsând satisfacţia câştigării unui set pe care apoi 
sătenii îl comentau un an întreg, cine a servit, cine a ridicat mingea la fileu, cine şi 
cum a tras mingea în terenul advers. Întrunirile sportive erau urmate de o masă 
copioasă cu muzică şi aşteptatele bunătăţi pentru acasă care erau binevenite în acele 
vremuri pline de lipsuri. Nu exista sărbătoare fără manifestări culturale care începeau 
cu recitaluri de poezie, lucrări corale, dansuri populare şi teatru, urmată de muzica de 
fanfară după care lumea dansa la lumina petromaxurilor, comuna nefiind încă 
electrificată. 

Pe scena (bina) căminului cultural s-au perindat mari cântăreţi de muzică 
populară ca Ion Cristoreanu, Emil Gavriş, Ion Luican, Maria Lătăreţu, Ioana Radu, 
Maria Tănase şi mulţi alţii, împreună cu orchestre la fel de cunoscute. De câteva ori 
pe an  se prezentau şi piese de teatru cu actori de la Timişoara. 
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În acest climat de cultură mulţi localnici îşi desăvârşeau înclinaţiile înnăscute 
de cântăreţi, dansatori, actori, muzicanţi, sportivi, etc., fălindu-se apoi cu ele. Era o 
mare cinste şi onoare să fii talentat, să activezi la căminul cultural sau pe terenul de 
sport al satului. 

Astfel, peste drum de casa părintească locuia familia Botoca unde s-a născut 
unul din cei mai iluştri violonişti de muzică populară Efta, care împreună cu tatăl său 
ce  cânta la broancă (contrabas) îi vedeam plecând adesea să cânte la hora satului 
duminica după amiază şi de sărbători. 

Fără să-i îndemne nimeni în mod expres, ţăranii în puţinul lor timp liber 
frecventau biblioteca, citeau literatură beletristică şi de alte genuri. Pe atunci nu 
exista „Cântarea României”, „Daciada” sau alte invenţii ulterioare cu scop vădit 
propagandistic, care au  deturnat şi întinat scopurile nobile ale culturii naţionale, cu 
cântece de viaţă nouă, ode conducătorilor iubiţi, imnuri de slavă regimului şi 
slujitorilor lui, etc., toate pe melodii populare autentice sau contrafăcute de noii barzi 
proletcultişti.  

Aproape în fiecare duminică după amiază în interiorul căminului cultural dacă 
era frig şi ploaie sau lângă el dacă era timp favorabil, tineri şi vârstnici participau la 
hora satului. Plecarea sau întoarcerea de la horă era o adevărată paradă a portului 
popular autentic în care acum o jumătate de secol erau îmbrăcaţi mai mult de 
jumătate din localnici. Muzica era foarte bine aleasă, melodioasă, cu nelipsita 
torogoată, trompete, acordeoane, viori, contrabas şi alte instrumente la care cântau cei 
din sat sau din vecinătăţi. 

Ar mai fi multe de spus despre activităţile desfăşurate în căminele culturale de 
altă dată, dar mă opresc aici deocamdată. Ce s-a ales acum de toate acestea este bine 
ştiut, nu mai comentez. 

Un lucru mă intrigă în mod deosebit şi anume care este cauza degradării totale 
ale activităţilor de la căminele culturale în vremurile actuale de deplină libertate de 
expresie şi acţiune ale sătenilor !? De ce în ultimii 16 ani după căderea regimului 
comunist opresiv în viaţa căminelor culturale nu s-a schimbat nimic, din contră !? 

Ce este de făcut pentru îndreptarea situaţiei, la fel las pe alţii care se ocupă 
(dacă se ocupă) de această problemă la nivel naţional. 

Să fiu iertat dacă am îndrăznit să-mi amintesc ce a fost şi din păcate nu mai 
este, acel ceva specific românesc care la intrarea în UE ar trebui să ne deosebească de 
ceilalţi pe plan cultural. Va trebui să ne grăbim să căutăm, să păstrăm şi să promovăm 
tradiţiile autentice şi prin căminele culturale înainte de a fi prea târziu şi a le pierde 
definitiv, cum au păţit-o alţii înaintea noastră. 

În mod cert Europa aşteaptă de la noi să-i îmbogăţim valorile culturale, nu să le 
imităm obedient pe cele specifice altor popoare, indiferent cât de civilizate şi 
dezvoltate economic ar fi ele. 

În constelaţia UE trebuie să ne regăsim şi să ne conturăm mai bine identitatea 
culturală, una din cele mai bogate şi complexe  din această parte a continentului, pe 
care apoi s-o păstrăm pentru generaţiile viitoare. 
 
Rev. Lumea satului, anul II, nr. 12 (17), 16-30 iunie 2006,  Bucureşti 
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INVERSIUNEA VALORILOR DIN SPAŢIUL RURAL 
 
 Rămân uneori surprins câte schimbări au avut loc în ultima jumătate de veac în 
ierarhia valorilor diverselor bunuri, de la terenuri agricole până la bunuri de larg 
consum sau a unor valori morale. 
 Înainte vreme terenurile agricole situate la o distanţă rezonabilă de drumurile 
principale erau mai scumpe decât cele de lângă drum pe considerentul că producţia 
era mai în siguranţă. La redobândirea fondului funciar după 1990, mulţi proprietari 
refuzau să primească terenurile arabile lângă şosele pentru evitarea furturilor de 
recoltă practicată în fostele unităţi socialiste sau a pagubelor produse de animale, în 
special de ovine. Acum terenurile din imediata apropiere a căilor de acces sunt mai 
scumpe decât cele îndepărtate, şi pentru considerentul că sunt mai accesibile se poate 
construi o fermă, o vilă, cu cheltuieli mai mici pentru drumuri şi alte facilităţi. 

În trecut la cârciumă, înainte de colectivizare, cea mai căutată bere a fost cea 
românească la halbă, urmată de cea îmbuteliată în sticle şi deloc căutată berea străină 
din Cehoslovacia sau RDG la care rugineau dopurile prin magazine. 
 Odată cu trecerea timpului datorită necinstei vânzătorilor şi scăderii calităţii 
berii autohtone tot mai căutată a început să fie berea la sticlă şi în cele din urmă cea 
străină, inversiunea fiind de 180 de grade. Acum începe să fie din nou apreciată berea 
proaspătă la halbă de marcă românească cu calitate constantă, recunoscută. 
 Un alt produs autohton şi anume carnea,  avea un preţ absolut derutant faţă de 
cheltuielile de producţie. 

 Cea mai scumpă era carnea de pui, urmată de cea de porc, de vacă şi cea mai 
ieftină cea de oaie. În Elveţia de pildă în urmă cu patru decenii cea mai scumpă era 
carnea de oaie, urmată de cea de bovină, porc şi cea mai ieftină de pui broiler pe care 
o consumau îndeosebi sărăntocii de portughezi, spanioli şi italieni care lucrau atunci 
la construcţii de autostrăzi.  

Explicaţia dată de specialiştii elveţieni era foarte simplă, totul era în funcţie de 
numărul de unităţi nutritive (UN) necesare pentru kilogramul de spor şi gradul de 
multiplicare a efectivelor de animale. La noi în acele vremuri totul era exact pe dos: 
carnea de pui broiler care se producea cu 2-2,5 UN / kg  spor era cea mai scumpă şi 
carne de miel îngrăşat care se producea cu 8-10 UN / kg spor, era cea mai ieftină !? 
 Priviţi şi vă minunaţi ce modificări au suferit preţul unor apartamente. În trecut 
toată lumea fugea de apartamentele de bloc de la parterul clădirilor, acum sunt cele 
mai apreciate, întrucât se pot transforma în birouri, magazine sau unităţi de 
alimentaţie publică, sporindu-le foarte mult valoarea faţă de locuinţele obişnuite de la 
etaj. 
 Dar cele mai dureroase mutaţii s-au produs în comportamentul oamenilor din 
mediul rural. Înainte de colectivizare cele mai preţuite însuşiri morale erau cinstea, 
hărnicia şi omenia.  

Aceste calităţi erau mai apreciate decât bogăţia. Îmi amintesc cum se făceau 
tranzacţiile în gospodăria ţărănească familială. Odată am avut de vânzare o viţică.  

A venit un consătean şi a târguit animalul la un anumit preţ cu tatăl meu, a 
bătut palma şi a plecat. 
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 După aceea a venit un vecin să cumpere viţica oferind un preţ mult mai mare, 
cunoscând ce lăptoasă era vaca noastră. Tatăl meu i-a spus că e promisă altcuiva şi 
nu-şi poate încălca cuvântul dat spunându-i că bani au şi ţiganii numai omenie n-au.! 
Respectul cuvântului dat şi palma bătută la o târguială erau mai presus de scrierea 
unui act de vânzare cumpărare în faţa notarului. 
 După colectivizarea agriculturii, indivizi fără scrupule puşi de clasa muncitoare 
să conducă, au avut sarcină de partid să păcălească pe toate căile pe membrii 
cooperatori minţindu-i permanent şi promiţându-le verzi şi uscate pe ziua de muncă 
prestată în agricultură. 
 Astfel cinstea instalată între săteni după secole de convieţuire a fost terfelită şi 
desconsiderată, având câştig de cauză palavragiii obedienţi de toate nuanţele care 
ştiau să-şi ia angajamente fără acoperire în întrecerea socialistă, nefiind traşi la 
răspundere dacă nu îşi respectau promisiunile.  

Astfel, pe nesimţite minciuna şi puii ei s-au cuibărit în mediul rural la toate 
nivelurile cu toate relele care le generează. În acest context de inechitate socială din 
cooperativele agricole când puturoşii şi hoţii trăiau mai bine decât cei harnici şi 
cinstiţi, modelul de urmat pentru supravieţuire erau cei dintâi, restul căutând să 
părăsească satul oriunde era posibil să câştige o pâine cinstită.  

În aceste împrejurări tragice, omenia proverbială a săteanului a pălit încet, 
încet, fiind înlocuită de spiritul  omului „nou” bazat pe minciună şi jecmănirea 
aproapelui prin toate mijloacele.  

Inoculaţi cu acest germen devastator, conducerile agriculturii cooperatiste şi de 
stat după 1990 au dispus împărţirea între ei a averii agonisite în comun urmate de 
distrugeri inimaginabile produse infrastructurii agriculturii aşa cum nici o ţară fostă 
comunistă din jurul nostru nu a făcut-o. 
 Acum, când comunismul a fost condamnat în parlamentul ţării, fiind catalogat 
pe bună dreptate ca un regim criminal impus din afară, se cuvine să prezentăm răul 
incomensurabil care l-a făcut şi pe plan moral prin deturnarea din temelii a cinstei, 
hărniciei şi omeniei locuitorilor din spaţiul rural, fiind necesare mai multe generaţii 
de acum înainte pentru ca acestea să revină la stadiul de normalitate în care au fost 
odată. 
 În prezent locuitorii satelor îi admiră mai mult pe cei descurcăreţi şi şmecheri, 
îmbogăţiţi prin orice mijloace, unele frauduloase şi mai puţin pe cei vrednici, plini de 
omenie, îmbogăţiţi prin muncă cinstită.  

Cu timpul am convingerea că acum după intrarea în UE, valorile tradiţionale 
ale satului românesc se vor afirma tot mai mult fiind în concordanţă cu spiritul satului 
european actual, bazat pe valori autentice şi durabile. 
 
Rev. Lumea satului, anul III, nr.3, (32), 1 – 15 februarie, 2007, Bucureşti 
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A ÎNCEPUT „RECOLTATUL” DE NOAPTE…. 
 

În urmă cu doi ani, pe vremea aceasta am avut probleme cu sănătatea, pentru 
care am fost internat în spital. Vecinul meu de suferinţă, de loc dintr-un sat 
făgărăşean, şi-a întrebat soţia aflată în vizită, ce mai este nou pe la ei pe acasă. 
Aceasta i-a răspuns printre altele că a început recoltatul de noapte al cartofilor !?  

Auzind fără să vreau cele spuse am rămas iniţial puţin nedumerit, după care am 
percutat cu întârziere ca orice ardelean, zâmbind amar în sinea mea pentru cele 
petrecute în acel sat cu furturile de recoltă. 

 
Cinstea sătenilor de odinioară 
Până la colectivizarea agriculturii în deceniile 5 şi 6 ale secolului trecut, 

locuitorii satelor erau de o cinste şi corectitudine fără cusur, altfel cei care furau 
riscau să fie marginalizaţi sau chiar alungaţi de către obşte dacă recidivau. Pe atunci 
porţile şi casele nu se închideau, întrucât nu existau hoţi între săteni. 

În Apuseni, de unde mă trag eu, erau case izolate cu distanţe mari între ele. 
Absenţa gazdei de acasă era semnalată de o mătură rezemată de uşă, astfel ca cel ce 
dorea să vină în vizită să nu mai bată drumul degeaba până acolo. Cea mai mare 
ruşine pentru un sătean era să fie dovedit şi considerat hoţ, anatemă care o purta toată 
viaţa lui, în plus având de suferit şi copiii cu toate generaţiile care îi urmau. Unui hoţ, 
după ce era aspru judecat, de obşte oriunde se afla în sat, la biserică, horă, cârciumă 
sau alte locuri de adunare, sătenii oneşti îi întorceau spatele, îl evitau ca pe un ciumat, 
la fel şi familia lui, astfel că singur pleca din acea colectivitate rurală cât mai departe, 
adesea la oraş ca să-şi piardă urma, să ia ”cinstit” viaţa de la capăt. 

 
Urmările colectivizării 
Întreg acest edificiu al cinstei şi corectitudinii clădit şi purificat zeci de 

generaţii a fost dărâmat de intervenţia brutală a sistemului comunist în viaţa ţăranilor 
prin colectivizarea nedorită şi jecmănirea lor sistematică şi progresivă, la plata zilelor 
muncă şi alte drepturi. 

Pentru supravieţuire membrii GAC şi mai apoi CAP îşi completau solidari cele 
necesare traiului zilnic prin sustrageri de recoltă de pe câmpurile unde lucrau, 
produse pe care considerau că li se cuvin de drept, fiind obţinute pe fostele lor 
terenuri luate cu forţa în colectivă. Astfel, sustragerile de recoltă din agricultura 
socialistă, pentru a nu suferi de foame, au devenit fenomen de masă, două generaţii şi 
mai bine. 

 
Situaţia actuală 
Aceste noi apucături ale locuitorilor din mediul rural se manifestă pregnant şi 

în zilele noastre în virtutea unei inerţii, deşi agricultura colectivistă şi de stat s-a 
desfiinţat de mai bine de 15 ani la fel de dramatic cum a apărut. 

Noii hoţi fură acum fără ruşine de la privaţi sau asociaţii de proprietari care 
cultivă pământul cu multă trudă, fără ca nimeni să-i deranjeze, din păcate, pe aceşti 
răufăcători. Unii, fără să lucreze, stau tolăniţi toată vara la umbră sau prin cârciumi, 
fiind primii la recoltat pe terenurile altora cu cai, căruţe, saci, desagi, traiste, etc.  
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Cred că nu există sat sau comună de la noi în care grupuri de indivizi leneşi 
fără nici un căpătâi, îşi însuşesc nestingheriţi, munca şi hrana altora. Aceştia au 
devalizat clădirile, grajdurile, serele şi alte dotări ale fostelor CAP-uri, IAS-uri, 
sisteme de irigaţii, garduri de împrejmuire pentru păşunat raţional, au tăiat arborii 
izolaţi sau din pădure şi multe alte distrugeri incalculabile, fără ca nimeni să-i tragă la 
răspundere pentru faptele contravenţionale săvârşite. 

Oare întâmplător actualul Procuror general al României a propus  Ministrului 
justiţiei să modifice Codul Penal pentru înăsprirea pedepselor celor care atentează la 
siguranţa circulaţiei rutiere şi feroviare, în urma furturilor care se fac pe noile 
autostrăzi şi căi ferate ?  

De ce nu s-ar extinde pedepse la fel de mari pentru cei care atentează la 
siguranţa alimentară a naţiunii prin distrugerile cale le-au făcut şi le mai fac încă  
asupra sistemelor de irigaţii, desecări, combaterea eroziunii, plantaţii de perdele 
forestiere, înierbări pe terenurile degradate, etc., care au intensificat  şi mai mult 
efectele secetei actuale, cu foametea care bate la uşă pentru mai mulţi locuitori din 
mediul rural. 

A sosit momentul să-i punem la punct cum se cuvine pe atentatorii la siguranţa 
noastră alimentară, prin acţiuni de anvergură şi legi mai aspre pentru infractorii care 
încă mai bântuie neprinşi în spaţiul rural.  

Să reînviem exemplul de convieţuire al predecesorilor noştri de dinainte de 
colectivizare care au trăit laolaltă prin muncă cinstită şi omenie, fiind în acelaşi timp 
necruţători cu leneşii şi hoţii de bucate. 
 
Rev. Lumea satului, anul III, nr.16, (45), 16-31 august 2007, Bucureşti sub titlul  
” La ţară hoţia se intinde ca râia ” 
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ARTA DE A FI FERMIER 
 

Ocupaţia de fermier în forma ei modernă a fost recunoscută şi consfinţită 
pentru prima dată pe meleagurile noastre în anul 1967 în agricultura de stat, odată cu 
transformarea GAS –urilor în IAS-uri, proces la care am participat efectiv în primii 
mei trei ani de producţie la GAS Jebel, GAS şi IAS Grădinarii în regiunea Banat. Am 
continuat apoi să practic meseria de fermier încă nouă ani pe un plan superior la IAS 
Prejmer, din judeţul Braşov unitate fanion a agriculturii româneşti mai mulţi ani la 
rând înainte de anul 1990. 
 Fermierii români angajaţi cu simbrie de către stat, nu erau fermieri autentici 
cum erau omologii lor vest europeni sau nord americani, care deţineau în proprietate 
privată pământul, animalele, construcţiile, maşinile şi celelalte mijloace necesare 
pentru a realiza producţia agricolă.  

Noi eram angajaţi cu salariu la stat din care se reţinea o parte dacă nu realizam 
indicatorii de producţie planificaţi, care dinadins erau foarte ridicaţi să nu ne luăm 
banii. Arareori dacă depăşeam planul eram stimulaţi cu prime de producţie. 
 

Agricultură prosperă, alimente cu porţia 
 Mai pe înţeles fermierul român avea în administrare moşia şi banii statului, nu 
era legat trup şi suflet de glie şi animale ca fermierii din vest. 
 Partidul – stat avea interesul să scoată din agricultură maximum de beneficiu 
cu minimum de cheltuieli,dacă se putea şi fără acestea, pentru a realiza exportul de 
produse agricole planificat cu care să-şi dezvolte industria socialistă, „ salvatoarea ” 
noastră pentru un trai mai bun, cum ne amăgeau mai marii vremii.  

Nu conta că românul de rând consuma oficial carne de două ori pe an, de ziua 
muncii (1 Mai) şi de ziua naţională (23 August), lunar pe cartelă îşi ridica raţia de 
ulei, zahăr, făină, cartofi, o jumătate de pacheţel de unt de persoană şi multe alte 
restricţii alimentare, inimaginabile pentru o existenţă umană cât de cât normală. În 
acelaşi timp piaţa alimentară europeană, asiatică, africană sau chiar nord americană 
era invadată de produsele româneşti la preţuri foarte scăzute pentru a mai stoarce un 
bănuţ de investiţii sau materii prime cu care să fie satisfăcute aspiraţiile 
megalomanice ale conducătorilor comunişti la „concurenţă” cu sistemul capitalist. 
 
 Am sperat în mai bine.. 
 Acest regim autoritar, străin sufletului românesc, la sfârşitul anului 1989 a fost 
răsturnat prin violenţă şi odată cu acest act s-au distrus din temelii agricultura 
socialistă de stat şi cea cooperatistă, moderne ca şi concepţie şi tehnologii aplicate, 
dar şi cu cele mai inechitabile  retribuţii a membrilor cooperatori sau salariaţi de stat, 
din întreg lagărul socialist european !  De aceea imediat după căderea comunismului 
la noi,  diverşi „ politicieni ” indiferent de culoare şi de convingeri au profitat de 
situaţie şi au aţâţat în scopuri electorale mulţimea nemulţumită a satelor, să treacă la 
desfiinţarea acestor structuri prin care au fost oprimaţi de fostul regim, fără să pună 
nimic în loc decât un palid sentiment de dreptate. 
 Rezultatul după cum se ştie a fost dezastruos pentru noi toţi, aceste structuri nu 
trebuiau lichidate, trebuiau doar transformate în societăţi comerciale pe acţiuni, aşa 
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cum au făcut ungurii, nemţii, cehii, slovacii şi bulgarii, care acum nu-şi mai pun 
probleme cu comasarea terenurilor, crearea unor structuri agricole viabile unde să se 
aplice tehnologii performante, cu productivitate ridicată care să reziste concurenţei 
acerbe a pieţei agroalimentare din Uniunea Europeană. 
 Noi suntem singurii care am distrus totul, am fost ajutaţi şi de alţii să o facem 
pentru a ajunge din exportatori concurenţiali de temut în importatori slugarnici şi 
docili, de  produse alimentare. 
 S-a creat astfel un dezechilibru grav în agricultură, oamenii care trebuiau să 
lucreze mai departe în acest sector au plecat în altă sectoare de activitate sau au  luat 
calea străinătăţii  să-i slugărescă şi să-i îmbogăţească pe alţii, în vreme ce pământurile 
noastre zac nelucrate, animalele s-au împuţinat nepermis de mult şi galantarele 
supermarketurilor sunt pline de alimente scumpe din  import, fiind acum la cheremul 
altora în loc să ne asigurăm noi înşine hrana aşa cum am făcut-o de milenii. 
 
 Cei de făcut ?  

Cum reparăm greşelile impardonabile ale tranziţiei greşit înţelese de  mai toţi 
politicienii care au căzut în cursa aservirii noastre ca ţară la produsele agricole 
realizate de alţii !? 
 Un lucru este sigur, nu putem merge mai departe aşa cum suntem acum, având 
4,3 milioane gospodării privat-familiale de extremă subzistenţă pe 7,7 milioane de 
hectare teren agricol revenind 1,8 ha pe exploataţie !? 
 Modelul fermelor comerciale private sau de stat este calea de urmat, dar unde 
se vor instrui fermierii după terminarea studiilor superioare sau medii, înainte de a 
acţiona pe cont propriu sau a deveni salariaţi la un privat sau la stat ? 
 Până la începutul anilor 1990, absolvenţii facultăţilor de profil erau obligaţi să 
practice agricultura, aveau unde se instrui, să-şi măsoare forţele, să se călească în 
focul producţiei. Acum este aproape imposibil să găsească un loc să exerseze, să se 
perfecţioneze practic, acestea fiind extrem de puţine. Cu toate deosebirile esenţiale 
între fermierul socialist şi fermierul capitalist, existau şi o mulţime de apropieri în 
special obligaţia sau dorinţa de aplicare a unor tehnologii moderne, performante, o 
bună pregătire profesională, fizică şi psihică pentru a acţiona şi multe altele. 
 Din păcate marea majoritate a celor care doresc să practice agricultura 
performantă în ferme nu au pregătirea profesională necesară şi nu sunt apţi fizic şi 
psihic să exercite această meserie fiind expuşi adesea falimentului, în concurenţă 
acum cu fermierii din UE. 
 În plus, agricultura românească dispunea în trecut de foarte multe braţe de 
muncă manuală din zonele suprapopulate ale ţării care în prezent sunt plecate să 
lucreze pe bani mai mulţi şi mai uşor de câştigat în străinătate. 
 Este evident faptul că mai devreme sau mai târziu vor apărea şi la noi ferme şi 
fermieri  adevăraţi pentru a practica o agricultură performantă. Nu avem manuale şi 
norme de conduită pentru meseria de fermier. Pentru aceştia în cele ce urmează 
încerc să prezint o experienţă proprie de viaţă ca fermier la care adaug cele văzute în 
fermele europene pentru a contura pe cât posibil profilul viitorului fermier, ca stare 
de sănătate, ataşament faţă de meserie, înclinaţie spre învăţătură, instruire şi 
profesionalism, educaţie, morală, combaterea infracţionalităţii, spirit de iniţiativă, 
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tenacitate, talent organizatoric, spirit de economie, lucrul cu oamenii din subordine şi 
superiorii, respectul pentru legi şi autorităţi, petrecerea timpului liber, ataşament faţă 
de familie şi multe altele care se vor prezenta în numerele viitoare ale revistei. 
 Meseria de fermier în agricultură implică o sumedenie de calităţi fizice şi 
psihice, cunoştinţe teoretice şi practice, iniţiativă, tenacitate şi talent organizatoric, 
spirit de economie, cinste şi omenie, alături de multe altele. 
 Despre toate acestea se pot înşirui mai multe pagini  sau scrie cărţi întregi. În 
cele ce urmează încerc să conturez mai bine câteva calităţi esenţiale ale viitorului 
fermier bazat pe cele văzute în fermele familiale din străinătate cât şi cele trăite în 
fermele de stat de la noi. 
 
 Condiţia fizică şi psihică 
 Munca în fermă este grea. Nu întâmplător cei mai puternici oameni la 
concursurile „Strong man” provin din rândurile fermierilor. De regulă în ferma 
familială tipică, indivizibilă din vestul continentului nostru, la cârma fermei rămânea 
copilul cel mai destoinic şi rezistent, fiind o selecţie naturală din generaţie în 
generaţie. La fel în fermele americane sau australiene înfiinţate de noii colonişti au 
supravieţuit numai indivizii bine dotaţi fizic, aceasta fiind o primă condiţie în meseria 
de fermier. De proba rezistenţei fizice s-au lovit şi fermierii noştri care s-au 
specializat în urmă cu trei decenii în SUA pe timp de câte un an, care mi-au relatat că 
au lucrat pe tractor la semănatul porumbului şi peste 24 ore, pentru a se încadra în 
epoca optimă, altfel riscau să obţină recolte mai slabe decât vecinii lor, concurenţa nu 
iartă pe nimeni, înlăturându-i pe cei mai slabi.  

În trecut condiţia fizică a fost o probă eliminatorie la facultatea de silvicultură, 
candidaţii trebuiau să îndeplinească un barem de alergare pe 1000 m, băieţii se 
căţărau pe o funie de 5 m şi fetele trebuiau să execute un număr de tracţiuni la bară, 
probe fizice  pentru care se antrenau înainte de admitere. Cine nu reuşea să treacă 
aceste probe, nu putea participa la restul examenelor, oricât de strălucitor era la 
învăţătură. Nu ar fi rău ca aceste probe să fie introduse din nou la facultăţile de 
agricultură şi silvicultură. 
 În aceste profesii se activează în aer liber, pe frig, arşiţă, ploaie şi vânt, mers 
prelungit pe jos, se manipulează diverse unelte, uneori se  încarcă şi se descarcă 
manual materiale grele, animale, etc., pentru care trebuie să dispui de sănătate şi forţa 
necesară, cu toate mijloacele mecanizate actuale care ne uşurează munca. 
 Aceste însuşiri se  câştigă muncind de mic în gospodăria sau ferma familială 
dacă părinţii sunt agricultori şi se perfecţionează în continuare în şcoli de nivel mediu 
sau superior de profil. În unele ţări sunt organizate întreceri pentru a pune în evidenţă 
calităţile fizice ale fermierilor cum ar fi aruncarea bolovanului la elveţieni, aruncarea 
lasoului şi rodeo la americani şi altele. 
 Pe lângă dotare fizică, fermierul trebuie să aibă un echilibru psihic perfect 
având în vedere stresul la  care este supus permanent în legătură cu mersul 
nefavorabil al vremii, starea de sănătate a animalelor şi a culturilor, pierderi de 
producţie, supărări cu ajutoarele, superiorii sau vecinii, lipsa banilor, posibilitatea 
falimentului, etc. 
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 Personal am beneficiat de o sănătate bună, forţă şi rezistenţă fizică, dublate de 
un echilibru psihic corespunzător, care au fost câştigate din cea mai fragedă vârstă ca 
practicant activ în gospodăria părintească şi mai apoi în fermele agricole de stat. 
Adaug la aceasta şi practicarea sportului de performanţă – canotaj academic în anii de 
liceu. Efortul fizic a fost uneori peste puterile mele, dar am avut întotdeauna grija să 
mă îmbrac corespunzător, să mănânc bine dimineaţa, să servesc o masă caldă la prânz 
pe care extrem de rar se întâmpla să o neglijez, tabieturi care m-au ajutat să trec peste 
momente dificile şi să nu mă îmbolnăvesc. Mulţi dintre colegii mei de suferinţă nu au 
rezistat fizic şi psihic să lucreze în fermele agriculturii socialiste, unii încercând să se 
refugieze la munci mai uşoare de birou, alţii în băutură, sfârşind din păcate înainte de 
vreme. 
 
 Pregătirea profesională 
 Agricultura este una dintre cele mai complexe sectoare de activitate care face 
apel la cunoştinţe de biologie vegetală şi animală, climă, soluri, chimizare, 
mecanizare, contabilitate, etc., cu unele înclinaţii şi deprinderi care se însuşesc din 
mers dacă ai şansa să creşti într-o familie  de agricultori, completate în continuare 
prin şcolarizarea de profil la nivel profesional mediu sau superior.  

Am lucrat cu tehnicieni agricoli, absolvenţi de dinainte de război ai unor vechi 
şi remarcabile şcoli de agricultură din Banat şi Ţara Bârsei de la care am avut multe 
de învăţat, mai ales amănunte şi detalii practice în care aceştia excelau.  

Mai apoi am făcut o specializare în Elveţia unde am trăit pe viu modul cum 
erau pregătiţi profesional viitorii fermieri. După 10 clase obligatorii, cei care doreau 
să devină fermieri prin moştenire de la părinţi, căsătorie sau să înfiinţeze o nouă 
fermă, de tineri se înscriau contra unei taxe la o şcoală agricolă de „iarnă” pe durata a 
doi ani, întrucât vara trebuiau să lucreze alături de părinţi în ferma familială. După 
absolvirea şcolii agricole, viitorul fermier era angajat un an sezonier la o fermă 
fruntaşă din zonă, cât mai departe de casă, unde lucra efectiv pe câmp şi în grajduri. 
Abia după ce şeful fermei unde a efectuat practica a dat o recomandare favorabilă că 
este capabil să conducă o fermă, respectivul putea să practice această meserie, reuşea 
să facă împrumuturi de la bănci, se putea înscrie în organizaţii profesionale, într-un 
cuvânt era uns fermier. Astfel în Elveţia ajung să  practice agricultura cei mai buni 
dintre cei buni, meseria nu se moştenea de la părinţi, ea trebuia învăţată în şcoli 
specializate unde candidaţii erau pregătiţi teoretic şi mai ales practic cu cele mai 
moderne cunoştinţe. În alegerea celui care urma să fie şcolarizat pentru a conduce 
ferma familială, părinţii erau extrem de  intransigenţi şi imparţiali, chiar dureros de 
cinstiţi cu ei înşişi şi cu odraslele lor. 

La ferma vecină unde am făcut specializarea, după ce m-am cunoscut mai bine 
cu fermierul, un bătrânel cu sănătatea mai şubredă, l-am întrebat care din cei doi copii 
va urma la conducerea fermei, un lucrător la o fabrică de ceasuri şi un funcţionar la o 
bancă.  El mi-a răspuns cu durere în suflet că nici unul, întrucât nici un urmaş a lui nu 
are calităţile necesare pentru exercitarea acestei meserii  şi dacă ar face-o, deşi copiii 
o doresc, ferma în doi trei ani ar da faliment şi ar ajunge cu toţii pe drumuri. Mai bine 
o vindem unui alt fermier  având toţi de câştigat, eu ieşind la pensie şi copiii cu banii 
luaţi să-şi facă un alt rost în viaţă. 
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Aceeaşi grijă pentru pregătirea viitorilor fermieri l-am remarcat într-o recentă 
vizită la şcolile agricole austriece, unde pe lângă instruire teoretică solidă era o 
instruire practică asiduă în grajdurile de vaci şi pe tractoare în câmp, alături de 
tâmplărie, lăcătuşerie, sudură, etc., pentru băieţi, bucătărie, servirea mesei, croitorie, 
artizanat, etc. pentru fete. Din  câte cunosc este îmbucurător faptul că şi la noi după 
modelul elveţian a apărut o astfel de şcoală pentru agricultură lângă Târgu Mureş şi 
după modelul german s-a înfiinţat şcoala de  profil din Voiteni – Timiş, modele care 
vor trebui extinse la nivelul întregii ţări pe fundalul fostelor şcoli profesionale şi licee 
agricole. 

Cu absolvenţii acestor şcoli se poate spune că se vor constitui şi conduce 
viitoarele ferme familiale, în special din domeniul zootehnic. 

În altă ordine de idei, pregătirea la un nivel superior în universităţile agricole 
este deosebit de utilă în continuare pentru fermierii angajaţi la stat sau la diverse 
asociaţii mari, la fel cât şi pentru cei care doresc să întemeieze ferme familiale 
performante, alături de menirea lor principală de ingineri angajaţi pentru consultanţă 
la camerele comunale pentru agricultură, direcţii agricole judeţene sau alte organisme 
regionale şi centrale. 

Pregătirea profesională la toate nivelurile trebuie să fie continuă pe întreaga 
perioadă a exercitării activităţii în agricultură, întrucât apar noi soiuri de plante, tipuri 
de furaje, îngrăşăminte, pesticide, maşini şi utilaje, tehnici mai elaborate care 
trebuiesc  cunoscute, însuşite şi aplicate.  

 Este bine de ştiut că fără o pregătire profesională temeinică, teoretică şi 
practică, fermierii români nu vor putea face faţă concurenţei şi performanţei 
omologilor lor din Uniunea Europeană. 

 
Ataşament şi dăruire 
Nu poţi exercita profesia de fermier dacă nu-ţi place ceea ce faci zi de zi sau nu 

eşti îndrăgostit de natură în cel mai înalt grad cu putinţă. Un fermier care nu lucrează 
cu tragere de inimă pe câmpuri sau la animale, cu siguranţă este pe drumul pierzaniei 
spre faliment, perspectivă care este cu atât mai dureroasă cu cât îi faci şi pe cei dragi 
de lângă tine să sufere pe nedrept. 
 Cine nu se entuziasmează  de gingăşia unei flori sau nu este mişcat de un 
fluture care zboară, nu este înduioşat de apariţia pe lume a unui animăluţ sau nu-i 
place să trebăluiască prin grădină, grajd, coteţ şi alte locuri de „antrenament” să nu 
încerce să se apuce de agricultură, care înseamnă dăruire totală până la sacrificiu, 
calităţi cu care te poţi naşte sau de care te ataşezi muncind de la cea mai fragedă 
vârstă. În familia ţărănească tradiţională românească, copiii munceau şi aveau de mici, 
sarcini precise. Îmi amintesc o întâmplare de la vârsta de şapte-opt  anişori când 
răspundeam de gâşte, prima mea ocupaţie mai serioasă. Părinţii plecau la munca 
câmpului cu noaptea-n cap, înainte de răsăritul soarelui, numai pe câţiva leneşi, luaţi 
în derâdere de tot satul, îi prindea lumina zilei în localitate.  În fiecare dimineaţă după 
trezirea gâştelor le dădeam drumul din coteţ în curte, le aruncam grăunţe de porumb 
dintr-o găleată şi apoi le slobozeam la păscut pe izlazul din faţa casei. Într-o 
dimineaţă, luându-mă la joacă cu surioara mea mai mică, am uitat să hrănesc gâştele 
cu grăunţe.  
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Acestea mai flămânde s-au repezit şi au consumat de pe marginea izlazului o 
cantitate mai mare de dude coapte, fermentate la soare. Seara, gâştele mele nu mai 
soseau acasă ca de obicei, astfel că m-am dus să le caut. Le-am găsit într-un târziu, 
departe de sat, într-o stare bahică avansată, de nu se mai ţineau pe picioare, unele 
păreau a fi moarte de-a binelea. Vă imaginaţi ce bucurie pe părinţi, care după o zi 
lungă de trudă la seceriş, să plece noaptea pe izlaz, să încarce gâştele de-a valma în 
trei căruţe şi să le aducă acasă. La descărcare hainele s-au murdărit de găinaţ şi s-au 
impregnat cu un miros pestilenţial persistent.  

Pentru prima oară m-am simţit răspunzător în faţa a-lor mei care m-au dojenit, 
fără să mă atingă cu nuiaua. Peste noapte gâştele s-au trezit din beţie şi dimineaţa nu 
am mai uitat să le dau tainul, să aibă guşa plină de grăunţe, care le asigura rezistenţa 
la alcoolul accidental de pe izlaz. Asemenea mie, fiii de ţărani erau obişnuiţi de mici 
să respecte disciplina din gospodărie, să muncească şi să aibă responsabilităţi tot mai 
grele pe măsură ce creşteau şi prindeau puteri, astfel ca până la plecarea în armată şi 
căsătorie să fie perfect instruiţi în ograda părintească.  

Viitorul gospodar învăţa de la cel puţin două generaţii, părinţi şi bunici, la care 
se adăuga cele auzite din străbuni, însumând în final aproape un secol de experienţă 
trăită pe aceeaşi suprafaţă de teren ! 

Din păcate, colectivizarea agriculturii a bulversat total aceste bune  obiceiuri şi 
practici din gospodăria familială, care era un izvor nesecat de potenţiali fermieri 
adevăraţi. Retribuţia strâmbă, inechitabilă şi jecmănitoare, câştigul sărăcăcios din 
cooperativa socialistă şi alte nereguli majore, au făcut ca majoritatea membrilor să-şi 
asigure supravieţuirea din furturi de pe câmpuri şi alte locuri, care până nu demult 
erau ale lor, apucături necunoscute înainte de colectivizare în satul tradiţional, care de 
veacuri avea o morală sănătoasă.  

În aceste condiţii vitrege, majoritatea celor în putere, de vârstă medie şi tinerii, 
au luat calea oraşelor şi şantierelor să scape de munca dezumanizantă şi degradantă 
din colectivă. Au fost suficiente două generaţii de dezmoşteniţi, ca dragostea de glie 
şi animale să se piardă pentru mai multe generaţii de acum înainte.  

Stau mărturie la acest fenomen nedorit şi trist de adevărat, suprafeţele mari de 
terenuri agricole rămase acum în paragină, semn că ataşamentul faţă de practicarea 
agriculturii a atins cele mai scăzute cote din existenţa noastră pe aceste meleaguri. 

 
Iniţiativă şi tenacitate 
În profesia de fermier trebuie să ai iniţiativă, să iei decizii rapide şi 

responsabile, ce lucrări şi tratamente să faci în funcţie de situaţia existentă, multe din 
acestea fără putinţă de amânare. 

Executarea lucrărilor la timpul optim pentru fiecare cultură şi a operaţiilor de 
îngrijire a animalelor, necesită multă tenacitate şi putere de muncă pentru obţinerea 
unor producţii agricole mari şi de bună calitate, cu pierderi minime. În această ecuaţie 
de reuşită se înscrie şi valorificarea integrală a timpului optim de lucru în câmp care 
este adesea lumina zilei, uneori şi a farurilor de la tractoare. 

Odată, spre sfârşitul perioadei de semănat a orzoaicei de primăvară, într-o 
duminică, după servirea mesei de prânz am spus mecanizatorilor să plece acasă fiind 
foarte obosiţi, lucrând şi eu alături de ei din noapte în noapte vre-o zece zile.  
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Întâmplarea a făcut ca de duminică noaptea spre luni să plouă aproape 
neîntrerupt trei săptămâni la rând.  

Orzoaica de primăvară semănată mai târziu, după ploi, a dat cu 1.200 kg/ha 
mai puţin decât restul suprafeţei şi nu ne-am realizat planul la această cultură 
deoarece nu am continuat semănatul încă 6-8 ore până la terminarea operaţiunii, în 
acea duminică buclucaşă.  

Momente asemănătoare de slăbire a tenacităţii am avut uneori şi la pregătirea, 
strângerea şi depozitarea fânului sau al paielor de pe teren, datorită organizării 
defectuoase sau a unor mici perioade de „oboseală” sau „delăsare” care ne-au costat 
ulterior foarte scump.  

Aşa că, timpul optim şi valorificarea lui în agricultură este nepreţuit şi greu de 
evaluat, făcând uneori diferenţa între fermieri şi performanţele lor. 

 
Planificare şi talent organizatoric 
Pe lângă pregătire profesională teoretică şi practică, devotament pentru meseria 

aleasă, mai ai nevoie să ştii cum să-ţi organizezi munca.  
Multe dintre activităţile dintr-o fermă sunt plictisitor de asemănătoare 

îndeosebi în cele de creşterea animalelor. 
Planificarea şi organizarea lucrului în agricultură se însuşeşte permanent în 

perioada de învăţare din gospodăria părintească, în cea de şcolarizare şi practică, în 
stagiatură, la diferite specializări, etc. 

 Zicala spune să-ţi faci iarna car şi vara sanie, mai pe înţeles să-ţi planifici cu 
minuţiozitate şi din timp campaniile agricole ce urmează să le parcurgi. 

 Cine se pregăteşte din vreme şi are tot ce-i trebuie, parcurge mai uşor şi mai 
rapid fazele tehnologice ale lucrărilor programate, care sunt de bună calitate şi se 
încadrează în perioada optimă, având siguranţa unor producţii mari şi constante. Cine 
lasă lucrurile pentru ultimul moment apar probleme neprevăzute, rămâne în urmă cu 
toate, îl depăşeşte timpul optim şi obţine în final producţii mici, neeconomice, care-l 
duc în final la faliment. 

În fostele GAS-uri mai apoi IAS-uri, unde erau folosiţi banii statului, exista o 
planificare riguroasă a activităţii de producţie agricolă, atât în sectorul vegetal cât şi 
în cel animal.  

La întocmirea planurilor anuale se ţinea seama de necesităţile tehnologice ale 
fiecărei culturi sau specii şi categorii de animale, cheltuielile salariale şi materiale 
după diferite normative, precum şi veniturile ce urmau a se realiza.  

Acest exerciţiu de planificare a tehnologiilor şi cheltuielilor era benefic pentru 
fermier, mai puţin ştacheta veniturilor impuse care în cele mai multe cazuri depăşea 
limita stimulativă, fiind adesea descurajante.  

Cu toate aceste neajunsuri reparabile, agricultura de stat  de dinainte de 1990 a 
fost foarte bine organizată, după cele mai moderne principii şi tehnologii 
împrumutate mai ales din SUA, adaptate pentru zona de câmpie şi dealuri a ţării.  

Distrugerea ei a fost cea mai mare greşeală a guvernărilor postdecembriste, 
vitregind ţara de produse agricole ieftine de primă necesitate, dând astfel cale liberă 
produselor străine mai scumpe, să ne ocupe piaţa agroalimentară. 
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 Noii fermieri ar fi bine ca în activitatea lor să se inspire din modul de 
planificare şi organizare care a existat odată în agricultura de stat, să adopte ce a fost 
bun, avem cu toţii ce învaţă din această experienţă pozitivă, pentru creşterea 
productivităţii şi competitivităţii în agricultura românească. 

 
 Disciplina tehnologică şi economică 
 Principala menire a unei ferme agricole moderne este aceea de a realiza profit 
din care cei care o deservesc să aibă un trai decent, altfel ar abandona această 
activitate. Nu se poate realiza o fermă profitabilă, fără cunoştinţe temeinice de 
specialitate, fără aplicarea strictă a tehnologiilor specifice, fără drămuirea fondurilor 
băneşti necesare realizării respectivului produs agricol vegetal, animal sau de 
agrement. 
 Alături de calităţile necesare exercitării meseriei de fermier prezentate în 
numerele anterioare ale revistei, respectarea întocmai a verigilor tehnologice cu 
seminţe, materiale şi lucrări corespunzătoare aplicate la timpul optim cu un maxim de 
eficienţă economică, sunt singurele în măsură să asigure profitabilitatea unei ferme 
agricole.  

Disciplina tehnologică porneşte de la cunoaşterea amănunţită a condiţiilor 
naturale, îndeosebi climatice şi de sol, elaborate de instituţii de specialitate cum sunt 
Oficiile Judeţene de Pedologie şi Agrochimie (OSPA), pe nedrept ignorate în prezent. 

Înainte vreme în toate fermele de de stat şi cooperatiste, odată la patru ani, se 
efectuau analize agrochimice pentru soluri cu recomandări privind fertilizarea lor pe 
fiecare parcelă de teren în funcţie de producţia planificată la fiecare cultură sau 
corectarea reacţiei solului prin amendare, dacă această operaţiune era necesară. 

La fosta Întreprindere Agricolă de Stat Prejmer din Judeţul Braşov, prin 
aplicarea unor doze mari de îngrăşăminte chimice o perioadă de peste 30 de ani, solul 
cu reacţie neutră s-a acidifiat sub un pH de 5,2, necesitând a fi în continuare amendat 
conform analizelor agrochimice. Numai astfel, după amendare, a fost posibilă 
obţinerea în continuare a unor producţii vegetale de înalt nivel.  

Lângă fermă aveam instalat un pluviometru şi un termometru, cunoscând în 
permanenţă temperatura aerului şi cât a plouat, doi parametri climatici esenţiali.  

Păcat că această întreprindere, fanionul agriculturii de stat româneşti este acum 
complet abandonată, pradă demolatorilor profitori de tot felul. Nu de alta, dar, în 
componenţa IAS Prejmer erau trei ferme cu terenuri, grajduri, locuinţe şi sedii ce 
aparţineau fostelor Domenii ale Statului de dinaintea Primului Război Mondial, unele 
cu valori de patrimoniu (clădiri, mobilier,vase de ceramică decorative, etc.). 

Dintr-o crasă nepăsare, aceste vechi ferme de stat cu vaci de lapte şi terenuri 
nerevendicate de peste un secol, au fost în cele din urmă distruse fără sens, privând 
un oraş mare ca Braşovul, de alimente de bază pentru populaţie, cum sunt produsele 
lactate. Se cuvine să amintim disciplina tehnologică şi economică în fosta 
Întreprindere Agricolă Prejmer, multe dintre acestea fiind valabile şi azi, chiar dacă 
au trecut două decenii de atunci.  

Activitatea curentă era cunoscută şi coordonată de cel puţin două ori pe zi la 
ora 700 şi 1900 prin staţia radio proprie. 
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Soiuri, hibrizi şi rase 
O atenţie foarte mare a fost acordată materialului biologic vegetal şi animal, în 

măsură să răspundă la tehnologiile moderne aplicate, seminţele din cultura mare erau 
din verigi superioare procurate din institutele şi staţiunile de cercetare agricolă 
româneşti, care în trecut erau mari producătoare de material semincer.  

La fel, întreg efectivul de 4.500 capete vaci erau incluse şi urmărite într-un 
sistem riguros de control al producţiei de lapte în vederea ameliorării permanente a 
efectivelor. 
 

Mecanizarea lucrărilor 
Pentru sporirea productivităţii muncii, o mare atenţie era acordată mecanizării 

lucrărilor, care era într-o permanentă reînnoire. Totul era în stare de funcţionare, la 
orice oră din zi sau noapte. Un utilaj stricat era imediat reparat, chiar dacă de moment 
nu era folosit. În teren se intra numai dacă umiditatea o permitea. Cele mai mari 
pedepse erau aplicate fermierilor care lucrau terenul pe moale, acţiune negativă care 
dijmuia serios producţia.  

Fermele cooperatiste care ascultau de „îndrumările” instructorilor de partid 
erau fruntaşe la terminarea campaniei de semănat de primăvară, pe orice vreme, iar în 
toamnă erau codaşe la producţii, faţă de fermele de stat care aşteptau momentul optim 
de semănat în funcţie de temperatura şi umiditatea solului. 

Aceeaşi frenezie proletară a „instructorilor” era şi în campania de recoltare, în 
special a cerealelor păioase, când umiditatea peste limitele normale a boabelor, crea 
probleme mari cu păstrarea, dar nu conta, raportarea încheierii recoltării cu orice preţ 
era mai importantă. 

În agricultura de stat imixiunea perturbatoare a partidului atotcunoscător era 
ceva mai slabă şi în consecinţă rezultatele erau mai bune întrucât se respectau mai 
atent tehnologiile şi asigurarea bazei materiale era superioară faţă de agricultura 
cooperatistă. 

 
Îngrăşăminte şi pesticide 
O agricultură performantă nu poate fi concepută acum fără utilizarea integrală 

a îngrăşămintelor organice din fermă, completate cu cele chimice cât şi a pesticidelor 
necesare combaterii buruienilor, bolilor şi dăunătorilor specifice fiecărei culturi. 

În unitatea agricolă de stat în care am lucrat am răspuns o perioadă de Sectorul 
de Chimizare, unde trebuia să cunosc în detaliu, gradul de infestare cu buruieni a 
culturilor, aplicarea şi efectul diferitelor tipuri de erbicide, bolile plantelor şi măsuri 
de combatere, dăunătorii culturilor şi remedii pentru stârpirea lor. 

 În paralel, pe baza memoriilor agrochimice, stabileam şi urmăream strategia 
de aplicare a îngrăşămintelor chimice şi organice pentru realizarea unor producţii 
mari la culturile de câmp, furajere şi pajişti permanente. 

Nerespectarea acestor importante verigi tehnologice legate de „chimizare”, 
aduc cele mai mari pierderi de producţie. 

Dacă nu ai asigurate din timp îngrăşămintele şi pesticidele nu merită să cultivi 
terenul, mai bine te laşi păgubaş. 
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Disciplina economică 
Lunar, în agricultura de stat, obligatoriu, se făcea o analiză economică 

riguroasă pe bază de bilanţ financiar – contabil. Ferma de stat era comparată de unii 
mai hâtri cu un autobuz în care şofer era şeful de fermă şi taxator era contabilul 
fermei.  

Aceştia trebuiau să cunoască foarte bine ruta tehnologică, cheltuielile şi 
veniturile. Analiza lunară a preţului de cost al laptelui era cel mai sensibil barometru 
al eficienţei economice, al creşterii şi exploatării vacilor,principala activitate a 
întreprinderii. Veniturile mai mari realizate de sectorul de prelucrare a laptelui şi 
cărnii erau redistribuite echitabil la fermele de vaci pentru susţinerea producţiei, fapt 
ce ar trebui să se petreacă şi acum în relaţiile deja tensionate între producătorii de 
lapte şi procesatori. 

 
Jurnalul fermei 
În meseria de fermier pe lângă rapoartele tehnico – economice oficiale un rol 

însemnat îl are cunoaşterea evoluţiei vremii, al solului, a producţiei culturilor şi 
animalelor, livrarea produselor cât şi a evenimentelor mai speciale cum sunt: 
calamităţile naturale, accidentele de muncă, incendii, etc.  

Înscrierea acestora este bine să fie făcută pe cât posibil zilnic, seara, într-o 
agendă.  

Aceste date, acumulate mai mulţi ani la rând îl va ajuta pe fermier să înţeleagă 
mai clar evenimentele parcurse, unele dintre ele generatoare de pierderi. Jurnalul este 
bine să fie însoţit de mai multe schiţe ale terenului în care pe parcele să fie trecute pe 
plan acţiuni cu remanenţă mai lungă cum sunt: aplicarea gunoiului de grajd, aplicarea 
îngrăşămintelor cu fosfor, amendarea calcică, erbicidarea cu triazine cu data aplicării 
lor, amplasarea culturilor, rotaţia şi asolamentul, producţiile pe parcele şi multe altele, 
supuse uitării dacă nu sunt notate. 

La predarea ştafetei de fermier în Grădinarii – CS şi Prejmer – BV, pe lângă 
inventare de tot felul, înlocuitorii mei la comandă, cel mai mult s-au bucurat de aceste 
jurnale însoţite de schiţele terenului, completate şi divers colorate cu acţiunile 
prezentate mai înainte, documente care în mod sigur le-au servit apoi ca punct de 
plecare în continuarea activităţii din fermele respective. 

 
Şi atunci se fura din ferme ca-n codru 
În fostele ferme de stat şi cooperatiste cât şi în diferite centre de depozitare a 

produselor agricole, furturile erau la ordinea zilei. În apropierea sediului gostat unde 
am fost angajat după terminarea studiilor,exista o bază de recepţie pentru cereale. 
Dimineaţa vedeam bănăţence oacheşe şi zvelte care mergeau în pas vioi la lucru iar 
seara se întorceau complet metamorfozate, mai dolofane şi greoaie, având sub haine 
buzunare speciale pline cu grăunţe cu care îşi hrăneau animalele din gospodărie. 

După semănatul lucernei, trifoiului roşu şi ghizdeiului cu norme la hectar mai 
mult decât asiguratoare de seminţe, tratate obligatoriu cu Nitragin, de cele mai multe 
ori culturile erau rare.  
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Curios era şi faptul că în grădinile satului erau culturi impecabile de lucernă şi 
trifoi roşu în vreme ce pe piaţa liberă nu găseai un gram de sămânţă. Explicaţia am 
găsit-o urmărind atent drumul seminţelor din magazie până în pământ. Pe traseu, 
aceste seminţe valoroase de leguminoase perene erau rătăcite în gropi pe câmp, genţi, 
săculeţi, mâneci,ciorapi, până şi în cizmele de cauciuc ale mecanizatorului din cabina 
tractorului !? De atunci, pentru siguranţa semănatului şefii de fermă unde am lucrat 
erau obligaţi să însoţească sămânţa de culturi furajere şi să stea pe semănătoare. 

Toamna la recoltarea porumbului, fiecare ziler  în mod dubios, lua cu el o 
damigeană mare pentru apă, deşi terenul din acea zonă de deal era plin de izvoare cu 
apă bună de băut. Misterul l-am dezlegat în prima iarnă după căderea frunzelor din 
lizierele de porumbar (Prunus spinosa) unde erau mormane de ciocălăi rămaşi după 
desfacerea boabelor şi introducerea lor în damigenele cu pricina. În toamna 
următoare, normal am interzis damigenele, după care oamenii nu au mai venit la 
recoltat de porumb la fermă. 

Toată vara m-am rugat de o colonie de ţigani (atunci nu se ştia de existenţa 
rromilor), de la marginea satului să vină la prăşit porumbul. Am vorbit şi cu şeful lor, 
un bulibaşă corpolent şi mustăcios, le-am promis salarii bune, dar nimeni nu a venit 
la lucru. Am fost obligat să aduc cu bani mai mulţi, lucrători de la sute de kilometri 
din Oltenia şi M-ţii Apuseni ca să prăşesc porumbul şi să cosesc fânul. La venirea 
toamnei cine credeţi că au fost primii la „recoltat” porumbul, leneşii mei de astă vară 
care s-au activat brusc, cu mic cu mare. Am chemat miliţia, i-am prins, le-am luat 
porumbul şi traistele mizere la care le-am dat foc. Degeaba însă, nu puteau fi judecaţi 
pentru că paguba produsă nu depăşea 300 lei pe individ şi ei ştiau bine legile.  

Dar ce te faci când veneau cu sutele la ciordit cu traiste şi chiar căruţe ! 
Pagubele erau foarte mari. Am făcut coridoare în lanul de porumb cu pază zi şi 
noapte, dat tot furau, de astă dată cu saci de nailon, luaţi din depozitul fermei, după 
golirea din ei a îngrăşămintelor chimice. 

Vă imaginaţi ce bucurie mi-au făcut în depozitul cu azotat de amoniu vărsat şi 
întărit ca betonul, cu un început de corodare a zidurilor magaziei ! Întrucât nu erau 
legi mai aspre să-i domolească pe aceşti indivizi puşi pe furtişaguri şi distrugeri, am 
avut mult de lucru cu paza avutului statului, în loc să mă ocup de problemele de 
producţie.  

 
Fermele zootehnice erau cele mai păgubite 
Dar cele mai ingenioase sustrageri erau de furaje concentrate din sectoarele 

zootehnice. Ciobanii din fermele de stat, creşteau nenumăraţi porci pe lângă stână, 
chipurile cu iarbă, zerul de la procesarea brânzei şi grăunţe cumpărate. Dacă primele 
două surse de furajare erau adevărate, grăunţele se asigurau din furturi în colaborare 
cu tractoriştii şi alţi lucrători din fermă. 

În campania de recoltare a cerealelor păioase cu combinele tractate (C1, C2 şi 
C3), când boabele erau adunate în saci legaţi şi puşi pe un tobogan care la un semn se 
descărcau „accidental” la marginea unei răpi sau erau acoperiţi cu paie, de unde 
noaptea erau duşi în locuri mai sigure, numai de ei ştiute. După modernizarea 
combinelor, mecanizatorii „uitau” să golească ultimul buncăr după terminarea 
lucrului, făcând „curăţirea” lui de boabe în alt loc pentru nevoile proprii.  
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De cele mai multe ori boabele repartizate oilor în perioada mai critică a 
fătărilor, ajungeau în troaca porcilor ciobăneşti sau erau vândute la alţii. Miliţia dintr-
un oraş aflat la 50 km distanţă de fermă, au prins şi arestat doi ciobani de la fermă 
care vindeau porumb boabe în piaţă, sustras din raţia oilor pe care le păstoreau. 

Am intervenit prompt, amestecând porumbul cu gozuri de cereale dar şi aşa am 
fost uneori păcălit, ciobanii hrănindu-şi propriile animale cu acest amestec. 

 La fermele de vaci, furajele concentrate erau sustrase din magazie sau din iesle 
prin diferite metode.  

Odată am întâlnit un îngrijitor sfrijit şi mic de statură care purta nişte cizme de 
cauciuc nr. 45, uriaşe pentru el, în care am găsit ascunse furaje din ieslea vacilor 
pentru porcul de acasă. Muncitorii zilieri din satul vecin, cât era vara de lungă, 
adunau iarbă de pe câmp şi o duceau acasă. Dar şi iarna, în virtutea inerţiei cărau în 
continuare ceva incredibil, pământ din sera de flori ! O bătrânică mi-a relatat, că în 
douăzeci de ani a reuşit să-şi acopere astfel întreaga grădinuţă cu pământ fertil, adus 
din ferma. 

Ar mai fi multe de relatat asupra sustragerilor din fermele cooperatiste şi de 
stat, în care s-au şcolit mulţi indivizi fără căpătâi şi copiii lor, care atentează şi azi la 
recoltele făcute de alţii cu multă trudă şi bani cheltuiţi până la urmă degeaba. 
Sustragerile  de recoltă sunt în prezent unul din cauzele necultivării unor terenuri 
arabile. Cred că a venit momentul ca şi la noi, furturile de recoltă să fie mai aspru 
pedepsite iar fermierii să fie dotaţi în mod legal cu arme de foc pentru a-şi apăra 
avutul, asemenea celor din alte state civilizate. 

 
Relaţiile de serviciu 
Una din cele mai grele activităţi din fermă este munca cu oamenii din afară. 

Spre deosebire de industrie şi alte medii unde lucrătorii sunt adunaţi la un loc, uşor de 
îndrumat şi supravegheat, în agricultură, datorită lucrului pe spaţii întinse, oamenii 
sunt dispersaţi şi mai greu de urmărit. 

Adăugaţi la acestea şi gradul mai redus de pregătire şi dezinteresul acestor 
lucrători şi veţi avea tabloul complet al greutăţilor pe care le are un şef de fermă 
salariat sau privat, care apelează la braţe de muncă străină. În fermele de stat 
bănăţene, praşila porumbului se făcea cu olteni, cositul fâneţelor cu bihoreni şi 
defrişarea tufărişurilor din pajişti cu oşeni. Recoltarea produselor agricole din câmp 
în special porumb, cartofi şi sfeclă, o făceam cu zilierii din zonele amintite, militari în 
termen, elevi, studenţi şi muncitori din fabrici la care trebuia să le asigurăm un minim 
de condiţii de lucru: echipament, unelte, apă de băut, hrană, transport, cazare, etc. 

Munca voluntară sau patriotică din agricultura impusă forţat tuturor cetăţenilor  
de sistemul socialist de la cea mai fragedă vârstă i-a îndepărtat şi mai mult pe oameni 
de muncile câmpului pe care le considerau un adevărat calvar şi povară suplimentară 
pe lângă preocupările lor obişnuite. În acest climat ostil, şefii de fermă angajaţi de 
stat sau cooperativă, erau adesea urâţi şi huiduiţi, iar ordinele lor ignorate. De cealaltă 
parte erau structurile partidului care cereau adesea lucruri imposibile de realizat, 
astfel că mulţi dintre aceşti fermieri au avut de suferit traume fizice şi mai ales 
psihice care le-au amărât şi scurtat existenţa. Am trăit din plin aceste evenimente şi 
nu doresc nimănui să le petreacă. 
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 Despre relaţiile pe care le-am avut cu subalternii în ferma de stat pot spune că 
au fost dintre cele mai bune în sensul că am apreciat cum  se cuvine prin laude şi bani 
pe cei pricepuţi şi harnici, căutând să scap cât mai repede de cei leneşi şi codoşi.  

Atragerea personalului lucrător şi motivarea lui pentru efectuarea unor lucrări 
de calitate şi la timp este arta fiecărui  fermier, de care depinde în final nivelul 
producţiei şi  profitabilitatea fermei. 

În relaţiile cu superiorii, fermierii de tip socialist erau adesea criticaţi şi 
desconsideraţi pentru că nu reuşeau să ducă la îndeplinire sarcinile exagerat de mari 
ca nivel de producţie, impuse prin plan de conducătorii partidului. 

În funcţie de angajamentele luate în întrecerea socialistă şi  obedienţa faţă de 
mai mari timpului, mai puţin de rezultatele în producţie, unii fermieri erau avansaţi 
pe posturi mai înalte de ingineri şefi şi directori, funcţii mai liniştite, scutite de 
contactul direct şi dur cu producţia agricolă.   
 

Caracterul lucrătorilor sezonieri 
În cei aproape 12 ani de agricultură practică în fermele de stat am avut de a 

face cu fel de fel de lucrători sezonieri şi ocazionali cu care am efectuat diferite 
munci, în special întreţinerea culturilor prăşitoare, recoltarea fânului, porumbului, 
cartofilor, sfeclei de zahăr, defrişări, etc. 

Zonele unde am lucrat, Banatul şi împrejurimile Braşovului erau puternic 
industrializate, astfel că mâna de lucru sezonieră era adusă din alte părţi ale ţării. Un 
prim contact cu sezonierii l-am avut în practica din anul V de studii la prăşitul şi 
recoltarea porumbului cu o echipă din Vechiul Regat din actualul judeţ Teleorman 
(Smârdioasa, Piatra, Conţeşti), oameni foarte harnici şi ascultători, cu care m-am 
înţeles foarte bine. La rândul meu,ca înlocuitor de şef de brigadă gostat, le-am 
satisfăcut cât s-a putut de bine doleanţele legate de cazare, hrană şi retribuire, 
bucurându-mă de încredere şi respect, deşi eram foarte tânăr. A venit apoi primul an 
concret de producţie când la noul gostat unde eram numit inginer şef a sosit o echipă 
de lucrători sezonieri din sudul judeţului Dolj, toţi olteni sadea, gălbejiţi şi cu opinci 
din piele de porc în picioare.  
       Aveam deja o brumă de experienţă cu sezonierii, astfel că le-am asigurat toate 
cele trebuincioase, inclusiv salopetele de doc şi încălţări noi, cizme de cauciuc care 
le-au produs o mare bucurie, jucând o noapte până în zori sârba cu ele. Am făcut apoi 
un contract pentru prăşitul şi recoltatul porumbului, la care oltenii se pricepeau foarte 
bine. După ce au prins puţină putere, fiind bine hrăniţi şi îmbrăcaţi, în noaptea de 
după prima plată m-au părăsit fără să mă anunţe, plecând la un alt gostat.  

Dimineaţa m-am trezit la lucru doar cu şeful de echipă şi câteva femei mai 
vârstnice, jelindu-se că restul de 90 persoane au plecat pe motiv că nu le-am dat 60 lei 
pe zi de muncă cât le-am promis. 

Interesându-mă la contabilitate am aflat că pentru prima dată, fără să ştiu, s-a  
perceput la toţi muncitorii agricoli 2 % pentru sindicat, astfel că în mână sezonierii 
mei au luat circa 58 lei pe zi. Am avut mari probleme cu prăşitul manual pe 300 
hectare porumb din Lunca Caraşului. 

 Între timp am fost ajutat de trustul gostat să găsesc o altă echipă de  prăşitori.  
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Peste nici o lună, sezonierii transfugi au revenit plini de căinţă, căzând la 
pământ ca nişte târâtoare, rugându-mă să-i iert şi să-i primesc înapoi, întrucât unde au 
lucrat au fost plătiţi strict după normative şi anume 35 lei pe zi. Nu i-am primit pe 
nici unul, alungându-i din unitate pe aceşti indivizi lipsiţi de cuvânt şi onoare, cu 
spirit de gloată care m-au lăsat la greu cu porumbul neprăşit. În acelaşi an de început, 
pentru recoltarea fânului am fost contactat de un alt şef de echipă din Munţii Apuseni 
(satul Câmp – Vaşcău) cu care la fel am întocmit un contract ferm după care am bătut 
palma şi am băut un pahar de palincă, adusă de el.  

Întrucât peste acea iarnă ne-am confruntat cu o acută criză de fânuri pentru 
animale am luat măsuri urgente de fertilizare cu îngrăşăminte chimice a peste 500 
hectare fâneţe naturale care aproape şi-au triplat producţia faţă de anii precedenţi. 

 Când au văzut moţii mei ce iarbă aveau de coasă s-au îngrozit, au strâns din 
dinţi, nu m-au abandonat, până au terminat de cosit, uscat adunat, transportat şi 
depozitat fânul, respectându-şi până la final contractul încheiat.  

Abia după aceea au comentat spunând că la anul viitor vor face un altfel de 
contract, anul în curs fiind deosebit de greu şi cu pierdere pentru ei, dar nu au dezertat 
de la muncă, onoarea şi cuvântul dat erau mai importante decât câştigul imediat.  

Câtă diferenţă de mentalitate şi comportament între cele două echipe de 
lucrători sezonieri, care ţin şi de condiţiile socioistorice în care au trăit şi au fost 
educaţi.  

Regimul comunist s-a bazat în special pe astfel de oameni fără cuvânt şi 
scrupule, oportunişti şi aserviţi cauzei pentru distrugerea proprietăţii private, a celor 
harnici şi avuţi, care aveau principii sănătoase despre muncă şi viaţă, altele decât cele 
dictate de învăţăturile partidului. Nu este de mirare că mai toţi directorii de gostat din 
Banat erau olteni iar inginerii şefi şi fermierii care duceau greul producţiei agricole, 
erau din părţile locului !? 

Ar fi multe de spus despre caracterul lucrătorilor din agricultură care fac 
obiectul de studiu al sociologilor, de aceea mă opresc aici cu destăinuirile.  

Cert este că actualul şi viitorul fermier trebuie să cunoască mai bine calităţile şi 
defectele celor cu care lucrează, lucrul cu oamenii fiind o adevărată artă. 

 
Viaţa de familie 
Un fermier pentru a fi înţeles şi sprijinit mai mult în ceea ce face este bine să 

fie căsătorit, soţia pe cât posibil să lucreze alături de el, să aibă copii şi alte multe şi 
depline motivaţii pentru a activa în acest domeniu.  

La rândul meu, am avut o familie frumoasă, o soţie inginer agronom şi doi 
copii, un băiat şi o fată, care m-au ajutat să trec mai uşor peste greutăţile inerente ale 
muncii de fermier angajat la stat.  

Din păcate, în cursul săptămânii, de cele mai multe ori, plecam la serviciu 
înainte de deşteptarea copiilor şi soseam acasă după culcarea lor, ceea ce nu era 
normal. Într-o fermă familială lucrurile s-ar fi petrecut altfel, viaţa de familie este mai 
intensă şi mai legată. În astfel de ferme din Vestul Europei am văzut că locul de joacă 
al copiilor cu maşinuţele din plastic era chiar grajdul vacilor, unde de la cea mai 
fragedă vârstă deprind muncile din fermă, ajutându-şi apoi părinţii.  
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Aici se formează şi se călesc viitorii fermieri adevăraţi, alături de animalele 
care le cresc şi maşinile care le mânuiesc, deprinderi care nu se învaţă din cărţi, ele se 
practică din generaţie în generaţie, acolo în ferma părintească. Rolul educativ al 
părinţilor şi al mediului din fermă este esenţial în formarea tinerilor fermieri. 

Familia fermierului trebuie să ducă o viaţă cumpătată, fără excese alimentare, 
alcoolice, vestimentare sau de altă natură, care se fac cu cheltuială şi pierderi pentru 
bunul mers al fermei. Cineva a făcut un studiu peste generaţii asupra unor familii 
dintr-un sat din sudul ţării începând cu reforma agrară din 1864 până în prezent. 

 Cine a fost harnic şi cumpătat s-a îmbogăţit, a trăit bine şi după această 
reformă şi la următoarele din 1920 şi 1945 la fel după colectivizare.  

Care a fost leneş şi risipitor, a rămas sărac şi după reforma lui Cuza şi la 
celelalte până în zilele noastre.  

De unde şi marea grijă a părinţilor şi bunicilor în ce familie intră prin căsătorie 
copilul sau nepotul, evitând familiile tarate de lenevie, foame, vicii şi boli congenitale, 
defecte care în mod curios sunt „transmisibile” peste generaţii. 
 

Petrecerea timpului liber 
Foarte puţinul timp rămas liber la dispoziţie, era petrecut în familie. Fermierii 

din sectorul vegetal reuşeau să-şi ia concediul de odihnă mai mult iarna şi fermierii 
din zootehnie în a doua parte a verii. De multe ori se întâmpla să nu-şi ia concediul 
ani la rând. La sfârşitul fiecărei campanii agricole organizam o petrecere cu familiile 
la iarbă verde sau chiar excursii de 2-4 zile cum au fost cele după recoltarea 
cerealelor păioase pe Clisura Dunării cu lăzi de bere, carne de batal, foc de tabără, 
saxofon, acordeon, voie bună, dormit în şuri de fân, asistând trei ani consecutiv la 
lucrările de construcţie a Hidrocentralei Porţile de Fier. 

 Atunci aflam mai în glumă mai în serios, fără supărări neiertătoare, multe 
lucruri de peste an. Cunoşteam necazurile şi păsurile angajaţilor şi se cimentau relaţii 
durabile de stimă şi respect reciproc între şefi şi subalterni. 

Mai târziu la Prejmer, cu toţi şefii de fermă în perioada de vară anual vizitam 
câte o ţară străină din jurul nostru, în special agricultura acestora şi obiectivele 
turistice, îmbogăţindu-ne cunoştinţele profesionale şi culturale. 

Am întâlnit mulţi fermieri din vest, pasionaţi de muzică în general sau de 
fanfară, unde cântau la un instrument, lectură, turism, sport, acvaristică, animale de 
companie, diverse colecţii, etc., care le diversificau activitatea şi o făceau mai plăcută. 
Cu toţii aveau un nivel de cultură ridicat şi se putea discuta aproape orice pe lângă 
problemele stricte de agricultură, care erau bine cunoscute şi aplicate.  

Acestea au fost câteva trăiri şi gânduri despre frumoasa meserie de fermier.  
Mă opresc aici, lăsând şi altora loc să ne împărtăşească din experienţa lor ca 

fermieri, nu de alta dar ar fi păcat să se piardă aceste cunoştinţe acum când avem 
atâta nevoie de sfaturi concrete în acest fascinant şi trebuincios sector de activitate, 
care este agricultura. 

 
Rev. Ferma, an  X, nr.1 (56) ian.,  nr.2 (57) febr., nr.3 (58) mart, nr.4 (59) apr, nr.5 
(60) mai, nr.6 (61) iunie, 2008,  Timişoara sub titlul ” Arta de a fi fermier…in 
România” 
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DESPRE LENEVIE, SĂRĂCIE ŞI INFRACŢIONALITATE 
 

Societatea umană a apărut, s-a dezvoltat şi a dăinuit în timp prin muncă şi 
ordine, de bună voie sau impusă, sub forma unor comunităţi gentilice, tribale, 
comunale, regionale, statale, etc.  

Înainte vreme cine abandona mediul de viaţă comunitar era lipsit de ocrotirea 
semenilor, fiind expus pierzaniei. 

În aceste colectivităţi umane se păstrau cu sfinţenie limba, tradiţiile şi 
obiceiurile, împreună cu perceptele morale ce le asigurau supravieţuirea.  

Cine se abătea într-un fel sau altul de la cutumele respectivei comunităţi, risca 
să fie pedepsit de sfatul obştii,  înlăturat sau chiar îşi pierdea viaţa dacă actul săvârşit 
leza mai grav semenii săi. 

Odată cu apariţia şi dezvoltarea oraşelor, pe lângă unele binefaceri de 
civilizaţie, aglomerările umane au adus cu ele multe rele. Aici îşi găseau mai uşor de 
„lucru” hoţii, cerşetorii, prostituatele şi alţi indivizi certaţi cu munca cinstită, 
deoarece se pierdeau în mulţime, îşi ştergeau mai uşor trecutul, fiind mai greu de 
prins asupra faptelor lor nedemne. La oraş se aciuiau adesea scursorile satelor cu 
diferite apucături imorale, alungaţi de semenii lor din spaţiul rural. 

Mediul rural, unde toţi se cunoşteau între ei, era cu mult mai moral şi greu de 
suportat de către răufăcători, care odată identificaţi erau ignoraţi de restul comunităţii 
la diverse întruniri, cum ar fi: biserică, horă, cârciumă, pe stradă sau riscau să fie 
alungaţi din comunitate dacă recidivau. 

Mi-am pus întrebarea de ce la sate nu sunt boschetari sau copii ai străzii, de ce 
se întâlnesc numai în oraşe, cu cât mai mari oraşele cu atât mai numeroşi oamenii 
nimănui. La fel, de ce în mediul rural nu sunt cerşetori ? Nu sunt, pentru că toată 
lumea de la sate, tineri, bătrâni, neputincioşi chiar, muncesc din greu pe ogor sau cu 
animalele să aibă ce mânca, dispreţuind profund lenevia şi pe cei leneşi.  

Oricât de sărman ar fi un om la sat, el munceşte cu ziua pe la ceilalţi gospodari 
care îi dau de mâncare, haine şi chiar adăpost fie şi într-un grajd lângă animale, altfel 
ar pieri.  

În mediul rural, nu s-a văzut încă un om harnic muritor de foame. În schimb, 
oameni leneşi care acum  s-au înmulţit, în loc să muncească iau calea oraşului sau şi 
mai grav a străinătăţii, unde ne fac de ruşine naţia. 

Oriunde se ştie că cei leneşi pentru a trăi în afara spaţiului rural, au două 
alternative: să cerşească sau să tâlhărească, fiind un permanent pericol pentru ceilalţi. 

Vorba unei bătrâne din satul meu,  „Maică, golu’ te bagă-n casă dar foamea te 
scoate afară ”. Cât adevăr ascunde această zicală. De foame, oameni fără nici un 
căpătâi au acum libertatea să colinde în toată Europa, să stea cu mâna întinsă, să fure 
bunurile altora care muncesc cinstit. Exerciţiul l-au făcut în ţară, în familie şi 
penitenciare unde se şcolesc, după care înspăimântă continentul cu apucăturile lor 
prădalnice.  

În marea lor majoritate îşi spun romi de la români şi România, nu de la etnia 
lor, de parcă Johann Strauss ar fi compus opereta Voievodul romilor, Giuseppe Verdi, 
Corul romilor din Opera Trubadurul şi Ion Budai Deleanu ar fi scris epopeea 
Romiada !?  



 408 

Datorită faptelor acestor indivizi certaţi cu cele mai elementare reguli de 
muncă şi igienă, aspecte intens mediatizate de ţările europene, mulţi oameni care 
lucrează cinstit în străinătate, cetăţeni ai României, au de suferit şi de pe urma acestei 
confuzii regretabile între romi şi români, abil folosite de mai marii răufăcătorilor, 
traficanţi de carne vie, proxeneţi, etc., mulţi posesori de palate hidoase şi limuzine 
luxoase. 

De ce ne este teamă să spunem lucrurilor pe nume, de ce lăsăm răul să se 
extindă şi să se adâncească, acum când trebuie să ne recunoaştem fără perdea 
greşelile care ne înconjoară, înainte ca să acţionăm pentru îndreptarea lor !? 

Spaţiul rural românesc, din nefericire a ajuns poate cel mai mare furnizor de 
infracţionalitate transfrontalieră, datorită unor indivizi care în loc să muncească acasă 
cinstit în agricultura sau alte sectoare, preferă să plece în alte ţări, să stea la mila UE 
sau să se dedea la fel de fel de infracţiuni, străine spiritului românesc autentic şi 
european. 

 Din păcate, aceşti indivizi certaţi cu legile şi morala creştină sunt conaţionalii 
noştri, pentru care societatea civilă trebuie să facă mai mult în direcţia educaţiei, 
pregătirii profesionale pentru a practica o meserie, ajutor concret pentru a munci şi 
câştiga suficient pentru o viaţă normală. 

Bunele intenţii trebuie să găsească ecou în rândurile acestor leneşi din tată-n 
fiu, care considerau sau mai consideră încă munca nedemnă de „rangul” lor.  

Debarasarea de vechile apucături se face anevoios şi lupta cu lenea trebuie să 
înceapă din cea mai fragedă vârstă, altfel se riscă ca cei tineri să calce pe urmele 
adulţilor care le vine greu dacă nu imposibil să se lecuiască de lene şi infracţiuni, 
fiind astfel o povară pentru noi toţi cei din această generaţie sau doamne fereşte 
pentru generaţiile viitoare. 
 
Rev. Ferma, an X, nr.3 (58) martie 2008,  Timişoara 
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FESTIVALUL NAŢIONAL AL OUĂLOR ÎNCONDEIATE 
 DE LA  CIOCĂNEŞTI – BUCOVINA 

 
 Ţinut românesc de legendă, Bucovina – Ţara Fagilor - şi-a păstrat, ca nici o 
altă regiune istorică a României, arhitectura rurală tradiţională, datinile şi obiceiurile 
din străbuni, arta populară, cu identitatea lor inconfundabilă, pe un mapamond tot 
mai cosmopolit. Satele bucovinene, înşirate de-a lungul  văilor cu ape repezi, străjuite 
de obcini domoale, cu gospodării reprezentative pentru civilizaţia pajiştilor carpatine, 
sunt adevărate muzee vii în aer liber.  

Unul din aceste sate – muzeu cu  numele de Ciocăneşti, situat pe valea Bistriţei 
Aurii, a început să se remarce prin cele două festivaluri naţionale şi anume: „al ouălor 
încondeiate” şi „al păstrăvului”, iniţiate de vrednicul primar Gheorghe TOMOIAGĂ, 
urmat şi susţinut cu devotament, de întreaga obşte a comunei. 
 Primul dintre ele, Festivalul Naţional al ouălor încondeiate a ajuns la a V-a 
ediţie şi s-a  desfăşurat în perioada 7 – 9 martie, de Lăsatul Secului, la începutul 
Postului Mare al Paştelui.  

Cu acest prilej, se întrunesc meşteri renumiţi ai încondeierii ouălor din întreaga 
ţară, păstrând tradiţia şi transmiţând toate secretele măiestriei generaţiilor viitoare. 
 Marele sculptor C-tin Brâncuşi spunea despre ou că este  „maica tuturor 
formelor”, începutul şi sfârşitul lumii. 
 Originea ouălor colorate şi mai întâi „roşite”, apoi decorate („înpistrate”) se 
pierde în negura vremurilor precreştine din Europa şi Asia, continuând până în zilele 
noastre, în spaţiul  cis şi extra-carpatic, mai ales. 
 Am văzut la lucru echipa de încondeietori vârstnici şi foarte tineri care 
mânuiau cu multă măiestrie „chişiţa” pentru „impistrirea” ouălor de găină sau chiar 
de struţ, după diferite tehnici tradiţionale, cu motive geometrice, fitomorfe, şi 
zoomorfe pe fonduri divers colorate în funcţie de zona sau localitatea de origine. 
 Există o infinitate de modele care se îmbogăţesc mereu, graţie talentului 
artiştilor anonimi care au salvat această artă şi vor duce mai departe acest meşteşug 
artistic minunat. 

Bucuros de oaspeţi, primarul din Ciocăneşti, în cuvântul de bun venit a spus:  „ 
Găsesc că prin oul încondeiat se exprimă întreaga filozofie a existenţei noastre 
străbune prin care am trecut secole de-a rândul, şi am rămas tot aici pe aceste 
meleaguri, aşa cum aici s-au născut şi au rămas, pe vecie înaintaşii noştri, vrednici 
de pomenire pentru binecuvântarea ce ne-au lăsat-o. Această artă extraordinară 
cred că merită preţuită şi mai mult, pentru că ea se regăseşte, în primul rând în noi, 
prin educaţia ce am primit-o de la părinţi, dar şi prin darul şi harul pe care acest 
popor l-a avut dintotdeauna……” Îmi vine greu să mai adaug ceva, la cele spuse de 
amfitrionul nostru Gheorghe TOMOIAGĂ.  

Juriul festivalului, condus de eminentul om de cultură, Prof. dr. Corneliu 
BUCUR, Director General al Complexului Naţional Muzeal „Astra” din Sibiu, a 
acordat trofeul festivalului doamnei Otilia MAHU din Câmpulung Moldovenesc – 
SV şi următoarele premii pentru adulţi:  
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Secţiunea Tradiţie: 
Premiul I – Ingrida TIMU din Ciocăneşti – SV 
Premiul II – Ana LUCACI din Putna – SV 
Premiul III – Filofteia DRAJMICI din Vatra Moldoviţei – SV 
Menţiuni: Cristina NIGA din Vatra Moldoviţei – SV, Elvira RUSU   
din Poiana Stampei – SV şi Anişoara ŢUGUI din Săcele – BV 

Secţiunea Creaţie: 
Premiul I – Maria ZINICI din Rădăuţi – SV 
Premiul II – Nicoleta CAZAC din Rădăuţi – SV 
Premiul III – Niculina NIGA din Ciocăneşti – SV 
Menţiuni: Florin BEJENARI şi Valentin HRIŞCĂ, ambii din Rădăuţi - SV  
şi Ana MOROCICO, din Ulma – SV 
Pentru cei tineri, păstrători şi continuatori de tradiţii, au fost acordate premii:  

Asociaţiei Vatra Hărmanului din localitatea omonimă (jud. Braşov); Grupurilor de 
copii din comunele Brodina – SV, Săcele – BV, Ciocăneşti şi Stulpicani – SV.  

În încheierea festivalului, s-a desfăşurat un bogat program folcloric şi focuri de 
artificii. 
 
Rev. Lumea satului, anul IV, nr.8, (61), 16-30 aprilie 2008, Bucureşti  sub titlul  
” Festivalul naţional al  ouălor încondeiate”  
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ROADELE  PLOCONIRII ŞI DEZASRUL AGRICULTURII 
 

La răscruce de imperii unde am fost şi mai suntem situaţi geopolitic şi 
geografic, supravieţuirea ca neam puţin numeros s-a datorat şi firii românului adept al 
sloganului „capul plecat sabia nu-l taie”.  

Dintre capetele plecate cotropitorii şi-au ales slugile netrebnice care s-au purtat 
adesea nemilos cu supuşii conaţionali, atunci când era vorba de strângerea birurilor, 
haraciului, cotelor, taxelor şi altor dări către stăpânii autohtoni sau străini nesătui din 
jur. 

Agricultura şi hrana care o asigura, a fost şi ea la rândul ei obiect de dispută 
între cotropitori şi cotropiţi, primii încercând să ia totul, lăsându-i pe cei jecmăniţi la 
limita supravieţuirii şi în caz de revoltă în pragul morţii prin înfometare.  

Este cunoscut zelul cu care boierii ploconitori strângeau birurile de la şerbi, 
iobagi, clăcaşi şi alţi amărâţi pentru a  susţine un domn sau altul şi el numit în funcţie 
de cât de mult oferea la Înalta Poartă sau alte Curţi imperiale.  

Între cele două războaie mondiale după reforma agrară din 1920 a fost o 
relativă dezvoltare a agriculturii, cu proprietari privaţi mici şi mijlocii, totul a început 
să funcţioneze mai bine asemenea fermelor familiale din vestul continentului.  

Când să credem şi noi că ne va fi mai bine, prin jocul nefast al istoriei, a venit 
peste noi imperiul roşu cu colectivizarea forţată unde altă generaţie de zeloşi de astă 
dată tot genul de frustraţi, cu mânie proletară se întreceau în distrugerea firavei 
proprietăţi agricole private, abia înfiinţate în curs de consolidare. 

Prin cote împovărătoare date ca despăgubire uitucilor cotropitori şi mai apoi al 
nevoilor nemăsurate a dictatorilor proveniţi din clasa muncitoare conducătoare, s-a 
căutat anihilarea iubirii de glie a ţăranului, exploatarea şi umilirea lui pe toate 
planurile. 

După căderea comunismului am crezut că am scăpat de zelul obedienţilor 
oportunişti de tot felul, dar nu a fost să fie aşa.  

Vreţi să intraţi în UE, atunci desfiinţaţi formele asociative cooperatisto-
comuniste, agricultura de stat, complexele zootehnice „perdante” şi alte instituţii care 
ne pot crea probleme cu concurenţa produselor  noastre alimentare, erau îndrumările 
„binevoitoare” ale celor de la Noua Poartă de la Bruxelles.  

Zis şi făcut, zeloşii noştri contemporani, conform practicilor cunoscute şi 
însuşite de demult au trecut la acţiune, distrugând în sens invers totul în calea lor, 
inclusiv agricultura de stat care a funcţionat neîntrerupt un secol şi jumătate de pe 
vremea lui Cuza Vodă ! 

Nici un vecin din fostul lagăr socialist nu şi-au distrus fermele de stat şi 
asociative din agricultură pentru interese imobiliare meschine în afară de noi.  

De ce oare, că şi lor li s-au impus aceleaşi condiţii de aderare.  
Unii dintre noi, conform obiceiului ploconirii maladive la fostele imperii, s-au 

întrecut în respectarea doleanţelor mai marilor noştri, distrugând agricultura 
performantă, uitând de suferinţele ce urmează să le îndure cei mulţi, obligaţi să-şi 
caute acum de lucru pe meleagurile străine la munci refuzate de autohtoni, fiind ţara 
cu cei mai mulţi emigranţi pentru lucrări agricole din UE. 
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Acestea sunt roadele ploconirii la curţile străinătăţii şi uitarea de nevoile 
propriului popor. 

 Acum, în plină criză mondială de-am fi avut în funcţie  agricultura anilor 1990 
cu industria care o deservea sunt sigur că am fi trecut-o cu mult mai uşor, aveam 
alimente îndestulătoare şi ieftine, ca primă condiţie a existenţei noastre şi chiar la 
export, de trei ori mai mult faţă de populaţia României, aveam mai puţini şomeri şi 
concetăţeni sub pragul sărăciei.  

Prezentăm pe mass medie cu emfază rezultatele celor care lucrează în 
agricultură pe sole mari ca o „descoperire” pe care noi o aveam deja bine însuşită şi 
practicată înainte de 1990! 

 Nu este tras nimeni la răspundere pentru distrugerile provocate infrastructurii 
agricole şi suferinţele produse ulterior celor care trebuiau acum să lucreze în 
agricultura românească, nu aiurea pe la alţii !? 

În toată Europa, şi am colindat destul de mult în ultimul deceniu, nu am  
întâlnit nici un panou cu inscripţia „Teren de vânzare” numai la noi răsar aceste 
oferte ale neputinţei ruşinoase cu sutele la marginea drumurilor pe terenuri 
abandonate pline de bălării şi mărăcinişuri. Toţi vor să vândă pentru a scăpa de 
agricultură, activitate pe care urmaşii ţăranilor de dinainte de socializare o 
dispreţuiesc din temelii. 

 Ca la noi la nimeni şi niciunde! 
Aceste situaţii total anormale ar trebui să ne dea tuturor serios de gândit de la 

mare la mic, altfel vom avea de înfruntat dezastre inimaginabile din care se remarcă 
criza alimentară cu foametea ce o poate declanşa şi pe meleagurile noastre în orice 
moment de acum înainte dacă nu se iau măsuri urgente de remediere. 

 
 
Rev. Lumea satului, anul V, nr. 20 (97)  din 16-31 oct. 2009, Bucureşti, 
sub titlul ”Zelul ploconirii” 
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IMPRESII DE PESTE HOTARE 
 
 

PROBLEME ACTUALE ŞI DE PERSPECTIVĂ 
 PENTRU PAJIŞTILE EUROPEI 

 
 
 După datele FAO (Production Yearbook – 1994), pajiştile permanente din 
continentul nostru, fără spaţiul fost sovietic, ocupă 86,7 milioane hectare, 
reprezentând 18,5% din suprafaţa totală (472,8 mil. ha, pădurile se întind pe 32,9% şi 
arabilul pe 30,0%, totalizând împreună 81,4% terenuri cu vegetaţie naturală şi 
cultivată. Pe glob, pajiştile ocupă 3.362 mil. ha, respectiv  22,7% din suprafaţa 
uscatului, pădurile 28,2% şi arabilul 9,8%, înglobând împreună peste 60% din terenul 
cu vegetaţie. 
  În ţara noastră, după Anuarul Statistic (1999), suprafaţa pajiştilor permanente 
este de 4,87 mil. ha, respectiv 21,2% din totalul suprafeţei, pădurile 29,0% şi arabilul 
40,5%, respectiv peste 90% din terenurile cu vegetaţie, cu aproape 10% peste media 
europeană şi cu 30% mai mare în raport cu cea mondială, situaţie care ne avantajează. 
 Am recurs la aceste date statistice pentru a pune în evidenţă ponderea şi 
importanţa pajiştilor permanente (naturale), care ocupă în jur de 20% din suprafaţă, în 
toate cele trei situaţii prezentate mai sus.  

La acestea se adaugă alte suprafeţe de pajişti temporare (semănate), care în 
unele ţări, ca Elveţia, ocupă până la 85% din terenurile arabile. 
 Cu toate greutăţile cu care se confruntă cercetarea agricolă românească, am 
beneficiat de multă înţelegere şi sprijin din partea conducerii institutului unde lucrez 
şi a Academiei  de Ştiinţe Agricole şi Silvice, care mi-au permis să particip la 
ultimele trei întruniri ştiinţifice organizate de Federaţia Europeană a Pajiştilor 
(European Grassland Federation – EGF), care s-au desfăşurat în Grecia, Danemarca  
şi Germania. 
 
 Tematica abordată la aceste reuniuni ştiinţifice a fost deosebit de bogată, 
după cum urmează: 
 ■ Grecia – Salonic (26-31 mai 1999), al X-lea Simpozion Internaţional 
Ocazional EGF, cu tema: “PAJIŞTILE ŞI PLANTELE LEMNOASE ÎN EUROPA” şi 
secţiunile: Invazia arbuştilor în pajiştile extensive; Spaţiul silvopastoral şi agrosilvic; 
Pajiştile, plantele lemnoase şi peisajele; Evaluarea sistemelor economice integrate 
cu plante lemnoase; 
 
 ■ Danemarca – Aalborg (22-25 mai 2000), al XVIII-lea Miting General  EGF, 
cu tema: “FERMA DE PAJIŞTI – NECESITATE ECONOMICǍ ŞI BILANŢ DE 
MEDIU”, cu secţiunile: Producţia şi conservarea furajelor de pajişti; Calitatea 
furajelor; Relaţia plantă-animal; Managementul nutrienţilor; Agricultura organică; 
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 ■ Germania – Witzenhausen (8-10 iulie 2001), al XI-lea Simpozion 
Internaţional Ocazional EGF, cu tema:”FERMA ORGANICǍ (E COLOGICǍ) DE 
PAJIŞTI” şi secţiunile: Fixarea biologică a azotului de către leguminoasele perene 
de pajişti; Ferme organice de pajişti şi conservarea naturii; Circuitul nutrienţilor în 
fermele organice de pajişti; Workshop-ul: Metode pentru determinarea 
biodiversităţii pajiştilor. 
 
 Anul viitor va avea loc în Franţa – La Rochelle (27-30 mai) al XIX-lea Miting 
General EGF – 2002, cu tema ”MULTIFUNCŢIONALITATEA PAJIŞTILOR – 
CALITATEA FURAJELOR, PRODUCŢIA ANIMALIERǍ ŞI PEISAJELE”. 
 
 Din enumerarea succintă a tematicilor acestor manifestări ştiinţifice din 
domeniul pajiştilor, la nivel european, se constată o preocupare  permanentă pentru 
rolul deosebit pe care îl au pajiştile în demararea şi extinderea unei agriculturi 
ecologice (sustenabile) ca alternativă la agricultura intensivă poluantă, cu grad ridicat 
de risc pentru mediu şi sănătate.  
 Pajiştea a fost privită până acum, aproape exclusiv, ca o resursă economică de 
producere a furajelor, pe care trebuia să sporim producţia la hectar prin fertilizarea 
chimică NPK, pentru care avem deja o gamă foarte mare de variante, fertilizare 
organică, amendare sau în cazul celor cu covor ierbos degradat să se efectueze lucrări 
de “supra” sau reînsămânţare cu un număr impresionant de amestecuri de ierburi şi 
altele.  

Din păcate, mulţi dintre noi am rămas în continuare partizanii fideli ai acestui 
concept de intensivizare a producţiei pajiştilor, fără să remarcăm şi alte multiple 
faţete şi roluri în existenţa noastră actuală şi viitoare pe care le are acest mod de 
folosinţă a terenului. 
 Despre rolul ierbii şi funcţiile ei economice, estetico-recreative şi ecoprotective 
am mai scris în paginile acestei reviste (“Agricultura României” nr. 24/2001), inspirat 
fiind şi de participarea la reuniunile EGF.  

Nu contestă nimeni necesitatea sporirii producţiei pajiştilor prin mijloace deja 
foarte bine cunoscute de decenii; problemă care se pune acum în Europa este 
reducerea nivelului de fertilizanţi chimici, în special de azot, şi înlocuirea lor cu alte 
resurse de natură organică, cum sunt dejecţiile animalelor şi fixarea simbiotică a 
azotului de către leguminoasele perene de pajişti sau alte specii, inclusiv cele 
lemnoase.  

Cu alte cuvinte, a pune natura să lucreze pentru“fabricarea”azotului biologic, 
prin menţinerea unui raport optim între gramineele şi leguminoasele de pajişti, este 
un demers şi o şansă pentru agricultura ecologică de mâine, problemă dezbătută la 
toate reuniunile EGF din ultima vreme. 

 În plus, furajul obţinut – iarba, valorificat direct prin păşunat de către animale 
sau cosit pentru hrănire la iesle ori conservare, are proprietăţi nutriţionale foarte bune, 
un raport energoproteic echilibrat şi alte calităţi pentru realizarea în final a unor 
produse animaliere ecosanogene.  
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În fermele organice (ecologice) ale viitorului, pajiştile temporare (semănate) 
participă în asolamentul de culturi în arabil într-o proporţie de cel puţin 33%, aşa cum 
am mai văzut în Germania. 
 O altă direcţie a studiilor şi cercetărilor în Europa se îndreaptă spre conservarea 
biodiversităţii pajiştilor naturale, în care numeroase specii considerate până mai ieri 
ca nevaloroase sau chiar buruieni, după ultimele cercetări sunt foarte bogate în 
principii nutritivi şi substanţe cu rol mai mult sau mai puţin definit, care dau calitate 
şi savoare unor produse animaliere, în special lactate.  

În aceste pajişti naturale se conservă “in situ” numeroase specii şi ecotipuri 
rare, care să fie folosite ca resurse genetice pentru ameliorarea gramineelor şi 
leguminoaselor perene sau în biotehnologii de perspectivă. 

Odată cu aceste pajişti se conservă şi o entomofaună specifică, microfaună, 
mamifere, păsări etc., într-un complex integrat agrosilvopastoral, care imprimă o notă 
distinctă ecosistemelor respective. 
 La toate reuniunile, dar mai ales la cea din Grecia, a existat o viziune 
atotcuprinzătoare asupra peisajelor (landşafturilor) în care pajiştea are un rol bine 
definit. Se optează tot mai mult pentru păşuni cu arbori izolaţi sau grupuri, unde 
animalele să găsească un refugiu în perioadele toride de vară sau în alte condiţii 
nefavorabile, în care păsările insectivore să-şi facă cuiburi şi să combată dăunătorii 
plantelor de pajişte şi pădure sau chiar pe cei care atacă animalele la păşune.  

În unele cazuri, vegetaţia lemnoasă formată din arbuşti şi puieţi de arbori poate 
constitui resursă furajeră în perioade de criză, în special în Bazinul Mediteranean, 
pentru capre şi oi, multe dintre aceste specii lemnoase fiind ameliorate şi luate în 
cultură pentru furaj.  
 O altă problemă majoră se referă la subîncărcarea  sau abandonul unor 
suprafeţe de pajişti care atrag după sine revenirea la natura sălbatică de dinaintea 
intervenţiei omului şi animalelor sale. 

 Cu aceste fenomene se confruntă acum pe scară generalizată şi ţara noastră, 
drept pentru care ar fi de mare interes studiile în această direcţie nedorită.  
 Un lucru este cert şi pentru noi, că va trebui să ne schimbăm radical optica mai 
îngustă, de breaslă profesională, încercând să creăm punţi de legătură între diferite 
domenii de activitate, mai ales între agricultură, silvicultură şi protecţia mediului.  

Discuţii contradictorii şi sterile, intens mediatizate, de genul păşunatului în 
păduri, nu ar trebui să mai aibă loc la noi. 

 În Europa vestică ar fi hilar să se pună astfel de probleme. În situaţia noastră, 
ar fi mai util să se dezbată problema păşunatului pe păşunile existente, cositul 
fâneţelor abandonate, valorificarea pârloagelor înţelenite, umbrare şi apă pe izlazuri, 
si altele.  

Posibil ca în noile programe de cercetare, cum este “Agricultură şi alimentaţie 
– AGRAL”, recent lansate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, să fie apreciate şi 
alese lucrările care încearcă să rezolve în complex problemele agriculturii, respectiv a 
pajiştilor, ţinând seama de impactul pe care îl pot avea asupra pădurilor şi altor 
componente ale mediului ambiant, a peisajului în general.  
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 Pentru a ne alinia la exigenţele cercetării ştiinţifice şi practicii europene în 
domeniul pajiştilor, propun să luăm următoarele măsuri: 
 ♦ Iniţierea şi realizarea unor cercetări în complex pentru pajişti – arbuşti – 
arbori, ca resursă furajeră, habitat şi confort sezonier pentru creşterea unor specii de 
animale domestice şi sălbatice, reconstrucţia ecologică a terenurilor degradate 
antropic, prin înierbare, înarbuştire şi împădurire, valorificarea armonizată în regim 
silvopastoral sau agrosilvopastoral a terenurilor în stare de normalitate sau 
abandonate. 
 
 ♦ Extinderea culturilor de leguminoase perene şi a amestecurilor de graminee 
cu leguminoase pentru asigurarea azotului pe cale biologică şi valorificarea 
superioară a îngrăşămintelor organice, ca bază de plecare pentru agricultura ecologică 
a viitorului. 
 
 ♦ Dotarea laboratoarelor de chimie a plantelor, conservare şi digestibilitate cu 
aparatură care să determine rapid şi mai amănunţit calitatea furajelor de pajişti, fără 
de care nu vom face faţă exigenţelor la următoarele întruniri ştiinţifice peste hotare. 
 
 ♦ Angajarea de urgenţă a unor absolvenţi de învăţământ superior (biologi, 
biochimişti, ingineri agronomi, zootehnişti, silvicultori etc) care să se iniţieze şi să 
lucreze în echipă cu actualii specialişti din domeniul pajiştilor, mulţi în prag de 
pensionare sau pensionaţi, altfel mâine vor veni alţi specialişti din Uniunea 
Europeană să efectueze cercetări în acest domeniu pe teritoriul ţării noastre. 
 
 ♦ Specializarea tinerilor cercetători români în instituţii de profil din unele ţări 
cu tradiţie în cultura pajiştilor, care să fie apoi în măsură să colaboreze la proiecte 
mari regionale, internaţionale. 
 
 ♦ Continuarea participării în număr şi mai mare la întrunirile EGF, unde am 
constatat că cercetarea agricolă românească nu este mai prejos, conceptual, faţă de 
cea din alte ţări; îi lipsesc doar dotarea cu mijloace de analiză mai amănunţită a 
factorilor naturali, calităţii furajelor şi unele utilaje sau materiale cu care se operează 
pe parcursul lucrărilor de cercetare. 
 
 ♦ Propunem înfiinţarea în regim de urgenţă a unei ASOCIAŢII ROMÂNE A 
PRODUCǍTORILOR DE FURAJE ŞI SILVOPASTORALISM  sau cu altă 
denumire asemănătoare, organizaţie care să ne reprezinte direct interesele  la 
FEDERAŢIA EUROPEANǍ A PAJIŞTILOR, cel mai înalt for ştiinţific continental 
pentru noi. 

 
Rev.Agricultura României, an XII, nr. 40 (561), 5-11 octombrie, 2001,  Bucureşti 
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AGRICULTURA ECOLOGICĂ ÎN REGIUNEA FRANCEZĂ  
FRANCHE – COMTÉ  

 
În perioada 16-29 ianuarie 2006 un grup de 8 specialişti din diferite domenii 

ale agriculturii şi conexe ei, de la Centrul de Formare Inovaţie pentru Dezvoltare în 
Carpaţi – CEFIDEC – Vatra Dornei în cadrul unui Program „ Leonardo da Vinci” 
( Contract RO / 2004 / 93018 / EX ) a efectuat o vizită de documentare şi instruire la 
Comitetul Regional de Formare Agricolă – CRFA Franche – Comté din Besançon – 
Franţa.  
 Tematica deplasării şi a contractului a fost „Caz concret de realizare a unui 
instument metodologic pentru formarea formatorilor specialişti din zona montană” 
pentru care partea franceză a pregătit instruit şi în final eliberat certificate de 
participare la programul de schimb intitulat „ Etude de la filière agriculture 
biologique en Franche – Comté” Alegerea acestei regiuni pentru scopul propus s-a 
dovedit foarte inspirată în sensul că Munţii Jura se aseamănă cu Carpaţii româneşti şi 
faptul că doi dintre participanţi ing. Danuţ Gîţan, directorul CEFIDEC şi cu mine am 
efectuat în trecut stagii de specializare în Jura, primul în partea franceză şi al doilea  
în partea elveţiană.  
 Înainte de a spicui câteva aspecte ale agriculturii biologice se cuvine să 
prezentăm câteva date generale privind regiunea Franche – Comté (Tabelul 1).  
 

Tabelul 1 
Date generale 

 
Specificare UM Valoare 

Locuitori mii 1117 
Precipitaţii atmosferice mm 815 
Temperatura medie 0 12 C 
Temperaturi maxime medii 0 24 C 
Temperaturi minime medii 0 1 C 
Suprafaţa totală mii ha  1630 
d.c.: arabil mii ha 305 
pajişti naturale mii ha 420 
vii + livezi mii ha 3 
păduri mii ha 724 
necultivat   mii ha 41 
neagricol   mii ha 137 
Bovine total mii cap 617 
d.c.: vaci lapte mii cap 205 
Porcine mii cap 121 
Ovine mii cap 83 
Cabaline mii cap 17 
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 Din aceste date rezultă o densitate de 69 locuitori pe km2 şi 0,65 teren agricol 
pe locuitor din care 0,27 ha arabil. Încărcarea medie cu animale domestice este de cca. 
70 UVM /100 ha agricol din care 93% revine bovinelor, respectiv taurine din rasa 
locală Montbeliarde, a căror creştere este activitatea principală a agricultorilor. Clima 
este mai blândă şi mai umedă ca la noi. Vegetaţia forestieră depăşeşte 44% şi cea a 
pajiştilor naturale se apropie de 26% din total teritoriu. Pentru furaje alături de cele 
420 mii ha pajişti naturale folosite integral se mai cultivă 89 mii ha pajişti temporare 
şi artificiale, 28 mii ha porumb furajer şi 75 mii cereale boabe pentru furaje 
concentrate, rezultând împreună 63%din suprafaţa arabilă.  
 Agricultura regiunii Franche - Comté este puternic marcată şi reprezentată de 
creşterea tradiţională a vacilor de lapte şi prepararea brânzeturilor de foarte bună 
calitate.  
 Agricultura biologică în regiunea Franche – Comté la nivelul anului 2002 era 
practicată în 360 de exploataţii respectiv 2,8% din total care ocupau 3,6% din 
suprafaţa agricolă utilă (SAU) faţă de numai 1,9% SAU în sistemul „bio” al Franţei. 
În aceste exploataţii produsul agricol ecologic dominant este laptele de vacă (62%) 
urmat de carne, cereale, vin, producţia caprelor, oilor, porcilor, păsărilor şi câteva 
produse din legumicultură şi pomicultură.  

Pentru cele 7320 vaci de lapte „bio” erau repartizate 19357 ha pajişti naturale 
cu o biodiversitate ridicată specifică substratului litologic calcaros jurasian. 

Numărul mediu de vaci într-o exploataţie extensivă este de 33 capete aproape 
toate din rasa Montbeliarde sau Simmental Francez. Acestea au produs în medie 5000 
l lapte pe an, transformat în proporţie de peste 60% în brânzeturi cu origine controlată 
(AOC) Comté, Morbier, Mont d’Or, Bleu de Gex, Munster. 
 Furajarea vacilor este exclusiv pe bază de iarbă pe păşune şi de fân iarna, cu un 
minim de adaus de concentrate (cereale şi proteaginoase) în raţie, produse pe cât 
posibil pe arabilul din exploataţia proprie.  
 Din cele 224 exploataţii „bio” de vaci de lapte 59% din producători sunt 
membri ai unor cooperative tradiţionale de prepararea brânzeturilor care sunt mai 
departe  maturate (afinate)  şi comercializate  „en gros” de alte întreprinderi 
specializate; 11%  din producători livrează  laptele unor lăptării regionale care produc 
brânzeturi( Emmental, Gruyère, Brie, etc); 12,5% din producători fac brânza, o 
afinează şi comercializează prin vânzare directă la fermă sau în regiunea învecinata 
lioneză sau Germania si doar 17,5% din producători livrează laptele în afara regiunii 
Franche- Compte sub formă de produs proaspăt (iaurt, lapte, etc.). 
 Între exploataţiile „bio” si cele convenţionale din Jura există diferenţe destul de 
mari sub aspectul producţiei de lapte, consumul de concentrate şi calităţii laptelui 
(Tabelul 2) . 

Astfel, in fermele „bio” reducerea aportului concentratelor cu 30% diminuează 
producţia medie de lapte cu peste 800 Kg şi conţinutul de grăsime şi proteine. In 
medie  creşte valoarea laptelui tehnic la procesare cu 12%, ceea ce este foarte 
important. 

Pe filiera laptelui beneficiile realizate de procesatori, afinatori si comercianţi se 
întorc în bună parte la producători, care susţin întreg edificiul.  
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Tabelul 2 
Producţia, calitatea laptelui şi furajarea 

 
Specificare Medie 

Jura 
Medie Bio 

Jura 
Diferenţă 

Lapte vacă / an (Kg) 
Grăsime (g/ Kg) 
Proteine (g/ Kg ) 
Concentrate / vacă / an 
Concentrate /Kg lapte (g) 
% lapte tehnic 

6.611 
   36,9 
  32,5 
1578 
240 
52 

5793 
35,7 
31,4 

1.100 
190 
58 

- 818 
-1,2 
-1,1 
-478 
-50 
+6 

 
Fără această susţinere şi alte subvenţii de la stat si CE crescătorii de vaci de 

lapte din zona montană din Jura ar falimenta, având în vedere condiţiile naturale 
defavorizate faţă de zona Normandiei de exemplu. 
La aceasta se adaugă menţinerea cu orice preţ a fermelor de vaci pentru conservarea 
biodiversităţii peisajului montan prin valorificarea pajiştilor naturale şi împiedicarea 
reinstalării pădurii din care au provenit.  

Se apreciază că degradarea peisajului pastoral actual ar aduce grave prejudicii 
economiei în general şi turismului în special care este practicat pe scară largă de o 
populaţie tot mai despărţită de mama natură ca urmare a concentrării urbane excesive. 
 Filiera cărnii „bio” din regiunea Franche-Compté cuprinde 294 exploataţii din 
care 224 aparţin fermelor de vaci şi alte 70 specializate in producţia de carne. 
 În filiera cerealelor funcţionează 208 producători cu 4800 hectare de culturi. 
Din producţia totală de cereale, doar 22% se foloseşte la panificaţie, restul se 
utilizează la furajarea animalelor din fermele „bio”. 
 Pe parcursul vizitelor de lucru am constat pregătirea profesională de excepţie a 
celor care s-au încumetat să treacă la practicarea  agriculturii biologice 
neconvenţionale, care este mult mai pretenţioasă decât cea convenţională.  

Nu oricine practică această agricultură care este departe de a fi simplă sau 
simplistă. Dacă mai adăugăm faptul că producţiile la hectar şi pe cap de animal la 
agricultura „bio” sunt mai scăzute cu 20 - 50% faţă de agricultura convenţională, cu 
eficienţă economică redusă  atunci ne explicăm de ce în Franţa acest gen de 
agricultură a scăzut cu 3% in anul 2004 faţa de anul 2003 iar previziunile pe anul 
trecut, 2005, nu sunt optimiste. 
 În concluzie, vizita de studii privind agricultura biologică pe ansamblu a fost 
deosebit de fructuoasă prin cunoaşterea la faţa locului a complexităţii practicării ei. 
Adoptarea acestui gen de agricultură la condiţiile ţarii noastre este mai dificilă, 
întrucât nu avem suficienţi fermieri bine pregătiţi  să o pună in aplicare. Astfel că va 
trebui să punem în prim plan pregătirea profesională de specialitate la care CEFIDEC 
Vatra Dornei poate şi trebuie să-şi aducă aportul cuvenit prin reprezentanţii săi 
participanţi la această vizită de lucru. 
 
Rev. Ferma, an VIII, nr. 1 (39), febr-martie  2006, Timişoara 
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CALITĂŢILE FERMIERILOR „BIO” 
 
 

MOTTO :                                                                  
 Amantul  Pământului…… 
Există mii de maniere prin care poţi obţine  plăcere de la o femeie : 
O poţi surprinde prin iubire , sau să-i forţezi dragostea având ca scop final 
doar   satisfacerea unor nevoi carnale. 
Pământul este o femeie pregătită pentru a face dragoste , iar agricultorul  
“bio “ un amant atent , dorind mai ales să o cunoască şi să inventeze metode 
care să-i îmbunătăţească viaţa. 
Pentru ca femeia să dea ce are mai bun din ea , el îi dăruieşte la rândul său 
ce are mai de folos : îngrăşăminte naturale în proporţie eficientă , metode 
agrotehnice nici prea multe, nici prea puţine , seminţe din abundenţă, bogate 
şi sănătoase . 
O rază de soare, câteva picături de ploaie  sunt esenţiale … 
Şi iată Pământul care se deschide şi iţi oferă fructul său ,  
Un izvor profund şi nesecat : 
Datorită lui , viaţa poate  astfel continua la nesfârşit 
Misterul rămâne acela de a şti cine, pământul sau omul , este satisfăcut  de 
acest concubinaj … 
(Traducere după Pascale PRAT-ROBBE ,“Le courrier du S.A.J. 
nr.32, ian.2005 ” Revista Sindicatului Agrobiologilor din Jura ) 

  
 În aproape toate revistele de specialitate şi cărţile scrise la noi din domeniul 
agriculturii în general şi a celei ecologice în special, sunt tratate mai mult aspecte 
tehnologice şi uneori legislative, neglijându-se aspectul uman, respectiv aptitudinile 
pe care trebuie sa le aibă un fermier practicant al unui anumit tip de agricultură. 

 Aceasta latura privind calitatea fermierilor „bio” nu este de neglijat şi nu poate 
fi lăsate la voia întâmplării, deoarece pot produce traume profesionale şi dezastre 
financiare atunci când nu se întâlnesc omul potrivit la locul potrivit pentru munca 
potrivită. 
 Din pelerinajele mele la ferme „bio” în ţări ca Austria, Danemarca, Germania, 
Franţa, Belgia, Spania, Portugalia, Grecia, şi altele am constat că marea majoritate a 
fermelor erau conduse de oameni tineri şi foarte tineri, receptivi la nou, care şi-au 
însuşit un alt mod de muncă şi viaţă, în care nu primează neapărat eficienţa 
economică imediată dată de agricultura convenţională foarte bine cunoscută de ei, ci 
mai curând nevoia de căutare şi cercetare a unor noi metode şi practici agricole mai 
blânde, în consens cu natura înconjurătoare.  
 Practicanţii agriculturii „bio” sunt obligatoriu absolvenţi de licee sau facultăţii 
de agricultură, cunoscători de excepţie şi foşti practicanţi direcţi ai  agriculturii 
intensive convenţionale,  pe care în urma unei perioade de conversie de 4-5 ani cu 
fonduri guvernamentale şi de la UE, au trecut la noua agricultură , asumându-şi toate 
riscurile, de la cele tehnologice la cele financiare. 
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 Fără pregătire şi atestare în acest domeniu, nu poţi intra în organizaţiile 
fermierilor, nu te poţi înscrie în registrul pentru conversia la agricultura ecologică, nu 
poţi face împrumuturi de la bănci, nu beneficiezi de subvenţii, etc.  

Altfel spus, degeaba ai ambiţie dacă n-ai muniţie şi  înclinaţie !  
  În discuţiile purtate cu fermierii „bio” am constatat că sunt superiori celorlalţi 
fermieri prin cunoştinţele acumulate, pasiunea cu care  lucrează, mândria care o 
afişează explicându-ţi metodele şi rezultatele şi nu în ultimul rând toţi aveau diferite 
hobby-uri legate de creşterea unor animale mai rare de fermă (ponei, asini, câini, 
peşti, păsări exotice, etc.),  arte plastice şi artizanat, muzică, fotografie, călătorii şi 
multe altele care nu au neapărat legătură cu agricultura „bio” dar în mod sigur o 
stimulează.  

In plus, pe lângă o pregătire profesionala de vârf, fără un bagaj cultural mai 
dezvoltat si morala desăvârşită nu poţi practica agricultură ecologică performantă!   
 
 Organizarea agriculturii ecologice 

Ca orice altă formă de activitate, agricultura ecologică europeana este bine 
organizată deşi deţine o pondere de numai 2-10% în funcţie de ţară . Spre exemplu în 
Franţa la nivel naţional funcţionează:   COSE BIO – Comitetul de Orientare, 
Urmărire şi Evaluare a Planurilor de Dezvoltare a Agriculturii  Biologice,  FNAB- 
Federaţia Naţională de Agricultura Biologica Regiunilor Franceze, BIO 
CONVERGENCE – pentru industria alimentară, APCA – Adunarea Permanentă a 
Camerelor de Agricultură,  ITAB- Institut Tehnic de Agricultura Biologica, sprijinite 
de:  Ministerul Agriculturii, Ministerul Finanţelor, ANDA – Asociaţia Naţională de 
Dezvoltare Agricolă,  CNCL – Comisia Naţională de Certificare şi Mărci, Organizaţii 
agricole şi agroalimentare (FNSEA, CNJA, ANIA, CRA), Confederaţia Fermierilor, 
Colective interprofesionale regionale, oficii pe produs pentru dezvoltarea filierelor: 
ONILAIT, OFIVAL, ONIC, ONIFLHOR şi altele.  
 La nivel departamental şi regional funcţionează INTERBIO cu grupuri de 
agrobiologişti pe lângă Camerele de Agricultură, Centre de Informare, Organisme de 
Formare  Profesională din cadrul Direcţiilor Departamentale pentru Agricultură şi 
Păduri (DDAF) şi Direcţiile Regionale pentru Agricultură şi Păduri (DRAF).  
 Suportul acestor suprastructuri sunt fermele şi asociaţiile de fermieri Bio la 
care se adaugă mai nou asociaţiile de consumatori ai produselor biologice care dau 
tonul comenzii sociale pentru astfel de produse.  
 În fruntea asociaţiilor de producători şi consumatori Bio se aleg cei mai 
vrednici şi performanţi fermieri din branşa respectivă cu calităţi suplimentare de buni 
popularizatori şi reprezentanţi ai intereselor membrilor asociaţiilor la nivel 
departamental, regional şi naţional.  

În  alegerea liderilor asociaţiilor nu sunt luate în seamă criterii politice, titluri 
ştiinţifice, universitare etc.  

Preşedintele asociaţiei este unul de-al lor care munceşte cot la cot cu ceilalţi 
fermieri în gospodăria proprie si nu este plătit pentru munca suplimentara prestata . 
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  Publicaţii  şi instruirea fermierilor  
 Pentru practicarea agriculturii ecologice în UE sunt alocate fonduri însemnate 
pentru publicaţii şi diferite forme de instruire a fermierilor.  

De exemplu în Franţa reviste centrale precum Bio-Fil, Alter-Agri, Natura şi 
Progres, De la sol la masă, Cele patru sezoane ale grădinăritului, etc., şi o 
multitudine de publicaţii regionale şi chiar ale asociaţiilor tratează într-o formă 
accesibilă şi atractivă problemele curente ale agriculturii biologice. 
 Pe lângă aceste surse scrise permanente de informaţii utile, fermierii „Bio” sunt 
instruiţi în diferite centre, pe lângă şcolile de agricultură mai ales, ori de câte ori 
situaţia o cere existând o pregătire continuă a lor.  
 

In loc de concluzii  
 Din cele prezentate în această revistă, rezultă faptul de netăgăduit că 
agricultura ecologică nu este „salvarea” omului sărac şi neajutorat cum ar părea la 
prima vedere pentru mulţi dintre noi, fiind mult mai pretenţioasă şi scumpă decât 
agricultura convenţională obişnuită, chimizată şi mecanizată. 
 Agricultura ecologică necesită o pregătire superioară multilaterală, alături de 
subvenţii substanţiale atât în perioada de conversie cât şi după aceasta, altfel acest 
gen mai nobil de agricultură riscând să rămână o simplă modă, sau o bună intenţie a 
politicienilor şi autorităţilor pentru unii agricultori insuficient pregătiţi şi sprijiniţi să 
o practice . 
 
Rev. Ferma, an VIII, nr. 4 (42), 2006, Timişoara 
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FILIERA  LAPTELUI “BIO” 
 

După o vizită de documentare în Franţa la începutul acestui an, cu tema 
“Studiul filierei agriculturii biologice în Franche–Compté” în cadrul unui proiect 
“Leonardo da Vinci” (RO/2004/93018/EX), am observat că primele ferme convertite 
la producţia “bio” au fost fermele de vaci de lapte care în prezent deţin o pondere de 
peste 62% din agricultura biologică din această ţară Acest proces a început în fermele 
din Munţii Jura, unde datorită substratului calcaros şi a vredniciei fermierilor există 
pajişti naturale de o biodiversitate excepţională care face posibilă obţinerea unor 
sorturi de brânzeturi pe măsură, de o calitate inconfundabilă. 
 Am avut ocazia să cunosc aceste ferme mai îndeaproape, în urmă cu aproape 
patru decenii, în Jura elveţiană, unde la o specializare am făcut un întreg alpaj (vărat 
cu animalele la munte). Majoritatea fermelor din Jura sunt construite în secolele 
XVIII-XIX, cu un singur acoperiş, sub care, la parter este grajdul şi locuinţa 
fermierului şi în podul casei se depozitează fânul. Limitele dintre proprietăţi, 
indivizibile de sute de ani, sunt marcate cu garduri din zidărie uscată, cu pietre 
adunate de pe pajişti şi terenuri arabile cu multă trudă, de generaţii întregi, cât şi 
garduri din stâlpi de lemn cu sârmă ghimpată. Vacile din rasa locală Montbeliarde 
sau Simmental francez sunt ţinute vara pe păşuni porţionate cu gard electric şi iarna 
la grajd, cu fân şi furaje concentrate produse “bio” în funcţie de producţia de lapte. 
Gunoiul de grajd şi purinul (tulbureala lichidă de grajd) sunt sursele principale de 
elemente fertilizante pentru cultura pajiştilor şi cele din arabil. Pajiştile sunt foarte 
bine întreţinute, fiind principala sursă de furaje de volum şi nu în ultimul rând cele 
care fac diferenţa de calitate şi savoare la numeroasele sorturi de brânzeturi care se 
produc aici.  Am vizitat mai multe ferme “bio” din care trei aveau înscris pe 
frontispiciu anii: 1710, 1713, 1755! Ce făceam noi în acele vremuri şi ce agricultură 
practicam? Din aceste construcţii de ferme mai vechi sau mai noi, adaptate la noile 
condiţii, cu fermieri foarte bine pregătiţi profesional care au acceptat să se 
convertească  la „bio”, asumându-şi riscurile, au rezultat fermele care practică 
agricultura biologică care acum ocupă în Franţa 1,9% şi în regiunea Franche- Comte, 
3,8% din suprafaţa agricolă utilă. 
 Câteva date privind structura, producţiile şi rezultatele economice  sunt 
prezentate în tabel.  

Rezultatele obţinute după analiza a cinci ferme familiale reprezentative, ne pun 
în temă cu mărimea lor, respectiv 2 persoane adulte, de regulă soţ şi soţie, care deţin 
68 hectare de suprafaţă furajeră (peste 75% pajişti naturale), 29 vaci, cu o producţie 
de peste 6000 litri lapte/cap/an (20 litri/zi în 300 zile), produs numai cu iarbă vara şi 
fân iarna la discreţie, la care se adaugă 2,8 kg/cap/zi concentrate „bio”, revenind cca. 
168 g concentrate/1 litru lapte, ceea ce este destul de puţin faţă de fermele de vaci 
crescute în regim convenţional (intensiv). 
 Aceste ferme extensive de producţie a laptelui „bio” sunt rentabile din punct de 
vedere economic, fiind ajutate direct, atât de procesatorii de lapte şi vânzătorii de 
brânzeturi, cât şi de statul francez şi UE pentru susţinerea producţiei, dar mai ales 
pentru conservarea peisajului pastoral în pericol de a fi degradat prin instalarea 
pădurii, în caz de abandon. 
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Elemente de structură Media Minim - maxim 
Forţa de muncă (UMO*) (nr.) 2 2 - 2 
Anul conversiei 1990 1984 - 1996 
Suprafaţa agricolă utilă (SAU) (ha) 71 32 - 115 
Suprafaţa furajeră (SF) (ha) 68 32 - 115 
Suprafaţa nefurajeră  (ha) 3 0 - 18 
Producţia de lapte (mii litri) 154 77 - 232 
Lapte / SAU (L/ha) 2390 1170 - 3300 
Număr de vaci lapte (VL) 29 15 - 40 
Total UVM 42 23 - 60 
Rezultate tehnice 
Încărcare (UVM/haSF) 0,75 0,5 – 1,0 
Lapte produs de VL/an 6060 5000 – 6.800 
Conţinut grăsime (g/L) 37,5 35,4 – 40,1 
Conţinut proteine (g/L) 32,3 31,7 – 33,3 
Consum concentrate (Kg/VL/an) 1020 550 - 1600 
Rezultate economice 
Preţul laptelui (Euro/L) 0,42 0,38 – 0,50 
Venitul brut (mii Euro) 92 56 - 120 
             - din lapte (%) 70 63 – 83 
             - din carne (%) 13 8 - 20 
             - alte surse (%) 17 7 - 25 
Cheltuieli operaţionale / PB** (%) 27 17 - 36 
Cheltuieli îngrăşăminte SAU (Euro/ha) 29 0 - 58 
Cheltuieli neprevăzute (Euro/UVM) 33 15 - 72 
Cheltuieli administrative / PB (%) 
(fără amortismente) 29 27 - 32 

Exedent brut al fermei / PB (%) 44 32 - 56 
  *UMO – unitate mână de lucru om 

** PB   - producţia brută 
 

Rezultatele trecerii la agricultura biologică (ecologică) din Franţa se pot 
transpune şi în condiţiile ţării noastre, cu condiţia ca prioritar să se acorde atenţia 
cuvenită pajiştilor ca principală resursă furajeră ieftină, fermierii (gospodarii) să fie 
bine instruiţi, animalele (vacile) să aibă un potenţial minim de 5-6 mii litri/an, statul 
să sprijine financiar conversia la agricultura „bio”, pe o perioadă de 5 ani, cu riscurile 
economice care apar şi în final multă seriozitate şi corectitudine pe întreg lanţul 
producţie – procesare – vânzare, în care fiecare să câştige cât merită după efortul 
depus, altfel agricultura ecologică rămâne la nivel de intenţie sau o iluzorie aliniere la 
o modă europeană a momentului. 

 
Rev. Lumea satului, anul II, nr. 6 (11), 16-31 martie Bucureşti 
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DEHESA IBERICĂ, UN MODEL AGROSILVOPASTORAL 
 
 

La recentul Miting General al EGF (Federaţia Europeană a Pajiştilor) din 
Spania, am cunoscut îndeaproape o tradiţională metodă agrosilvopastorală de 
folosire a terenurilor slab fertile, erodate, cu roci la suprafaţă, într-un climat extrem 
de arid, aproape semideşertic care poartă numele dehesa. Acest sistem extensiv, 
agrosilvopastoral, menţionat documentar în 924 după Hristos, se întinde mai ales în 
sud-vestul Peninsulei Iberice pe o suprafaţă de 3,5-4 milioane de hectare atât în 
Spania cât şi în Portugalia. Modelul dehesa deşi tradiţional se perfecţionează 
permanent datorită tendinţelor actuale de aridizare şi deşertificare a terenurilor 
agricole, ca urmare a creşterii temperaturii pe glob. 

 
Ce înseamnă dehesa ? 
Dehesa este o îmbinare armonioasă între arbori, pajişti, culturi în arabil şi 

animale pe aceeaşi suprafaţă de teren din climat mediteranean. Arborii în special 
stejari (Querqus ilex rotundifolia, Q.suber, Q.faginea, Q pyrenaica etc.) cu o 
densitate la hectar de (15) 20-100 (200) arbori maturi de regulă în vârstă de 150-300 
ani, cu un grad de acoperire al coroanelor de (5) 10-50 (70) % din suprafaţa terenului 
şi o producţie anuală de lemn de foc de 1-5 t/ha, crengi 0,4-1,5 t/ha, ghindă (100) 
200-600 (800) kg/ha şi plută 500-1500 kg/ha. 

 
Pajiştile naturale sunt dominate mai ales de firuţa cu bulbi (Poa bulbosa) şi 

diverse alte specii din genurile Bromus, Agropyron, Festuca, Agrostis, Poa, etc. cât şi 
leguminoase perene şi anuale rezistente la secetă având o producţie variabilă de 1-3 
tone substanţă uscată la hectar cu o distribuţie foarte neuniformă: 60-70 % primăvara, 
aproape lipsă vara, 15-25 % toamna şi 5-15 % iarna. 

 
Culturile cerealiere în arabil ca grâu, orz, orzoaică sau ovăz se cultivă şi 

pentru păşune sub coronamentul stejarilor pentru a completa producţiile de iarbă a 
pajiştilor naturale care aproape lipseşte vara şi este foarte mică iarna târziu.  

O parte din cereale se recoltează la maturitate pentru boabe (1-3 t/ha) şi paie. 
 
Culturile furajere în arabil se compun îndeosebi din pajişti semănate cu 

specii anuale sau amestecuri adecvate de graminee şi leguminoase perene pentru 
producerea fânului (2-5 t/ha) sau pentru a fi păscute. 

 
Animalele în aceste condiţii au o încărcare mai redusă la hectar şi anume 0,2-

0,4 capete bovine sau 2-4 ovine; 2-3 caprine; 0,4-0,6 porcine cu care se realizează un 
păşunat raţional pe parcele cu garduri fixe din piatră adunată de pe teren, stâlpi de 
lemn sau metalici cu plasă de sârmă.  

Absolut toate suprafeţele de terenuri cu animale la păşune sunt îngrădite şi 
tarlalizate, cu indicatoare de proprietate privată şi interdicţie de intrare chiar şi în cele 
mai îndepărtate şi tainice locuri.  
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Avantajele sistemului agrosilvopastoral 
Deşi au trecut sute de ani de când se practică sistemul agrosilvopastoral este 

privit adesea sectorial. 
 Silvicii îl văd ca arboret pentru lemn şi plută, agronomii ca teren de producere 

a cerealelor, zootehniştii ca mijloc de creştere a animalelor, biologii ca floră, faună şi 
biodiversitate fără soluţii de gospodărire şi aşa mai departe. 

Dehesa este un ecosistem agrosilvopastoral prin excelenţă, cu avantaje 
economice, sociale şi ecologice incontestabile, verificate de secole şi chiar milenii 
unde în alte condiţii, de abandon de exemplu, ar creşte numai tufărişuri nevaloroase 
economic.  

Pe aceeaşi suprafaţă de teren, prin grija omului chibzuit şi  gospodar, se 
produce lemn pentru construcţii şi foc, cereale, iarbă şi fân pentru creşterea 
animalelor domestice ierbivore, ghindă pentru îngrăşarea porcilor, umbră pentru 
animale şi plante în perioadele de  arşiţă, adăpost pe timp nefavorabil, protecţia 
antierozională a solului, fixarea mai bună a carbonului, biodiversitate, armonie 
peisagistică şi multe altele. 

 
Unde se poate implementa? 
În ţara noastră avem suprafeţe mari de terenuri degradate în zone aride sau pe 

cale de aridizare accentuată unde se poate introduce un sistem agrosilvopastoral, 
asemănător cu dehesa iberică.  

De altfel, dumbrăvile noastre cu stejari seculari care mai supravieţuiesc în 
unele zone, stau mărturie pentru înţelepciunea şi vrednicia poporului nostru, care în 
condiţii mai aride de climă a ştiut să utilizeze eficient sistemul agrosilvopastoral 
autohton sau adus probabil din ţinuturile mediteraneene de coloniştii romani după 
cucerirea Daciei. 
 
Rev. Lumea satului, anul II, nr. 13 (18), 1-15 iulie 2006, Bucureşti 
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REUNIUNEA EUROMONTANA DE LA CHAVEZ – PORTUGALIA  
 
 

In perioada 14 – 16 septembrie a avut loc a 5-a reuniune a Convenţiei europene 
a munţilor la Chavez – Portugalia, cu tema „Coeziune pentru Dezvoltare – Munţii o 
componentă naturală importantă în competitivitatea pe plan european”, prilej cu 
care s-a sărbătorit un deceniu de la înfiinţarea Asociaţiei Euromontana la care  ţara 
noastră este afiliată şi reprezentată, în principal de Romontana.  

Din partea României au participat un secretar de stat şi un director general din 
MAPDR,  preşedintele, vicepreşedintele şi opt membri ai asociaţiei Romontana, care 
activează în diferite instituţii de producţie, cercetare, învăţământ şi administraţie, care 
au tangenţă cu zona montană.  

In cadrul reuniunii de la Chavez au fost dezbătute pe larg aspectele actuale de 
dezvoltare a zonelor montane, la finalul cărora s-a prezentat o declaraţie cadru care a 
cuprins:  

- Politici de dezvoltare montană incluse în negocierile Strategiilor Naţionale de      
Referinţă din UE  

- Servicii inovative de interes general în zonele montane  
- Munţii, deţinători de energie alternativă şi regenerabilă  
- Oportunităţi oferite de noile tehnologii de informare şi comunicare  
- Zonele naturale ca instrumente componente ale managementului teritorial  
- Viitorul agriculturii montane în sprijinul comunităţilor rurale  
- Recunoaşterea şi recompensarea bunurilor publice în zona de munte  
- Stabilirea bazelor pentru generaţiile viitoare din Balcani şi Carpaţi prin 

proiectul SARD-M ( Agricultură Durabilă şi Dezvoltare Rurală în Zonele Montane)   
In rezumat declaraţia cadru face câteva remarci şi propuneri mai importante:  
- Dezvoltarea durabilă şi creşterea economică sunt vitale pentru bunăstarea 

socio-economică a europenilor  
- Centrele de Excelenţă acţionează în deplină libertate pentru utilizarea corectă 

a resurselor naturale proprii asigurând totodată coeziunea teritorială şi dezvoltarea 
echilibrată inclusiv a regiunilor cu handicap cum sunt zonele montane   

- Comisia de Îndrumări Strategice a Comunităţilor îndrumă atent Programele 
de Finanţare Structurală 2007-2013 pentru toate zonele, recunoscând munţii ca zone 
cu handicap geografic cu alocaţii specifice   

- In cel de al 3-lea Raport de Coeziune Teritorială este specificată clar 
egalitatea dintre regiuni, indiferent de dezvoltarea lor economică şi dreptul lor de a 
avea o infrastructură corespunzătoare şi acces la sursele de informare care să fie 
garantate ca servicii de interes general  

- Strategiile trebuiesc adaptate la necesităţile locale şi regionale luând în 
considerare şi zonele mai puţin accesibile cum sunt regiunile montane.  

- Zonele montane au cele mai mari resurse de energie curată, regenerabilă, 
hidraulică, eoliană, solară, biomasă şi oportunităţi legate de stocarea hidrogenului. 
Energia curată este un bun public datorat muntelui şi trebuie să o apreciem ca atare.  

- Gospodărirea (managementul) teritorială a zonelor montane va trebui să 
integreze şi resursele zonelor naturale care necesită a fi protejate.   
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- Politicile de gospodărire a zonelor montane trebuie să pornească de la nivel 
local cu participarea activă a populaţiei care munceşte şi trăieşte la munte.  

- Gospodărirea teritorială va trebui să răspundă la 3 obiective mai importante:  
1. Conservarea resurselor ( biodiversitate, apă, sol, cunoştinţe)  
2. Capacitatea de a facilita şi de a programa punerea la un loc a infrastructurii 

şi a echipamentelor pentru dezvoltarea durabilă a teritoriului  
3. Coeziunea socială   

În ceea ce priveşte viitorul agriculturii montane europene se acceptă faptul că aceasta 
este într-o situaţie mai dificilă comparativ cu alte forme de agricultură supuse 
presiunii economice şi competitive, printre altele şi ca urmare a deciziei de a reduce 
tariful de protecţie (WTO şi Doha) şi o nouă reducere în suportul financiar al 
comunităţii şi la nivel naţional începând cu anul 2008, consecinţe care vor duce la 
supraexploatarea sau abandonul activităţilor agricole. 
 Trebuie să recunoaştem că agricultura montană în Europa s-a modelat pe 
moştenirea naturală şi culturală şi un studiu al Agenţiei Europene a Mediului 
recunoaşte legătura între diversitatea ecologică şi o activitate agricolă adaptată 
(niciodată superexploatare sau abandon) şi că este o datorie a fiecăruia şi în special a 
autorităţilor publice, să menţină acest bun public pentru generaţiile viitoare. 
 
        Drept urmare Euromontana ia poziţie şi face următoarele recomandări: 

- Dezaprobă decizia conducerii statelor şi guvernelor din Comunitatea 
Europeană de a reduce bugetul pentru  dezvoltare rurală în perspectiva 
financiară. 

 
- Declară că este responsabilitatea autorităţilor publice, atât la nivel naţional 

cât şi la nivel local să stabilească obiectivele şi mijloacele necesare pentru 
realizarea dezvoltării sustenabile a agriculturii în zonele de munte. 

 
- Solicită reafirmarea şi sprijinul politic de compensare în zonele cu  

handicap natural pentru a răspunde  costurilor de producţie ale fermierilor şi 
pentru a continua aprovizionarea pieţei cu produse agricole în scopul 
menţinerii biodiversităţii în zonele montane. 

 
- Solicită îmbunătăţirea şi consolidarea sprijinului pentru diversificarea 

producţiei şi veniturilor sistemului, pentru o mai bună valorificare a zonelor 
montane care rezultă din calitatea produselor, aprecierea peisajelor, 
potenţialul turistic, asigurându-se totodată creşterea biodiversităţii şi a 
protecţiei mediului împotriva dezastrelor naturale. 

 
Se consideră că muntele şi locuitorii lui asigură societăţii o largă varietate de 

beneficii: apă, păduri, produse deosebite, spaţii de recreare în aer liber, frumuseţe 
peisajeră şi biodiversitate la un nivel calitativ ridicat.  

Pe plan social, menţinerea diversităţii culturale, a bogăţiilor mediului, a 
peisajelor şi a zonelor recreative din   munte (şi alte zone) sunt beneficii atât pentru 
populaţia urbană cât şi pentru cea rurală,  reprezentând „bunuri publice”. 
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      În altă ordine de idei care ne interesează în mod deosebit, se consideră că 
regiunea carpatică întâmpină o mare provocare în găsirea unor soluţii cheie şi a unor 
strategii pentru implementarea cu succes a unei agriculturi durabile şi dezvoltare 
rurală (SARD), amândouă cu individualitatea lor şi absolut legate în acelaşi timp, 
pentru a valorifica un potenţial montan divers şi să coopereze cu problemele 
cotidiene, într-o perspectivă de dezvoltare durabilă.  
 Credem că un dialog deschis între ţările carpatice şi U.E. va oferi un 
fundament pentru colaborările viitoare şi va alătura activităţi precum strategiile 
SARD-M . 
 
 Recomandările Reuniunii Euromontana pentru ţările carpatine sunt: 
- Utilizarea strategiilor de dezvoltare a U.E. şi procesele de promovare pentru a crea 

oportunităţi de conservare a biodiversităţii, dezvoltării rurale şi implementarea 
politicilor SARD-M în cadrul programelor U.E. 

 
- Construirea infrastructurii capabile să promoveze politicile SARD-M din zona 

montană, a instrumentelor şi a recomandărilor la nivel naţional şi regional în acord 
cu participarea factorilor locali 

 
- Creşterea sensibilităţii factorilor de decizie locali, a comunităţii internaţionale şi a 

societăţii civile asupra rolului şi valorii ecosistemelor montane carpatice şi nevoia 
integrării politicilor SARD-M în politicile sectoriale locale 

 
- Acordarea de ajutor  şi facilitarea promovării şi implementării politicilor montane 

de tip SARD, acolo unde este nevoie, prin mobilizarea şi acordarea de suport a 
factorilor instituţionali, umani sau ştiinţifici. 

 
Viitorul ţărilor balcanice este foarte important. Această regiune în tranziţie încă 

întâmpină multe probleme şi ameninţări. 
În special în lumina aderării la U.E. pentru creşterea coeziunii cu Europa de 

Vest şi liberalizarea pieţelor de capital, guvernele trebuie să-şi asume 
responsabilitatea de a conduce dezvoltarea înspre un viitor sustenabil.  

Condiţiile în multe zone muntoase din Balcani variază mul, şi în termeni socio-
economici, ţările balcanice reprezintă nişte mici pieţe de capital.  

Sustenabilitatea lor economică depinde de crearea unei pieţe economice 
comune care va atrage investiţii străine. In acest sens, apropierea regională este o 
precondiţie necesară pentru o dezvoltare durabilă.  

Soluţiile trebuiesc găsite de către ţările în cauză . 
Intr-unul dintre documentele originale numit “Ţările Balcanice în drum spre 

U.E.: consolidarea stabilităţii şi a proprietăţii“ de la Bruxelles din 27 ianuarie 2006, 
Comunitatea Europeană propune acordarea unui ajutor statelor balcanice pentru 
integrare, încurajând în special ţările care cooperează cel mai bine la nivel regional. 

In concluzie, este, sau ar trebui să fie clar faptul că funcţionalitatea cooperării 
regionale interstatale este absolut necesară pentru o dezvoltare durabilă.  
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Coordonarea acţiunilor şi a scopurilor comune încurajează cursul politicilor 
europene şi sugerează Europei formarea unor politici regionale efective.  

Uniunea Europeana a fixat cooperări regionale ca o condiţie necesară şi un 
scop final. 

 
 În continuare, strategia SARD-M trebuie să se bazeze pe : 

- recunoaşterea rolului şi valorii ecosistemelor balcanice 
 
- evaluarea politicilor curente pentru o agricultură durabilă şi dezvoltare rurală în 

zona montana 
 
- îmbunătăţirea capacităţilor naţionale în ţările balcanice pentru promovarea 

politicilor SARD în zona montană şi a instrumentelor, în acord cu participarea 
comună a zonelor interesate. 

 
Zonele montane sunt indispensabile pentru o creştere economică şi dezvoltare 

durabilă a Europei. 
De aceea se apelează la politicile naţionale şi europene care vor face posibilă 

includerea zonelor montane ca un partener egal în agenda lor de lucru. 
La aceste recomandări ale Euromontanei va trebui să se ralieze şi ţara noastră 

ca membră cu drepturi depline în Uniunea Europeană începând cu ianuarie 2007. 
 

Rev. Lumea satului, anul II, nr. 21, (26), 1-15 noiembrie 2006,  Bucureşti 
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HOINAR ÎN SPAŢIUL RURAL AL UNIUNII EUROPENE  

 
Anul trecut mi-a fost dat ca în şase deplasări majore cu mijloace auto şi tren 

din ianuarie până în decembrie să vizitez douăsprezece ţări din UE (Grecia, Ungaria, 
Austria, Germania, Franţa, Luxemburg, Belgia, Olanda, Spania, Portugalia, Slovenia 
şi Italia) în diferite sezoane agricole, toate lăsându-mi o puternică impresie asupra 
nivelului de dezvoltare a spaţiului rural. În paralel am comparat şi am ajuns la unele 
păreri asupra a ceea ce urmează să facem şi noi în această direcţie după recenta 
aderare la comunitatea europeană. 

 
Diferenţa între rural şi urban 
Peste tot unde am călătorit nu am observat diferenţe marcante între sat şi oraş, 

între spaţiul rural şi urban în ceea ce priveşte accesibilitatea, condiţiile de locuit, 
posibilităţile de aprovizionare cu cele necesare traiului zilnic sau de petrecere a 
timpului liber, învăţământ şi educaţie, servicii de tot felul pentru uşurarea activităţilor 
cotidiene, etc. 

Comunităţile rurale sunt mai avantajate în ceea ce priveşte mediul de viaţă mai 
curat,nepoluat şi nu întâmplător orăşenii, la sfârşit de săptămână îndeosebi, se 
deplasează în masă în acest spaţiu mai liniştit pentru recreere. 

 
Infrastructura 
Extinderea permanentă a reţelelor de autostrăzi şi de căi ferate cu trenuri de 

viteză mare scurtează mult distanţele şi siguranţa circulaţiei între oraşe şi sate. 
Drumurile de legătură între localităţi sunt foarte bine întreţinute la fel şi în 

interiorul localităţilor fie ele sate sau oraşe.  
Dar ce m-a surprins cel mai mult au fost căile de acces la fermele agricole şi la 

parcele în câmp, care sunt în totalitate asfaltate s-au pietruite, astfel că accesul 
tractoarelor şi utilajelor se face uşor, fără a se împotmoli pe terenul umed, fără noroi 
pe roţi.  

Pe tot traseul nu am întâlnit nici o căruţă trasă de cai sau alte animale, nici o 
turmă de oi sau alte animale care să încurce circulaţia. Pe şosele transportul 
animalelor se face numai cu mijloace auto amenajate în acest scop. Taluzele căilor de 
acces sunt înierbate sau plantate cu arbuşti şi arbori decorativi, permanent şi bine 
întreţinute, nu întâlneşti resturi menajere sau de altă natură pe marginea lor. 

 
Resursele de apă 
Comunităţile rurale din UE au un vizibil cult pentru gestionarea resurselor de 

apă cu care au fost înzestrate mai mult sau mai puţin de la natură. Toate cursurile de 
apă sunt regularizate, existând numeroase acumulări de apă pentru irigaţii, 
acvacultură şi agrement.  

Chiar şi cele mai mici surse de apă sunt captate şi reţinute pe loc pentru 
multiple nevoi ale fermelor, realizarea unui microclimat adecvat, diversificarea şi 
armonizarea peisajului rural. 
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În apropierea cursurilor şi acumulărilor de apă sunt plantaţi arbori pentru fixare 
malurilor, drenaj biologic, umbră, atenuarea vântului, reducerea evaporării apei, etc. 
Pe lacuri mai mari din spaţiul rural sunt diferite instalaţii şi ambarcaţiuni de agrement 
care atrag mai mulţi turişti. 

 
Fondul funciar 
Întreg fondul funciar al unei localităţi de departe se vede că este foarte bine 

organizat pe parcele mai mari cu limite clare între modurile de folosinţă pădure, 
pajişte, arabil,plantaţii de vii, pomi fructiferi, măslini, etc. 

Terenurile în pantă sunt în cele mai multe cazuri terasate, unele de sute de ani 
cu taluze antierozionale bine întreţinute. 

Ceea ce frapează la fondul funciar este alternanţa continuă între gospodării, 
terenuri arabile, pajişti, plantaţii, ape, pâlcuri de arbori, aliniamente forestiere care 
încântă privirea. De regulă fermele familiale sunt cu aproximaţie în mijlocul 
exploataţiei agricole, unele având o vechime de trei secole, menţinându-şi 
funcţionalitatea din generaţie în generaţie până azi. 

Terenul fermelor este împrejmuit cu garduri din diferite materiale în funcţie de 
resurse, din piatră acolo unde s-a adunat de pe teren, din lemn în zonele cu pădure, 
din stâlpi de beton cu sârmă, etc.  

În acest fel nu este posibil ca animalele să circule în voie de pe o proprietate pe 
cealaltă, totul este sub control şi interdicţie scrisă pe tăbliţe avertizoare de a intra pe 
proprietatea privată, fie ea şi extensivă de sute de hectare. 

La fel nu am văzut autoturisme cu oameni la iarbă verde, toate au stăpân care 
interzic camparea la întâmplare pe terenul altora. 

 
Culturile agricole în arabil 
Terenurile arabile din ţările UE vizitate sunt în întregime cultivate cu diferite 

plante de cultură din care predomină cerealele păioase. Este aproape incredibil în ce 
condiţii de sol şi până unde se cultivă cerealele pe terenuri pietroase, pe terase, la 
marginea şi chiar în mijlocul pădurii, lângă clădirile marilor oraşe, marginea 
autostrăzilor şi pistei aeroporturilor peste tot cereale şi iar cereale care produc 
grăunţele atât de necesare hranei oamenilor şi animalelor.  

După cereale păioase suprafeţe mari sunt cultivate cu porumb, rapiţă, floarea 
soarelui pentru biocombustibil şi uleiuri, sfeclă de zahăr, cartofi, legume, plante 
furajere, etc. 

Nici o ţară nu-şi permite luxul să nu cultive integral şi intensiv terenul arabil, 
chiar şi cel cu soluri slab fertile care sunt ajutate să producă cu cantităţi foarte mari de 
îngrăşăminte chimice şi în regim de irigare.  

Agrotehnica aplicată la aceste culturi este una de vârf, fără fisuri în lanţul 
tehnologic, fapt remarcat de departe prin uniformitatea lanurilor, absenţa buruienilor, 
culoarea plantelor şi alte criterii care nu scapă unui ochi avizat şi experimentat. 
Producţia de cereale este depozitată de regulă centralizat în silozuri imense 
proprietatea unor cooperative, unde în comun se face condiţionarea, conservarea şi 
mai apoi valorificarea ei. 
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O atenţie aparte este acordată producţiei secundare din cultura cerealelor, 
îndeosebi paiele care se adună integral, se balotează, se depozitează şi se valorifică 
pentru diferite scopuri ca aşternut la animale, celuloză şi încălzit sub formă de 
brichete. Pe suprafeţe imense de cereale păioase văzute cu coada ochiului din fuga 
trenului sau mijloacelor auto nu am întâlnit nici măcar un metru pătrat de mirişte sau 
paie arse. Absolut totul se valorifică la nivel superior, nimic nu se risipeşte în 
agricultura UE, altfel nu ar exista performanţă şi eficienţă. 

 
Pajiştile naturale 
Terenurile agricole unde nu s-a putut cultiva cereale şi alte culturi în arabil 

datorită condiţiilor pedoclimatice sunt ocupate de pajişti naturale rezultate în special 
după defrişarea pădurilor  

Pajiştile naturale fără excepţie sunt considerate şi tratate ca oricare altă cultură 
agricolă. În fiecare an pe păşuni se fac lucrări de curăţire, nivelare, fertilizare iar 
fâneţele se cosesc cel puţin de două ori după ce se fertilizează şi uneori irigă 
corespunzător. Anul trecut la început de aprilie spaţiul rural din întreaga Austrie 
mirosea a gunoi de grajd după aplicarea tulburelii de grajd (Gűlle) pe pajişti. Acest 
fapt nu a deranjat pe nimeni, întrucât era o practică de foarte mulţi ani cu care 
locuitorii erau obişnuiţi.  

Grav ar fi fost să nu se întâmple acest lucru prin care  se menţine 
productivitatea ridicată a pajiştilor din această ţară. Mă întrebam adesea cum de 
reuşesc fermierii din Elveţia, Austria, Germania şi Franţa să aibă pajiştile de o 
culoare verde atât de intensă ?  

Răspunsul trebuie găsit în seriozitatea cu care an de an  aceşti vrednici 
gospodari le fertilizează cu îngrăşăminte organice şi chimice, asemenea culturilor din 
arabil. 

Pajiştile folosite prin păşunat sunt în întregime împrejmuite şi împărţite în 
parcele cu garduri fixe sau mobile (electrice) iar animalele au apă permanentă la 
discreţie şi mai ales umbră de la arborii plantaţi pentru acest scop.   

Nicăieri nu am întâlnit animale pe păşune fără apă şi umbră iar spre toamnă 
când producţia păşunii era mai scăzută animalele primeau suplimentar fân la discreţie 
în iesle mobile pe păşune. Peste tot se simte grija permanentă pentru animalul de pe 
păşune, să aibă un confort cât mai mare să nu-i lipsească nimic, numai aşa la rândul 
lui va da produse animaliere la nivelul aşteptărilor.  

În aceeaşi direcţie se poate da ca exemplu sistemul agrosilvopastoral din ţările 
cu climat mai arid, mediteranean, prezentat în paginile revistei noastre (Ferma 
nr.6/2006), sistem care se extinde în actualele condiţii de încălzire globală a climei 
terestre. 

Fâneţele naturale sunt recoltate de cel puţin două ori pe an, având o diversitate 
floristică excepţională care imprimă calitatea şi savoarea inconfundabilă a unor mărci 
de brânzeturi obţinute din laptele vacilor care sunt hrănite cu aceste fânuri 
înmiresmate.  

Din cele prezentate nu greşim dacă alături de cultul pentru cereale integrăm 
majoritatea ţărilor din UE în cultul şi civilizaţia pajiştilor ca resursă majoră pentru 
economia agriculturii. 
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Fermele zootehnice 
În peisajul rural european fermele zootehnice şi animalele din preajmă exprimă 

bogăţie şi valorificare superioară a resurselor naturale reprezentate în principal de 
pajişti şi a culturilor agricole reprezentate în special de cereale. 

 În zonele cerealiere predomină complexele industriale de creştere a porcilor şi 
păsărilor iar în zonele bogate în pajişti naturale fermele de creştere a vacilor de lapte. 
În cele mai grele condiţii de sol şi climă se cresc ovine şi caprine. 

 Nu există zone în care creşte iarba sau se poate cultiva ceva folositor omului şi 
animalelor sale, care să fie abandonate.  

Am aflat că statele respective şi UE alocă fonduri însemnate pentru menţinerea 
fermelor în zone defavorizate cu handicapuri naturale în pericol de a fi abandonate, 
pentru a le conserva biodiversitatea şi a se menţine peisajul antropic existent din 
vechime.  

  Cu această gândire constructivă, clădită constant în secole de creştere a 
animalelor, nu este de mirare când întâlnim ferme de 300 de ani pe acelaşi 
amplasament, cu ziduri trainice, unde sub acelaşi acoperiş coexistă gospodarul cu 
familia lui, grajdul cu vaci de lapte din rase locale adaptate, podul plin cu fân şi mai 
nou remiza cu maşini agricole.  

Ce s-a schimbat în timp a fost furajarea raţională pentru creşterea producţiei de 
lapte, automatizarea furajării, însămânţările artificiale, introducerea şi generalizarea 
mulsului mecanic, mecanizarea evacuării şi împrăştierii dejecţiilor şi altele între 
aceleaşi ziduri ale vechilor construcţii ! 

Furajele pentru animalele de fermă sunt sub şoproane, în silozuri sau baloţi 
mari în folie, etc. nimic nu este lăsat sub cerul liber să se altereze. 

 La fel dejecţiile din grajduri sunt depozitate, cele solide, în platforme şi cele 
lichide şi semilichide în bazine mari fără pierderi sau contact cu solul sau apa freatică, 
de apele curgătoare sau stagnante, amenzile pentru protecţia mediului sunt extrem de 
mari şi pot falimenta o fermă care nu respectă legile. 

Întreaga cantitate de dejecţii se aplică pe terenul propriu, după care se 
completează cu îngrăşăminte chimice pentru pajişti şi culturile în arabil. 

În ţările care au aderat mai recent în UE se remarcă o dezvoltare a fermelor de 
creştere a porcilor şi păsărilor care sunt puse să valorifice eficient producţia 
excedentară de cereale. 

 
Livezile de pomi şi vii 
De departe în zonele de dealuri şi podiş se remarcă suprafeţe compacte de 

plantaţii intensive de pomi fructiferi şi vii pe spalier, foarte bine întreţinute. În zona 
de sud a Europei pe ţărmul Mediteranei în acest moment sunt suprafeţe întinse 
terasate cu plantaţii tinere de pomi fructiferi şi măslini care primesc subvenţii mari de 
la UE. 

 În apropierea lor sunt depozite pentru fructe şi centre de vinificaţie în 
majoritate cooperative care produc sub mărci proprii înregistrate.  

Totul este funcţional şi bine organizat, nu am văzut niciunde plantaţii în declin 
sau abandonate. 
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Sere,  solarii şi culturi de legume 
În  apropierea marilor aglomerări urbane întâlneşti pretutindeni culturi de 

legume şi flori în spaţii protejate, care asigură necesarul de aceste produse în toate 
sezoanele anului. 

Este aproape neverosimil să vezi culturi în solarii în trepte pe pantele abrupte a 
Mediteranei pe Coasta de Azur în special, punându-ţi întrebarea de unde aduc 
pământul fertil ?  

Din terenurile agricole din apropiere sau chiar din import, altfel nu ar fi 
posibilă culturile în sere şi solarii cocoţate pe stâncării. 

 
Pensiunile agroturistice 
În ansamblul spaţiului rural european nu poţi să nu remarci prezenţa aproape 

pretutindeni în zona de munte mai ales, a unor pensiuni agroturistice. Construcţiile 
cochete nu se abat de la arhitectura locală şi mai ales nu depăşesc mărimea unor 
gospodării obişnuite din zonă.  

Se vede de la distanţă că aceste pensiuni sunt o activitate complementară 
creşterii animalelor, a căror produse se valorifică pe loc. Pe din afară clădirile sunt 
mai rustice şi în interior predomină un mobilier simplu şi funcţional, concomitent cu 
o curăţenie şi deservire exemplare. 

Multe dintre aceste pensiuni practică agricultura ecologică şi cresc animale 
pentru agrement (ponei, asini, păsări decorative, peşti exotici, etc.) pentru cei tineri în 
special. 

 
Păstrarea identităţii locale şi memoria înaintaşilor 
În spaţiul rural european contemporan se caută pe toate căile şi mijloacele să se 

păstreze tot ce este autentic ca arhitectură, se reabilitează clădiri vechi, unele se 
reconstituie după gravuri sau fotografii, într-un cuvânt se păstrează cu orice preţ 
identitatea şi mândria locală. 

La tot pasul întâlneşti construcţii şi muzee care amintesc trecătorilor ce au fost 
şi cum au trăit înaintaşii acelor locuri, de cine şi când au fost ocupaţi, cum au luptat 
pentru libertate, cine le-au fost eroii, etc. 

 Dacă în acea localitate s-a născut şi a trăit o personalitate a neamului respectiv, 
atunci în toate locurile se aduce aminte de acesta pe lângă statuie şi casă memorială, 
toate în cinstea şi onoarea lui. 

Acestea au fost câteva din impresiile recente, asupra spaţiului rural din câteva 
ţări a Uniunii Europene, care mă vor ajuta într-un  număr viitor al revistei să 
îndrăznesc să încerc a prezenta câteva propuneri pentru dezvoltarea spaţiului rural 
autohton având în vedere că recent am aderat la UE şi de câţiva ani în titulatura 
ministerului agriculturii şi direcţiile judeţene agricole pe lângă ocupaţia de bază care 
este AGRICULTURA există obiectivul de DEZVOLTARE RURALĂ. 

 
Rev. Ferma, an IX, nr. 1 (45) februarie; 2 (46) martie 2007, Timişoara  
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TRANSHUMANŢĂ CU VACI DE LAPTE ŞI AGROTURISM  
 ÎN ELVEŢIA 

 
 În urmă cu aproape patru decenii am trăit pe viu transhumanţa cu vaci de lapte 
într-una din cele mai vestite ţări în creşterea bovinelor – Elveţia.  

Sunt poate primul şi singurul român cu studii superioare în agricultură care a 
efectuat un alpaj întreg de 4 luni în Munţii Jura împreună cu vacile elveţiene. 
 Din Platoul elveţian la 300-400 m altitudine unde erau situate majoritatea 
fermelor de vaci de lapte, cu mijloace de transport auto special echipate în acest scop, 
animalele erau duse cca. 50-200 km depărtare la 1000-1200 m altitudine în Munţii 
Jura situaţi în nordul ţării sau la altitudini mai mari de până la 2000-2200 m în Munţii 
Alpi la sud, pentru o perioadă de 3-5 luni de păşunat. 
 Pe tot traseul drumurile principale erau asfaltate, la fel şi majoritatea celor 
secundare, restul fiind pietruite.  

Animalele erau crotaliate, cu ongloanele curăţate, cu tratamentele la zi. 
Păşunile montane erau în totalitate îngrădite cu garduri din piatra adunată de pe 
păşune, garduri cu stâlpi de lemn, adesea traverse de cale ferată scoase din uz, stâlpi 
din beton sau metal cu sârmă ghimpată.  

Animalele pe timp de noapte stăteau în adăposturi unde erau instalaţii de 
colectare, depozitare şi împrăştiere a dejecţiilor.  

Oamenii aveau locuinţe cu toate utilităţile unui trai civilizat, apă, curent 
electric, baie, încălzire, bucătărie etc. 
 Terenul, respectiv păşunea, era proprietate individuală sau închiriată pe termen 
lung de la alţi proprietari sau de la comună. 
 Mulsul se efectua mecanic la fel ca şi în ferma proprie. 
 Laptele se colecta de la mai mulţi crescători-asociaţi şi se procesa de 
cooperativă sub licenţă de către specialişti în prepararea brânzeturilor care de regulă 
luau calea exportului, în special în SUA.  

Cu toată tehnica modernă a transporturilor auto, fermele mai apropiate de 
poalele muntelui se mai deplasau şi atunci pe jos cu vacile de lapte ca pe vremuri, 
cale de 15-25 km, mai mult pentru prezentarea în public a şeptelului, cu care orice 
văcar elveţian autentic se mândrea peste măsură, aveau şi de ce şi cu ce.  

Cine creştea vaci de lapte în această ţară se bucura de cel mai înalt respect din 
partea concetăţenilor.  

Alaiul vacilor spre munte, în număr de câte 15-30 capete, cu primele 2 vaci 
cele mai lăptoase împodobite cu cocarde de flori şi clopote uriaşe de paradă, era 
urmărit de locuitorii satelor prin care treceau, apreciind de pe margine starea lor de 
întreţinere, forma corpului, frumuseţea ugerului, supleţea şi alte aspecte asemenea 
unei parade ale modei bovine. 

 La întoarcere, cele mai lăptoase două vaci pe păşune erau de asemenea 
împodobite cu flori şi parada se făcea în sens invers cu aceeaşi pompă şi apreciere din 
partea locuitorilor satelor traversate. 
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 Totul se petrecea în linişte şi cea mai perfectă ordine, deşi pe alocuri se mai 
încurca circulaţia rutieră fără ca nimeni să se supere, fiecare participa zâmbind la 
această minunată procesiune,  în care localnicii de alte profesii îşi regăseau originile 
etnice. 
 Întors pe aceste meleaguri anul trecut am constatat cu plăcere că transhumanţa 
cu mijloace auto şi pedestră continuă să funcţioneze ireproşabil şi azi, cu toată 
evoluţia tehnicii şi civilizaţiei. 
 Mai mult, agroturismul mai firav în trecut, a luat o amploare fără precedent la 
fel şi exportul de brânzeturi „BIO”.  

Fiecare zonă agroturistică îşi păstrează nealterate arhitectura tradiţională pentru 
a face diferenţa cu celelalte zone mai apropiate sau mai îndepărtate.  

Pretutindeni, în pensiuni se servesc mâncăruri şi băuturi recunoscute ale 
locului, care întregesc starea de spirit plăcută produsă de minunatele peisaje din jur. 

 Pe cât posibil se promovează produsele locului, se caută originalul 
inconfundabil, nu se imită ce este la modă de moment. 
 Aproape peste tot, cei care fac transhumanţa cu vaci de lapte deţin şi o 
pensiune agroturistică alipită de adăpostul animalelor, activitate din care  îşi rotunjesc 
veniturile care nu sunt  atât de mari pe cât am crede.  
 Avem şi noi condiţii de introducere şi extindere a acestui  sistem de 
transhumanţă - agroturism cu condiţia ca să asigurăm drumuri de acces în zona 
montană, energie electrică, construcţii adecvate, pajişti îmbunătăţite şi raţional 
folosite, păstrarea arhitecturii şi a obiceiurilor locului şi multe altele.  
 
Rev. Lumea satului, anul III, nr.12, (41), 16-30 iunie 2007, Bucureşti 
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SISTEMUL AGROSILVOPASTORAL EGIPTEAN ŞI EFICIENŢA LUI 
MULTIMILENARĂ 

 
Cine nu cunoaşte Civilizaţia Egipteană învăţată în şcoală şi văzută în imagini 

din albume, cărţi, filme sau pe ecranele televizoarelor ? 
 Pe toţi ne uimeşte măreţia ei neegalată de nici o altă civilizaţie din existenţa 
umanităţii de mai bine de 5 milenii. Părintele istoriei, Herodot cu cinci secole înainte 
de Hristos, afirma că  „Egiptul este un dar al Nilului” şi nu a greşit cu nimic în 
aprecierea făcută. Fără Nil şi fertilitatea luncii pe care marele fluviu o inundă de 
milenii nu ar fi fost posibilă vieţuirea omenească normală în deşertul inospitalier pe 
care îl străbate. 
 De curând am avut prilejul să vizitez această fermecătoare ţară cu 90 % 
terenuri deşertice şi să văd la faţa locului sistemul agrosilvopastoral din Valea Nilului 
de la Cairo, situat la Paralela de 30 grade, spre sud de-a lungul fluviului până la 
Assuan în apropiere de Tropicul Racului (23 grade) respectiv pe o distanţă de 800 km, 
călătorind cu trenul, autocarul şi vaporul. Valea Nilului cu lunca mănoasă care o 
formează are diferite lăţimi de la absenţă în zona de podiş înalt până la maxim 3- 5 
km lăţime după aprecierea mea.  

În această imensă oază, agricultura se poate practica numai în condiţii de 
irigare. Cea mai mare parte din teren 50 – 60 % se cultivă cu plante furajere din care 
predomină lucerna şi trifoiul alexandrin, urmat de grâul spelta (două recolte pe an) pe 
alte 25 – 40 %, legume 3 – 5 % şi pe alocuri mai spre tropice apar plantaţii de trestie 
de zahăr, bananieri pitici şi alte culturi pe cca. 5 – 10 % din suprafaţă. 
 Toate aceste culturi enumerate mai sus, alături de animalele care cresc aici, 
vaci şi bivoliţe pentru lapte, măgari şi cămile pentru transport, mai rar oi şi capre, 
sunt ocrotite de umbra binefăcătoare a curmalilor care la rândul lor asigură în plus 
fructe şi lemn de construcţie. Această simbioză între vegetaţia lemnoasă, culturi 
cerealiere, culturi furajere, animale şi oameni, coexistă de mii de ani, formând un 
sistem agrosilvopastoral unic şi indispensabil supravieţuirii în deşert. 
 Extinderea actuală spre  poli a aridizării climatului şi deşertificării terenurilor, 
care vor afecta tot mai intens şi ţara noastră, ne obligă să luăm din timp măsuri 
specifice împotriva acestui flagel cu consecinţe nefaste pentru practicarea agriculturii 
actuale. Din acest punct de vedere pe lângă extinderea irigaţiilor, sistemul 
agrosilvopastoral egiptean tropical şi iberic mediteranean – dehesa, despre care am 
mai scris în această revistă, adaptat la condiţiile noastre, ar fi o soluţie salvatoare 
pentru noi şi generaţiile viitoare. Pentru aceasta în primul rând va trebui să îngrijim şi 
să păstrăm vegetaţia lemnoasă atât cât a mai rămas, datorită neglijenţei noastre şi să 
trecem urgent la plantaţii de arbori sub formă de perdele forestiere precum şi arbori 
izolaţi (20 – 100 la hectar), prin care să se creeze un microclimat suportabil culturilor 
agricole, animalelor şi nu în ultimul rând oamenilor. 

Să nu uităm că vegetaţia lemnoasă ocrotitoare instalată acum îşi va face efectul 
abia după 20 – 30 de ani, de aici rezultând şi urgenţa acţiunii de implementare a 
sistemului agrosilvopastoral şi agroforestier al perdelelor de protecţie. 

 
Rev. Lumea satului, anul IV, nr.14, (67), 16-31 iulie 2008, Bucureşti  
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PRODUCEREA FURAJELOR DE LA TROPICE 
LA CERCUL POLAR ARCTIC 

 
 

Problema producerii furajelor pentru hrana animalelor ce însoţesc pretutindeni 
omul pe mapamond, este esenţială oriunde ne-am afla. Am avut şansa ca în lunile mai 
– iunie din acest an, în două călătorii, să parcurg distanţa de la Tropicul Racului 230 
latitudine nordică de lângă Assuan (Egipt) până la Cercul Polar (670) în Laponia 
(Suedia).  

Ţara noastră traversată de Paralela 450 latitudine nordică, este mijlocul 
distanţei între tropice şi cercul polar. 

În acest interval de cca. 440 latitudinale de la sud la nord cca. 4.880 km în linie 
dreaptă, există o foarte mare diferenţiere a constantelor solare şi condiţiilor climatice 
care împreună îşi pun amprenta puternic asupra producerii, conservării şi valorificării 
furajelor pentru animale. 

 
Furaje la tropice 
În condiţiile de deşert de la tropice pe intervalul dintre dune cu puţină 

umezeală supravieţuiesc câteva specii de arbuşti pitici şi adesea spinoşi pe care îi 
consumă de nevoie, cămilele, asinii, caii, caprele şi mai rar oile. 

 În oaze, la umbra curmalilor şi palmierilor, producerea furajelor este pe mai 
bine de jumătate din suprafaţa cultivată, numai în condiţii de irigare.  

Este impresionant să vezi felahul egiptean cu câtă grijă îşi recoltează eşalonat 
cu secera, porţia zilnică de lucernă sau trifoi alexandrin pe care o pune în cârca 
măgarului sau în căruciorul tras de acesta pe care o duce la vaca de lapte sau alte 
animale din bătătura casei, plină de copii mici, laptele alături de pâine sub formă de 
lipie, fiind alimentul de bază al tuturor. 

În mod intenţionat pe Valea Nilului de la Cairo la Assuan am căutat să găsesc 
ceva schimbat în recoltarea furajelor, dar nu am văzut nimic deosebit, nici un om care 
să folosească coasa, nici o cositoare mecanică, totul se recoltează cu secera ca pe 
vremea faraonilor, asemănător scenelor reprezentate în basoreliefurile construcţiilor 
antice ! ?  

Furajul verde proaspăt recoltat se administrează tot timpul anului la animale, 
neexistând perioadă de stabulaţie. Pajiştile cu exces de umiditate din Lunca Nilului 
sunt păşunate tot anul de bivoli domestici, originari din India. 

 
Zona temperată 
Producerea furajelor în zona temperată este influenţată de tipurile existente de 

climat, respectiv temperat – uscată (mediteraneană) din nordul Africii şi sudul 
Europei, temperat – oceanică din vestul Europei şi temperat – continentală din estul 
Europei cu tendinţe de răcire spre nordul continentului. 

În climatul mediteranean se prelungeşte sistemul agrosilvopastoral de la 
tropice, fiind schimbaţi doar actorii (arborii) care sunt de această dată sunt stejarii şi 
pinii. 
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 Problema stabulaţiei la animale se pune mai mult în verile secetoase, întrucât 
în iernile mai umede şi lipsite de zăpadă se poate păşuna şi asigura furaje verzi la 
iesle. 

Principalele culturi furajere din jurul Mediteranei sunt lucerna şi diferite specii 
anuale de trifoi, alături de raigrasul italian, porumb siloz, iarba de Sudan şi sorg la 
care se mai adaugă întinse suprafeţe de pajişti naturale uscate, folosite extensiv.  

În bună parte lucrările pentru producerea, recoltarea, transportul şi depozitarea 
furajelor sunt complet mecanizate. 

În climatul temperat – oceanic influenţat de Atlantic, predomină pajiştile 
semănate cu amestecuri simple de raigras peren şi trifoi alb, urmate de culturi de 
leguminoase perene şi anuale, porumb siloz, raigras hibrid şi alte culturi complet 
mecanizate la care se adaugă mari suprafeţe de pajişti seminaturale folosite intensiv şi 
extensiv.  

În perioada de stabulaţie de 4-6 luni se folosesc îndeosebi furaje conservate sub 
formă de semifân şi siloz din culturile menţionate. 

În climatul temperat – continental unde ne situăm şi noi, producerea şi 
conservarea furajelor ne este mai bine cunoscută,  astfel că nu insistăm prea mult 
asupra lor.  

Cert este că nu putem împrumuta formule de amestecuri de pajişti şi nici folosi 
cu succes seminţe din soiuri create în sudul sau vestul Europei, mai puţin adaptate la 
condiţiile climatice extreme de la noi. 

 Pentru pajiştile semănate se recomandă să se folosească amestecuri complexe 
formate din 3-5 graminee şi 2-3 leguminoase cu o mai mare plasticitate ecologică, 
astfel ca să răspundă mai bine fluctuaţiilor climatice din această parte a continentului. 

Şi în aceste condiţii culturile furajere de bază rămân lucerna în zone mai uscate, 
trifoiul în cele mai umede, porumbul siloz, sfecla şi gulia furajeră.  

În perioada de stabulaţie care este ceva mai lungă, respectiv 5-7 luni se 
folosesc furaje conservate ca fânuri, semifânuri şi siloz, alături de rădăcinoase şi 
tuberculifere.  

Pajiştile naturale din stepe şi seminaturale din zonele păduroase, joacă un rol 
foarte important  în creşterea animalelor cu condiţia să fie bine gospodărite, aşa cum 
se observă în toate ţările europene, mai puţin la noi. 

 
Furaje spre cercul  polar 
Cu cât înaintăm spre nord strategiile de producere eficientă a furajelor se 

modifică progresiv, dispărând din cultură lucerna, porumbul siloz şi sfecla furajeră 
mai pretenţioase la căldură, în vreme ce perioada de stabulaţie este mai lungă, 
ajungând la 6-8 luni, chiar mai mult.  

Locul lor este luat de pajiştile semănate cu timoftică şi trifoi roşu pentru regim 
de fâneaţă şi păiuş de livadă cu trifoi alb pentru păşunat.  

Păşunile naturale din tundra arctică cât şi cele seminaturale din taiga pe soluri 
foarte pietroase, slab productive, sunt folosite extensiv cu reni, ovine şi cai.  

În zone ceva mai favorabile domină bovinele pentru lapte şi carne, întreţinute 
la păşune cu garduri fixe şi păstor electric. În stabulaţie se utilizează aproape exclusiv 
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silozul, semisilozul şi semifânul recoltat de pe pajiştile semănate, mai rar sau deloc se 
foloseşte acum fânul.  

Toate lucrările de producere şi conservare sunt integral mecanizate şi 
automatizate. 

Interesant este faptul că pâinea din Laponia, este tot o lipie asemănătoare cu 
cea din Egipt.  

Dacă nalba mare (Althaea officinalis) era înflorită la 1 mai în Cairo aceeaşi 
specie a înflorit la 15 iunie la Bucureşti şi probabil de 1 august la Stockholm !   

 
 
                                                    * 
    *                     * 
 
 
Din cele prezentate rezultă că producerea furajelor este una din cele mai 

importante activităţi din agricultură, de la tropice până la cercul polar, fără de care nu 
ar fi posibilă creşterea eficientă a animalelor. 

În toate ţările, fără excepţie se întreţin şi se folosesc corespunzător în primul 
rând pajiştile naturale şi seminaturale de care dispun, după care îşi completează 
necesarul de furaje din culturi în arabil şi alte resurse. 

Pe când şi la noi o strategie concretă de punere în valoare a pajiştilor – aurul 
verde al zootehniei – nu de alta dar suntem unica ţară din Europa care neglijăm 
constant în ultima vreme această avuţie naţională, cea mai ieftină resursă furajeră cu 
implicaţii majore în scăderea preţurilor alimentelor de origine animală 

 
Rev. Ferma, an X, nr.8 (63), august 2008, Timişoara 
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A VI-A REUNIUNE A EUROMONTANA DIN ELVEŢIA 
 
 

În localitatea Brig din Cantonul Valais – Elveţia în perioada 8 – 10 octombrie 
a.c. a avut loc a VI-a întrunire a Euromontana, având ca tematică  „Cum realizăm 
valoarea adăugată în regiunile montane ?”.  

 
Euromontana pe scurt 
Euromontana este asociaţia europeană multisectorială pentru cooperare şi 

dezvoltare a teritoriilor montane. 
 Cuprinde organizaţii montane regionale şi naţionale din întreaga Europă 

lărgită, inclusiv agenţii de dezvoltare şi autorităţi locale, organizaţii agricole, agenţii 
de mediu, organizaţii silvice şi institute de cercetare. 

Misiunea Euromontanei este să promoveze munţii populaţi, dezvoltarea 
durabilă, integrată şi  calitatea vieţii din zonele montane. 

Pentru a atinge aceste obiective, Euromontana facilitează schimbul de 
informaţii şi experienţă între aceste zone, organizând seminarii şi conferinţe, 
conducând şi elaborând studii, prin dezvoltarea, conducerea şi participarea la proiecte 
europene şi prin conlucrarea cu instituţiile europene, pe chestiuni legate de zonele 
montane.  

Biroul de la Bruxelles monitorizează şi ia poziţie în ceea ce priveşte politicile 
şi legislaţiile ce sunt elaborate de Comisia Europeană şi alte instituţii ale UE, pentru a 
face observaţii şi îndrumări cu privire la cele mai importante aspecte montane. 

 
Istoric 
Euromontana îşi are originile într-un seminar finanţat de către FAO 

(Organizaţia pentru Agricultură şi Alimentaţie) în 1953, pe tema agriculturii montane, 
ce a generat conferinţe montane ulterioare la interval de doi ani.  

În 1974, Confederaţia Agriculturii Europene (CEA) a înfiinţat un grup de lucru 
permanent pentru „chestiunile socio-economice din regiunile montane”, numit 
„Euromontana”. 

Grupul a cuprins reprezentanţi agricoli din ţările Alpilor şi Pirineilor şi a 
continuat tradiţia organizării conferinţelor o dată la 2 ani. 

În 1994, Euromontana a decis să creeze noi relaţii cu ţările Europei centrale şi 
de est şi să includă reprezentanţi din mai multe sectoare, altele decât agricultura, cum 
ar fi dezvoltarea rurală şi mediul. 

În 1995, Polonia a găzduit o conferinţă a Euromontana la Cracovia care a avut 
un succes atât de mare încât s-a stabilit ca Euromontana să funcţioneze ca  persoană 
juridică independentă.  

Drept urmare, reprezentanţi ai 14 naţiuni europene (Albania, Bulgaria, Scoţia, 
Spania, Franţa, Grecia, Italia, Macedonia, Polonia, România, Slovacia, Slovenia, 
Elveţia şi Cehia) care s-au întrunit la Roma pe data de 4 martie 1996, sau declarat 
membri fondatori ai asociaţiei.  Astăzi, Euromontana reprezintă 59 organizaţii de 
toate tipurile din 18 ţări europene. 
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 Statutul de membru 
Euromontana reuneşte organizaţii regionale şi naţionale ale populaţiilor 

montane: organizaţii socio-profesionale – în special agricole – centre de dezvoltare 
rurală, agenţii de dezvoltare şi de mediu, autorităţi teritoriale, institute de cercetare, 
etc. Include organizaţii din Europa de vest precum şi din ţările Europei centrale şi de 
est, într-un efort de a dezvolta cooperarea internaţională. 

 
Avantajele  statutului de membru 

• Apartenenţa la o reţea de profesionişti, contacte montane transectoriale în întreaga 
Europă; 
• O forţă reprezentativă care se adresează Uniunii Europene şi statelor membre, ca un 
grup unit preocupat de soarta munţilor; 
• Acces la proiecte europene coordonate sau sprijinite de Euromontana; 
• Evenimente la nivel înalt, cum ar fi Convenţiile montane bianuale; 
•Informaţii esenţiale cu privire la chestiuni de interes pentru zonele montane 
europene; 
• Sprijin din partea Secretariatului Euromontana. 
  

Convenţii montane europene 
O dată la 2 ani, Euromontana organizează Lucrările Europene ale Muntelui, 

concentrate asupra diverselor aspecte ale dezvoltării durabile a zonelor montane. 
 După reconstituirea în forma actuală a Euromontana în 1996 la Roma, prima 
reuniune a Convenţiei Montane Europene a avut loc la Ljubljana- Slovenia  în anul 
1998 urmată de  cea de la Trento – Italia, Inverness – Scoţia, Rodez – Franţa, Chavèz 
– Portugalia şi cea de acum de la Brig – Elveţia. 
 La această ultima manifestare a montaniarzilor, au participat peste 270 
personalităţi din diferite domenii de activitate din 18 ţări europene din care 34 
participanţi din România.  

În prima zi au fost efectuate excursii de documentare pe trei trasee distincte 
unde am luat contact cu agricultura, protecţia mediului, turismul şi alte aspecte 
specifice Alpilor din Cantonul Valais. 

Ca unul, care în urmă cu aproape 4 decenii am văzut şi studiat pentru prima 
oară agricultura montană a acestor meleaguri, am fost surprins să constat că spaţiul 
rural a rămas aproape nemodificat cu excepţia baloţilor de iarbă însilozată, a 
drumurilor mai bune şi a transportului pe cablu mai performant. 

 Aceleaşi construcţii mai vechi sau mai noi cu arhitectura lor specifică, aceleaşi 
specii şi rase de animale din care domină vacile de lapte, aceleaşi garduri fixe şi 
electrice pentru păşunat raţional, aceeaşi grijă gospodărească pentru fiecare palmă de 
pământ şi metru pătrat  de covor ierbos al pajiştilor, aceleaşi platforme de gunoi de 
grajd, aceleaşi flori care înveselesc balcoanele caselor de la ţară şi multe aceleaşi într-
o constantă şi perseverenţă de admirat. 

Te întrebi de ce aceşti oameni care trudesc din greu de secole pe aceste terenuri 
slab productive rămân pe mai departe ultraconservatori, îşi respectă cu sfinţenie 
tradiţiile, păstrează din moşi strămoşi arhitectura construcţiilor, rasele de animale 
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create şi adaptate locului, soiurile de plante de cultură, tehnici de gospodărire a 
întregului spaţiu rural şi multe altele.  

Buna orânduială şi hărnicia acestor oameni domină peste tot, stârnind 
admiraţie şi respect pentru apartenenţa lor la o veritabilă civilizaţie a pajiştilor alpine.  
Imaginile alăturate stau mărturie la aceste afirmaţii. 
 În următoarele două zile în plen şi pe secţiuni au fost prezentate şi dezbătute 
numeroase probleme actuale din spaţiul montan european din care enumerăm: 

- regiunile montane şi noua politică agricolă comună (PAC); 
- dezvoltarea inovării şi competitivităţii în regiunile montane (RM); 
- provocări şi oportunităţi pentru a crea valoare adăugată în RM; 
- creare şi încurajarea sistemelor de valoare adăugată; 
- transformarea sectorului industrial din RM; 
- adaptarea la schimbările climatice; 
- dezvoltarea şi susţinerea spiritului întreprinzător în RM; 
- schimbările demografice, o provocare şi o oportunitate; 
- diferite politici de inovaţie durabilă în RM ale Europei şi altele. 
În final s-a prezentat o declaraţie finală a reuniunii de la Brig – Elveţia care va 

fi dată publicităţii către toate guvernele ţărilor europene posesoare de zone montane.  
La întoarcere, am avut şansa nesperată de a participa la o expoziţie tradiţională 

de vaci de lapte şi oi în micuţul stat Liechtenstein unde am admirat excepţionalul 
ataşament al fermierilor faţă de creşterea animalelor începând cu cea mai fragedă 
vârstă, exprimat şi prin desenele  copiilor  expuse aici. 

Civilizaţia pajiştilor pluteşte şi aici în aer, fiind exprimată prin ferme familiale 
autentice cu vaci la păscut, vaci din polistiren în mărime naturală plasată în spaţiul 
rural, în parcurile şi grădinile oraşelor până şi în vitrinele magazinelor!   

Dragostea fără margini pentru vacă considerată pe drept cuvânt doica omenirii, 
este profundă, nu de faţadă ca la noi. 

 La fel, văcarii se bucură de cel mai înalt respect din partea conaţionalilor fiind 
socotiţi cei mai sacrificaţi oameni din rândul producătorilor de bunuri alimentare, 
care n-au sărbători şi odihnă la sfârşit de săptămâna, ca restul populaţiei. 

În continuare după Austria şi Ungaria cu pajişti bine întreţinute am ajuns pe 
meleagurile noastre unde spaţiul montan arată jalnic sub toate aspectele, îndeosebi 
datorită lipsei totale de gospodărire şi pe alocuri de abandon al pajiştilor. 

Următoarea Convenţie Montană Europeană va avea loc peste doi ani, în 2010 
la Lillehammer în Norvegia. 
 
Rev. Ferma, an X, nr.12 (67), decembrie 2008, Timişoara,  sub titlul ” Reuniune 
Euromontana în Elveţia” 
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TURISM  RURAL DE SUCCES ÎN THAILANDA 
 

La cumpăna dintre ani am avut ocazia să mă aflu pentru prima oară în 
Thailanda, o ţară tropicală din Asia de Sud –Est, cu o suprafaţă de 513 mii kmp şi o 
populaţie de 63 milioane de locuitori. 

 După un zbor de peste 9 ore între Istambul şi Bangkok am fost întâmpinaţi de 
gazde la aeroport cu ghirlande de orhidee puse în jurul gâtului de tinere fete frumos 
îmbrăcate în costume populare. 

În aeroportul ultramodern ca un omagiu adus libertăţii (Thai = om liber) 
străjuiesc statui imense de luptători „thai” în straie tradiţionale care de-a lungul 
secolelor au asigurat independenţa acestei ţări. 

 Din aeroport pornesc în toate direcţiile autostrăzi pe care din loc în loc sunt 
postate arcade cu însemnele regatului în stil arhitectural thailandez. Infrastructura, la 
fel şi transporturile cu trenul, metroul,  autobuzele, autoturismele, motocicletele, 
vaporaşele şi alte mijloace pe sol sau apă sunt foarte bine dezvoltate, astfel că 
deplasarea rapidă de la un loc la altul în acest furnicar uman este o problemă minoră 
şi ieftină. După ce am vizitat Palatul Regal şi mai multe temple budiste renumite din 
Bangkok, atenţia cea mai mare ne-a fost în continuare îndreptată spre turismul din 
spaţiul rural. 

În prima parte am vizitat o fermă de creştere a crocodililor din localitatea 
Samutprakarn înfiinţată în anul 1960 cea mai mare din lume,  cu un efectiv actual de 
60 mii capete, unde am întâlnit o mulţime de alte obiective turistice şi economice 
ataşate acesteia cum ar fi macheta a doi dinozauri imenşi la intrare, diorame cu 
înmulţirea crocodililor, spaţii de creştere pe vârste a lor, mulaje pipăibile în mărime 
naturală a acestor reptile, continuând cu preparate din carne şi obiecte din piele de 
crocodil, foarte apreciate de cumpărători. Din oră în oră se dau spectacole în aer liber 
cu dresură de crocodili unde te cuprind fiorii când vezi cum sunt scoşi de coadă din 
apă şi auzi pocnetul produs de viteza uluitoare cu care îşi închid gura imensă plină de 
dinţi înfricoşători.  

În continuare dresorii după un ritual bine pus la punct îşi vâră capul între 
fălcile reptilei, după care aceste fiare cuminţite sunt purtate pe braţe în aplauzele 
turiştilor. Fantastic, nu !  

Pe acelaşi amplasament există un trenuleţ pentru transport turiştii la celelalte 
obiective adiacente fermei de crocodili, respectiv un manej cu elefanţi unde 
spectatorii îi pot hrăni din mână cu banane cumpărate de la vânzători ambulanţi, o 
mini grădină zoologică cu urşi, hipopotami, lei, tigri, tapiri, maimuţe, struţi, cazuari, 
etc. şi o mini grădină botanică cu specii tropicale.  

Finalul aparţine magazinului cu produse  specifice rezultate după procesarea 
cărnii şi pielii de crocodil.  

Nu ştiu eficienţa creşterii intensive a crocodililor, dar cunoaştem că această 
fermă este vizitată zilnic de sute  poate mii de turişti cu un bilet de intrare de 30 USD 
de persoană şi mulţi alţi dolari lăsaţi acolo de vizitatori pentru diverse cumpărături 
crocodiliene. 
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A doua locaţie vizitată zilnic de alţi mii de turişti a fost Grădina Botanică 
Tropicală de la Nong Noach Village de lângă staţiunea turistică Pattaya unde am avut 
şi alte surprize plăcute privind modul de practicare al turismului în spaţiul rural. 

Grădina se întinde pe 250 hectare şi a fost înfiinţată în anul 1954 din ordinul şi 
sub oblăduirea actualului rege Rama al IX-lea, care domneşte din 1946.  

După ce parcurgi aleile grădinii flancate de zeci de specii de palmieri şi alţi 
arbori tropicali, atenţia îţi este atrasă de turişti călare pe elefanţi conduşi cu măiestrie 
de mahuţi, de aleile suspendate la 4-5 m înălţime de unde se observă mai bine 
coroana copacilor şi splendida arhitectură peisajeră cu flori multicolore, garduri vii cu 
tunsori care mai de care mai interesante, unele reprezentând diferite specii de animale 
şi alte minunăţii vegetale. În acest paradis verde sunt amplasate mai multe pavilioane 
reprezentând locuinţe tipice din diferite regiuni ale Thailandei, o sală pentru 
spectacole folclorice care au loc continuu din oră în oră, box şi alte lupte specifice, 
arenă cu dresură de elefanţi şi multe alte atracţii ce includ restaurante şi artizanat cu 
produse naţionale reprezentative. 

Acest gen de turism simplu şi în acelaşi timp complex este bine gândit, unde pe 
lângă o grădină botanică cu un număr impresionant de specii tropicale şi o grădină 
zoologică reprezentativă, sunt incluse armonios o sumedenie de alte activităţi de 
petrecere a timpului liber, cum sunt spectacolele folclorice, dresuri de animale, 
plimbare pe elefanţi, bucătărie şi artizanat tradiţionale şi multe altele. 

Adăugaţi la acestea pentru încântarea străinilor arhitectura peisajeră de 
excepţie cum ar fi o grădină în stil francez imitându-le pe cele de la Versailles, 
terasele imense de piatră cu reproducere a complexului megalitic de la Stonehenge şi 
alte aranjamente vegetale, litologice şi de habitat deosebit de atractive şi veţi avea 
imaginea efortului uman şi financiar depus pentru realizarea şi funcţionarea acestui 
turism de succes.  

În toate acestea stilul şi obiceiurile thailandezilor mândri de originea şi de 
trecutul lor este foarte bine pus în evidenţă. Biletul de intrare acest parc turistic este 
de 60 USD de persoană adultă cu acces la toate spectacolele, o plimbare de 20 minute 
pe elefant costă 12 USD de persoană şi alte cheltuieli cu mâncarea şi suvenirurile. 
Personalul de deservire cunoscător de limbă engleză şi mai nou rusă, rar franceză, 
este deosebit de atent şi îndatoritor, conştient că succesul pe mai departe a turismului 
din această ţară stă  şi în buna deservire a vizitatorilor. 

Pe când şi la noi dezvoltarea unui turism rural complex şi eficient cu personal 
educat, pe care doreşti să-l întâlneşti şi altă dată ?  

Avem condiţii naturale de excepţie pentru zona temperată unde ne găsim, cu 
floră şi faună reprezentative şi mai ales o zestre folclorică şi etnografică de invidiat 
pentru această parte de lume. 

 Rămâne doar să le punem în evidenţă şi să ieşim  cu mai mult curaj la 
înaintare pentru a ne promova prin turism rural propriile valori culturale, estetice şi 
umane aşa  cum a făcut-o deja ţara vizitată de curând. 

 
Rev. Ferma, an XI, nr.10 (77), octombrie 2009, Timişoara, 
 sub titlul ”Turism thailandez in ferma de crocodili” 
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COLABORARE ROMÂNO – CHINEZĂ  
ÎN DOMENIUL PAJIŞTILOR 

 
 După o întrevedere prietenească cu o delegaţie chineză în luna mai anul trecut 
la o sesiune ştiinţifică a Institutului de Cercetări pentru Agricultură Montană din 
Troyan din ţara vecină Bulgaria, la despărţire, am fost invitaţi pe cheltuiala lor, să 
participăm în acest an (12 – 21 iunie 2010) la expoziţia internaţională de la Harbin, în 
nord – estul Chinei.  

Tematica celei de a 3-a Expoziţii Internaţionale a Rezultatelor Ştiinţifice şi 
Tehnologice  a cuprins majoritatea domeniilor economiei şi cercetării ştiinţifice din 
China, printre care şi cele ale Academiei de Ştiinţe Agricole (HAAS) a Provinciei 
Heilongjiang. 

La  expoziţie au fost invitaţi specialişti din 10 ţări (Belarus, Bulgaria,China, 
Kazahstan, Polonia, Romania, Rusia, Serbia, Ucraina şi Ungaria). România a fost 
reprezentată de institutul nostru prin subsemnatul şi dr. ing. Vasile Mocanu care, în 
cadrul standului, a avut 5 postere cu rezultatele semnificative ale cercetării din 
domeniul ameliorării gramineelor şi leguminoaselor perene cât şi al mecanizării 
lucrărilor pe pajişti.  

Cu acest prilej au fost puse la dispoziţia vizitatorilor broşuri în limba engleză 
cu principalele obiective ale activităţii ICD Pajişti Braşov şi rezultatele obţinute în 
cele patru decenii de existenţă. 

Tot în această perioadă am efectuat vizite de documentare la Academia de 
Ştiinţe Agricole a Provinciei Heilongjiang, unde au fost prezentate principalele 
direcţii de cercetare, institutele din subordine şi rezultatele obţinute. 

Dintre institute, delegaţia română a fost invitată să viziteze Institutul de Ştiinţe 
Praticulturale din Harbin, înfiinţat în anul 2006 şi care are următoarele obiective 
majore de cercetare: studiul îmbunătăţirii pajiştilor permanente; înfiinţarea de pajişti 
semănate; ameliorarea plantelor furajere şi de pajişti; calitatea şi producţia de furaje; 
ameliorarea speciilor pentru gazon şi zone verzi; colectarea, conservarea, evaluarea şi 
utilizarea resurselor de germoplasmă; selectarea şi utilizarea ierburilor ornamentale, 
etc. În cadrul institutului lucrează 25 cercetători, dintre care 8 au titluri academice şi 
10 au masteratul. Institutul este dotat cu laboratoare pentru protecţia plantelor, 
citogenetică, determinarea calităţii furajelor şi biologie moleculară. 

Fondurile pentru desfăşurarea activităţilor institutului sunt asigurate din surse 
guvernamentale centrale şi locale.  

 
Pe parcursul vizitei la Academia de Ştiinţe Agricole a Provinciei Heilongjiang, 

care are peste 40 milioane locuitori, am constatat următoarele similitudini cu ţara 
noastră: 

- Provincia cea mai nordică a Chinei este traversată de paralela 450

 

 la fel ca si la 
noi, cu un climat asemănător, cu ierni reci influenţate de spaţiul arctic siberian şi 
veri călduroase si uscate influenţate din vest de Pustiul Gobi; 

- Culturile principale din terenurile arabile sunt ocupate de porumb, grâu, soia, 
sorg, plante furajere, puţin orez şi altele; 
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- Culturile furajere perene sunt dominate de lucernă, obsigă nearistată, pir crestat 
şi alte specii rezistente la secetă şi ger, asemănător cu cele din Bărăgan, 
Dobrogea si Sudul Moldovei; 

 
- Animalele care cresc sunt în principal din speciile ovine şi bovine, în provincie 

existând suprafeţe întinse de pajişti, îndeosebi pe solurile sărăturate, din relatările 
prezentatorilor chinezi; 

 
- In prezent se acordă o atenţie deosebită conservării resurselor genetice la 

plantele de cultură mare si a celor furajere, având în vedere schimbările climatice 
prognozate. 

 
În urma vizitei noastre, în cadrul expoziţiei, a fost semnat Acordul de 

Cooperare între ICDP Braşov prin Prof.(as) dr. Teodor MARUŞCA, director şi 
Academia de Ştiinţe Agricole a Provinciei Heilongjiang cu sediul în Harbin, prin Prof. 
Xiao ZHIMIN, vicepreşedinte, în care cele două părţi sunt de acord să coopereze 
pentru următorii 5 ani la realizarea de cercetări ştiinţifice şi practice în domeniile 
specifice activităţii celor două instituţii. 

Activităţile comune din domeniul culturii pajiştilor se vor concretiza prin 
iniţierea şi realizarea unor teme de cercetare, schimb de specialişti, publicaţii şi 
material biologic, participare la conferinţe, simpozioane şi expoziţii internaţionale, 
specializarea unor tineri cercetători şi altele. 

Această acţiune a fost sprijinită permanent şi apreciată de către forul tutelar, 
Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti” Bucureşti, care 
încurajează colaborările internaţionale. 
 
Rev. Profitul Agricol nr. 33 din 1 septembrie 2010, Bucuresti 
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REUNIUNEA EUROMONTANA DE LA  LILLEHAMMER – NORVEGIA   
 
 În perioada 15-17 septembrie a.c. a avut loc la Lillehammer în Norvegia a VII-
a Convenţie europeană a muntelui "Regiunile Montane – un spirit de inovaţie" la care 
a participat şi ţara noastră.  
 La finalul reuniunii organizatorii şi participanţii au întocmit şi difuzat o 
declaraţie pe care o facem cunoscută în cele ce urmează: 
 

 Avantajele potenţialului inovativ  al munţilor europeni   
  Inovarea este arta de a transforma o idee într-o realizare concretă care 
răspunde la nevoile populaţiei şi întreprinderilor. Inovarea  poate fi ştiinţifică sau 
tehnologică, dar şi un proces de creştere, de organizare sau socială.  

Aceasta trebuie să promoveze o dezvoltare durabilă, economică, socială sau de 
mediu. Inovaţia nu are o dimensiune teritorială, dar specificul teritoriilor montane, 
care reprezintă aproximativ 36% din suprafaţa Europei şi 17% din populaţia sa, sunt 
active pentru punerea în aplicare a inovaţiilor care sunt relevante pentru dezvoltarea 
lor. 
 

1) Preambul: Inovarea este cheia dezvoltării durabile la munte  
  Noi, reprezentanţii politici şi socio-economici din munţii Europei, adunaţi aici, 
în Lillehammer pe 17 septembrie 2010, într-un moment de criză mondială intensă şi 
revizuirea politicii agricole comune (PAC), fac apel pentru recunoaşterea potenţialul 
de inovare care există în zonele montane şi rolul său central pe care îl poate avea în 
dezvoltarea durabilă a acestora.  
 

 Inovarea poate fi considerată ca fiind: 
• un instrument pentru a aborda provocările structurale ale societăţii europene: 

îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor, găsirea unor soluţii eficiente 
pentru a face faţă problemelor legate atât de îmbătrânirea populaţiei cât şi 
exodul lor, răspunsul la necesitatea dezvoltării durabile, etc.;  

• un instrument de consolidare a regiunilor şi creşterea atractivităţii lor;  
• strategie pentru creşterea posibilităţii de depăşire a crizei economice şi de a 

crea o creştere, şi un  nou model economic de dezvoltare.  
  Prin urmare, considerăm că oamenii de la munte şi întreprinderile sunt bine 
plasaţi pentru a dezvolta soluţii inovatoare şi idei noi, deoarece aceştia se confruntă 
cu provocări specifice, care necesită soluţii specifice, cum ar fi:  
  - schimbările demografice;  

- schimbările climatice;  
  - creşterea concurenţei internaţionale în ambele economii şi accesul la pieţe; 

- creştere decalajului regional. 
  Susţin că aceste provocări sunt un mare stimulent pentru creativitate şi că 
promovarea inovării este modul cel mai promiţător pentru a răspunde acestor 
provocări, contribuind astfel la diversificarea economică şi la creşterea 
competitivităţii şi atractivităţii pe căi durabile.  
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 Noi credem că inovaţiile dezvoltate în munţi poate fi o sursă de inspiraţie şi soluţii 
pentru restul Europei.  
 
  2) Inovarea este deja existentă în zonele montane europene 

Cazurile de inovare care au loc în zonele montane sunt variate şi numeroase. 
Am prezentat şi studiat unele dintre acestea în timpul acestei convenţii. Putem 

cita ca exemple: crearea de oportunităţi de finanţare, înfiinţarea de incubatoare de 
afaceri, grupări între întreprinderi, universităţi, autorităţi publice şi finanţatorii, 
parteneriate cu oraşele situate în văi sau alte regiuni pentru a dezvolta sisteme de 
vânzări şi distribuţie la distanţă.  
  Într-o singură regiune, de exemplu, o instalaţie de cogenerare mică, utilizând 
rumeguş a fost construită folosind un sistem de producere a gazelor din lemn 
combinat cu un motor cu ardere externă. Acest lucru a servit ca un catalizator pentru 
crearea unui parteneriat între diferite ţări europene.  
  În regiunile de munte, producţia de produse alimentare de calitate este acum 
strâns legată de locul lor de origine.  

Producătorii din aceste teritorii lucrează împreună pentru o mai bună 
colaborare şi promovare. Mulţumim responsabililor bine-cunoscuţi, pentru valoarea 
produselor locale recunoscute, care au fost elaborate şi distribuite, generând 
importante puncte de desfacere în economia locală.  
  Un număr tot mai mare de producători de munte au explorat posibilităţile de 
utilizare a tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor (Information and 
communication technologies – ICT) pentru a accesa un număr mai mare de 
consumatori la distanţă, de multe ori în oraşele mari.  
  Exemple de inovare în serviciile publice sunt, de asemenea, numeroase în 
munţii Europei.  

Din utilizarea inovatoare a ICT la organizarea de "staţii multi-service" sau 
"servicii de autobuze", oamenii de la munte au demonstrat că pot găsi soluţii 
inteligente şi eficiente în condiţiile grele cu care se confruntă.  
 
  3) Inovarea montană are încă nevoie să fie consolidată 
Procesul de inovare nu este neapărat specific munţilor. Cu toate acestea, crearea 
condiţiilor necesare pentru inovare poate fi mai dificilă.  

Am subliniat în timpul acestei convenţii, rolul oamenilor şi antreprenorilor.  
În zonele de munte, ca şi în alte zone rurale sau îndepărtate, densitatea 

afacerilor şi a populaţiei este mai mică decât în oraşe, numărul de unităţi de 
învăţământ este mai mic, accesul la infrastructură şi servicii este mai dificil ca şi 
distanţele dintre companii, potenţialii clienţi, institutele de cercetare şi furnizorii de 
fonduri adecvate sunt adeseori mari. 

 Aceşti factori determină organizarea unor întâlniri şi  cooperări între factorii 
responsabili de realizarea unei bune circulaţii şi intense de idei. 

Pentru ca inovarea să atingă potenţialul său maxim în regiunile de montane, 
facem apel la:  
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 Uniunea Europeană:  
• să continue să sprijine o abordare amplă a inovării, în toate formele sale şi să 

promoveze această abordare faţă de statele membre şi cu toate organizaţiile 
active în facilitarea inovării; 

• să ţină cont de specificul zonelor montane, rurale şi slab populate, în definirea 
politicilor care sprijină inovarea;  

• să caute în permanenţă calea de simplificare a accesului la programele de 
sprijin ale UE, şi să consolideze toate instrumentele care pot oferi sprijin sub 
forma de inginerie de proiect, astfel încât întreprinderile mici să poată 
beneficia de politicile existente;  

• să integreze în toate politicile UE, cu un impact puternic asupra munţilor, 
elementele necesare pentru a dezvolta abordări inovatoare, în special: 

 
o prin intermediul politicii de coeziune:  

 încurajarea cooperării dintre factorii de munte prin       
crearea de reţele pe termen lung sau proiecte pe termen scurt,  

 sprijinirea modernizării infrastructurilor care vizează 
îmbunătăţirea accesibilităţii şi a calităţii vieţii în munţi;  
 

o în contextul Politicii Agricole Comune şi de Dezvoltare Rurală:  
 consolidarea cercetării şi dezvoltării în ceea ce priveşte 

eficienţa sistemelor extensive de pajişti şi rase tradiţionale,  
 consolidarea sprijinului acordat noilor forme ale lanţului de 

aprovizionare (în special lanţurile de aprovizionare regionale, multiple 
iniţiative pentru evaluarea produselor locale), precum şi a noilor forme 
de promovare a produselor şi de distribuţie care cresc valoarea adăugată 
asigurată de factorii de munte;  

 sprijinirea dezvoltării, difuzării şi implementării inovării 
prin intermediul mecanismelor de experimentare, formare şi consiliere 
adecvată şi sisteme de extensie;          
                                                       

o susţinerea constantă şi pe termen lung a reţelelor legate de zona 
de munte nelocuită şi facilitarea interacţiunilor umane şi 
profesionale. 

• măsurarea potenţialului de inovare în zonele de munte printr-o serie de 
indicatori privind condiţiile şi succesul procesului de inovare, adaptate pentru 
aceste zone şi la o scară corespunzătoare. 

 
Autorităţile naţionale şi regionale trebuie să creeze condiţiile necesare 

pentru dezvoltarea inovării în munţi, în special:  
•   Educaţie şi formare: să faciliteze crearea de filiale universitare 

specifice şi institute specializate de formare în zonele de munte, cu o 
autonomie suficientă în definirea programelor şi a capacităţilor de a 
dezvolta parteneriate cu firme şi populaţia.  
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• ICT: garantarea accesului în zona de munte, peste tot şi în acelaşi 
interval de timp, la cea mai mare viteză necesare pentru interacţiunea 
dintre oameni, companii, reţele de persoane, şi cu comunitatea globală. 
Accesul la ICT ar trebui să fie incluse în serviciile de interes general.  

 
• Servicii pentru populaţie: investigare continuă în furnizarea şi 

îmbunătăţirea serviciilor publice în zonele de munte, pentru a permite 
acestor regiuni să menţină calitatea vieţii lor şi să atragă tineri 
profesionişti si antreprenori interesaţi să se stabilească în zonele 
montane. 

 
• Transport: îmbunătăţirea continuă a capacităţii, calitatea şi densitatea 

reţelei de transport în zonele de munte, astfel ca circulaţia şi crearea de 
reţele să fie facilitate între oameni de la munte şi zone mai joase. 

 
• Energie: sprijinirea iniţiativelor care vizează creşterea eficienţei 

energetice, precum şi capacităţile de producţie şi de transport de energie 
din aceste zone, favorizând astfel dezvoltarea de soluţii specifice, 
adaptate zonelor montane şi transferabile altor regiuni.  

 
• Antreprenoriat: sprijin mai mare pentru antreprenorii de la munte, în 

eforturile lor de a crea o masă critică de "furnizori" şi "clienţi", pentru a 
le permite acestora să satisfacă mai bine cererea şi oferta lor conform 
necesităţilor; sprijin adecvat în sistemele de afaceri. 

 
• Achiziţii: produse inovative privilegiate şi servicii în domeniul 

achiziţiilor publice. 
 

Instituţiile de cercetare şi de învăţământ la:  
• creşterea angajamentul lor în problema de inovare în zonele montane;  
• menţinerea unui dialog permanent cu părţile interesate de la munte în ceea ce 

priveşte nevoile lor şi ideile;  
• realizarea de studii de cercetare care să răspundă nevoilor persoanelor de la 

munte;  
• stabilirea de parteneriate cu oamenii de la munte pentru a asigura un transfer 

eficient de know-how şi tehnologie;  
• dezvoltarea cunoştinţelor şi a inteligenţei colective în ceea ce priveşte zonele 

de munte.  
 
 Oamenii de munte , în general, la:  
• dezvoltarea şi încurajarea spiritului antreprenorial;  
• oportunităţi oferite de sistemele de sprijin financiare disponibile pentru 

dezvoltarea inovaţiei; să profite de oportunităţile europene de mobilitate 
oferite studenţilor şi antreprenorilor;  
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• să utilizeze oportunităţile oferite de diverse reţele, incluzând reţelele sociale şi 
profesionale, precum şi reţeaua Euromontana, pentru schimbul de experienţă 
şi să se angajeze într-un proces de învăţare reciprocă. 

 
În scopul de a încuraja un spirit de inovare în rândul oamenilor de la munte, 

Euromontana se angajează să pună în aplicare un plan de implementare care să 
contribuie, printre altele, la:  

• dezvoltarea împreună cu alţi parteneri a unui centru de resurse pentru 
diseminarea de bune practici de inovare;  

• încurajarea tuturor proiectelor de cooperare internaţională pentru a disemina 
inovaţiile cele mai relevante;  

• facilitarea accesului părţilor interesate de la munte la procedurile şi 
programele de finanţare care ar putea ajuta dezvoltarea inovării în zonele de 
munte.  

 
Aceasta este  Declaraţia de la Lillehammer  pentru regiunile montane  

europene, ca o înaltă expresie celor peste 300 participanţi din 20 de ţări de la 
reuniunea Euromontana prin care se face cunoscute problemele cu care se confruntă 
locuitorii zonei montane şi propuneri concrete de rezolvare a lor. 

Evident, pentru noi românii care deţinem o treime din suprafaţa ţării cu munţi în 
28 de judeţe şi o populaţie de 3 milioane locuitori în zona montană, această declaraţie 
prezintă un interes major, depinde ce voinţă politică, fonduri şi structuri 
administrative avem pentru punerea ei în practică.   
 
Rev. Profitul Agricol nr. 43 şi 44 din  10 şi 17 noiembrie 2010, Bucuresti 
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IMPRESII DIN AGRICULTURA MEXICULUI 
 

La cumpăna dintre ani am făcut o excursie în Mexic din centrul ţării spre 
Pacific şi apoi spre Atlantic. Pe parcursul a peste 3.000 km din fuga autocarului am 
surprins mai multe aspecte ale peisajului agricol mexican care se perindă în faţa celor 
mai mult sau  mai puţin avizaţi să-i dezlege tainele. Clima tropicală cu două sezoane 
distincte, respectiv umedă 6 luni din luna mai până în octombrie şi uscată restul 
anului din noiembrie până în aprilie îşi pune amprenta asupra structurii culturilor de 
câmp şi al creşterii animalelor. Vizita s-a făcut în prima parte  a sezonului secetos, 
când principalele culturi ca porumbul şi cerealele păioase erau deja recoltate şi 
animalele ierbivore se hrăneau cu resturi vegetale uscate. 

 
Cultura plantelor 
În cele ce urmează prezint câteva aspecte privind culturile de câmp, păşunile 

seminaturale, plantaţiile de trestie de zahăr, pomi fructiferi, palmieri, agave, etc., 
legumicultura şi plantele furajere. Principala cultură de câmp din această ţară din 
America Centrală este porumbul. 

Teritoriul actual al Mexicului este centrul de origine al porumbului unde 
civilizaţiile precolumbiene ale aztecilor şi maiaşilor îl venerau. După defrişarea 
junglei tropicale, pe suprafeţe presărate cu roci vulcanice în Sierra Madre sau calcare 
în Peninsula Yucatan, pe versanţi cu înclinaţie mare, se cultivă manual porumb, 
aproape în exclusivitate. Monocultura de porumb practicată zeci de ani a dus la 
eroziuni catastrofale, în special în Statele Oaxaca şi Chiapas. 

Pe locuri terasate ale versanţilor sau plane din depresiuni şi luncile râurilor, se 
cultivă porumb şi sorg pentru boabe, în condiţii mai intensive, mecanizate cât şi alte 
cereale păioase ca ovăz, grâu, orz, etc., în Statul Puebla. Recolta de cereale pe lângă 
consumul direct al populaţiei rurale este înmagazinată în silozuri moderne de unde 
este în continuare utilizată ca furaj în marile complexe zootehnice de creştere a 
porcilor şi păsărilor, prezente pretutindeni. Este incredibil, pe ce terenuri slab fertile 
se cultivă cerealele din această ţară şi cum se valorifică absolut toate suprafeţele 
agricole prin culturi de câmp şi plantaţii de tot felul. 

Terenurile cele mai fertile sunt plantate cu trestie de zahăr şi cele mai sărace, 
inapte altor culturi se plantează cu o specie de agavă albastră din care se prepară o 
băutură distilată tradiţională, numită tequila sau mazcal. 

În zone mai restrânse unde există posibilităţi de irigare în sezonul secetos, se 
cultivă în principal legume diverse, plante furajere în special lucerna cât şi porumb  şi 
sorg pentru boabe, a doua cultură după cea obţinută în sezonul ploios. 

 Pe ansamblul agriculturii mexicane se remarcă o îmbinare între exploataţiile 
de subzistenţă în zone mai improprii până la exploataţiile medii, mari şi foarte mari în 
zone mai favorabile practicării agriculturii. 

 
Creşterea animalelor 
Cel mai mult din agricultura acestei ţări m-a impresionat creşterea animalelor. 

Pe păşunile rezultate după defrişarea junglei tropicale, pasc turme nesfârşite de 
bovine întreg anul. 
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În zonele mai uscate se întâlnesc bovine cu cocoaşă zebu asiatice, în zone cu 
umiditate moderată bovine normale din rase europene de carne mai ales şi în zone cu 
exces de umiditate se întâlnesc bivoli originari din India. Păşunile sunt împrejmuite şi 
în interior tarlalizate în vederea unui păşunat raţional. Peste tot sunt asigurate apa din 
surse de suprafaţă sau adâncime prin pompare cât şi umbra generată de arbori, unii 
giganţi din familia ficusului. 

Este de remarcat că şi în aceste exploataţii extensive, bovinele care valorifică 
superior vegetaţia ierboasă, ocupă primul loc, urmate de ovine şi pe ultimul loc de 
caprine, care ţin pe loc reinstalarea junglei. 

Interesant este faptul că nu am întâlnit stocuri de furaje pentru sezonul secetos 
sub formă de fân sau siloz. Animalele pe păşune consumă direct iarba uscată, cocenii 
de porumb şi paiele de cereale, fără a face mofturi în sezonul secetos, când probabil 
mai şi slăbesc. În sezonul ploios este de înţeles că există o abundenţă de furaje când 
animalele se îngraşă, după care se valorifică pentru carne,la un preţ foarte scăzut, 
greu de concurat de cei care le întreţin în stabulaţie în sezonul rece al anului. 

Pentru îngrăşare, proprietarii de bovine mai performanţi, deţin şi furaje 
concentrate în silozurile proprii. După cum s-a mai amintit, porcii şi păsările sunt 
crescute intensiv în mari complexe zootehnice. Acestea sunt răspândite în cele mai 
neaşteptate locuri şi însoţesc de regulă culturile de cereale, chiar şi în zone mai aride, 
improprii agriculturii. Vizitând două gospodării private în Puebla şi Yucatan, mare 
mi-a fost mirarea când am întâlnit găini cu gâtul golaş, asemănătoare cu rasa noastră 
din Transilvania. Să fii ajuns rasa de găini românească pe meleaguri mexicane ? 

 Pentru prima dată, această rasă a fost menţionată în 1875, la o expoziţie 
internaţională de păsări de la Viena, aduse de la Dumbrăveni – Sibiu şi vândute în 
Germania, unde în 1904 la Dresda s-a pus bazele unei asociaţii a crescătorilor de 
găini cu gât golaş de Transilvania !  

Un studiu asupra modului cum a ajuns această rasă din Europa în America 
Centrală, cred că va fi interesant şi util.  

Dintre păsările de curte am mai întâlnit curcanul, originar de pe aceste 
meleaguri. Nu am văzut raţe sau gâşte pe traseul nostru. 

 
Acestea ar fi câteva imagini fugare asupra agriculturii mexicane din care 

merită să reţinem câteva aspecte: 
♦ cultivarea integrală a terenurilor arabile; 
♦ eroziunea solului pe terenurile în pantă cu monocultură de porumb; 
♦ irigarea la limita maximă a legumelor şi lucernei; 
♦ valorificarea integrală şi extinderea păşunilor în detrimentul junglei tropicale; 
♦ conversia ierbii în produse animaliere foarte ieftine; 
♦ conversia grăunţelor de cereale în mari complexe zootehnice pentru creşterea  

porcilor şi păsărilor. 
Din aceste aspecte am putea şi noi să ne inspirăm pentru modernizarea agriculturii 

noastre. 
 
Rev. Lumea satului, anul VII, nr. 6 (131)  din 16-31 mart. 2011., Bucureşti 
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GOSPODĂRIREA PAJIŞTILOR IN ELVEŢIA  
 

În trecut tinerii cercetători şi fermieri români din agricultură au avut prilejul să 
efectueze stagii mai scurte sau mai lungi de specializare în ţări din vestul Europei sau 
SUA.  

După aderarea ţării noastre la „Grupul FAO pentru pajiştile de munte din 
Europa” în anul 1968 cu sprijinul preşedintelui de atunci Dr.ing. Jan CAPUTA 
(1912-1992), de origine poloneză naturalizat elveţian, un excepţional pratolog şi 
practician împreună cu Prof. univ. Gheorghe ANGHEL (1910-1986) un eminent 
botanist şi pratolog au organizat specializarea tinerilor cercetători români la Staţiunea 
Federală de Cercetări pentru Agricultură din Changins Nyon, Cantonul Vaud din 
Elveţia.  

Primii trei din zece români care au beneficiat de această specializare au fost 
cercetătorii Vasile ŞERBAN (1968), subsemnatul (1969) şi Nicolae SIMTEA (1970), 
autori în ordine  inversă a cărţii „Ameliorarea pajiştilor din Elveţia” apărută în anul 
1972 în seria „Agricultura pe glob” Editura „Ceres” Bucureşti.  

Revăzând după patru decenii meleagurile elveţiene unde am petrecut opt luni 
în unităţi de cercetare, gospodării şi ferme, am observat aceleaşi peisaje pastorale cu 
o nemărginită grijă pentru pajiştile permanente şi temporare, aproape nemodificate. 

Organizarea, principiile de lucru, construcţiile şi rasele de animale au rămas 
aproape neschimbate de la stagiul meu de specializare.  

Singurele schimbări pe care le-am remarcat au fost soiurile de graminee şi 
leguminoase perene mai performante productiv şi calitativ, maşinile agricole de cosit 
şi adunat furaje cu apariţia baloţilor înfoliaţi, garduri electrice şi aparate de muls mai 
perfecţionate. 

În rest totul a rămas încremenit în timp, ca orice lucru bine făcut şi păstrat 
nealterat de generaţii.  

Acest fapt m-a îndemnat să fac cunoscute în paginile revistei noastre 
experienţa elveţiană din domeniul pajiştilor, în special a celor situate în zona montană 
care merită a fi cunoscută şi pusă în aplicare pe meleagurile noastre. 
 

Aspecte generale 
Situată la răspântia marilor căi de comunicaţie europene, Elveţia este 

cunoscută ca o ţară în care industria şi agricultura sunt foarte dezvoltate. Beneficiind 
de un relief frământat şi o vegetaţie abundentă care acoperă solul din Platoul ondulat 
până pe pantele repezi ale Alpilor, ea este în acelaşi timp şi o apreciată ţară turistică. 

În istoria poporului elveţian se distinge mai întâi un eveniment deosebit de 
important pentru evoluţia lui ulterioară: în 1291 trei mici comunităţi Schwyz, 
Unterwald şi Uri încheie un pact de asistenţă mutuală, formând nucleul confederaţiei. 
ulterior alte comunităţi aderă la acest pact.  

În 1815 prin aderarea cantoanelor Valais, Neuchâtel şi Geneva se conturează 
actualele graniţe ale confederaţiei „helvetice” care cuprind 25 cantoane şi 
semicantoane. 

Locuitorii Elveţiei sunt de origini etnice diferite: 74 % germani, 21 % francezi, 
4 % italieni şi 1 % romanzi şi alţii.  
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Din această cauză în Elveţia sunt recunoscute 4 limbi oficiale, dintre care mai 
răspândite sunt limbile germană şi franceză. 

În urmă cu patru decenii în economia ţării ponderea cea mai mare o deţinea 
industria ceasornicelor – 70  mil. buc. anual din 150 mil. buc. producţia mondială, 
urmată de mecanica fină, electrotehnică, farmaceutică, chimia, etc.; pe locul doi se 
situează industria hotelieră şi băncile – 3 bănci la 10 mii locuitori, cel mai ridicat 
procent din lume; locul trei în ponderea economiei revine comerţului şi agriculturii. 

Condiţiile naturale sunt foarte variate, această variaţie fiind dată în primul rând 
de o gamă largă de altitudini, începând de la cea mai joasă altitudine 193 m a lacului 
Major până la cea mai înaltă de 4634 m vârful Dufour. Media altitudinilor în Elveţia 
se apreciază a fi de 1300 m. 

 Pe scara verticală a altitudinii se întinde şi zona locuită de la 196 m altitudine 
la care se află satul Ascona în cantonul Ticino, până la 2126 m unde este situat satul 
Juf din cantonul Grisons, cea mai înaltă aşezare locuită în tot timpul anului. 

Relieful frământat, în bună parte muntos, oferă condiţii foarte diferite  pentru 
agricultură. 

 Pantele domoale însorite ale lacurilor, cu deosebire ale lacului Leman, creează 
condiţii favorabile culturii viţei de vie care în această zonă este foarte extinsă. 

În Platou se cultivă cereale, cartofi şi livezi întinse de pomi fructiferi între care 
domină mărul.  

Pe pantele însorite, din văile adăpostite ale munţilor, se practică cultura 
căpşunului.  

Dar faima agriculturii elveţiene care depăşeşte graniţele ţării este creşterea 
animalelor.  

Într-adevăr, această ramură reprezintă îndeletnicirea de bază a fermierului 
elveţian şi ea are o tradiţie care se pierde în negura istoriei. 

Pajiştile bogate a căror covor de un verde intens, excelent întreţinut, contribuie 
la pitorescul ţării, oferă condiţii foarte favorabile creşterii animalelor, în special al 
bovinelor.  

Dacă condiţiile naturale nu permit o extindere prea mare a culturilor cerealiere, 
în schimb – aşa cum spun însăşi elveţienii – Elveţia are o adevărată vocaţie pentru 
producerea furajelor. 

Cu mici excepţii ale unor gospodării specializate, cultura plantelor furajere 
ocupă majoritatea terenului într-o gospodărie.  

Nu rare sunt cazurile când culturile furajere sunt exclusive. Desigur, elementul 
dominant în rândul culturilor furajere sunt pajiştile. 

 În Platou şi până în munţii mijlocii cât se întinde zona locuită, pajiştile sunt 
bine întreţinute şi este greu, sau în majoritatea cazurilor imposibil, să se facă 
deosebirea între păşune şi fâneaţă, datorită sistemului de folosire mixtă care se 
practică.  

După cel de al doilea Război Mondial, procesul ameliorării pajiştilor a 
cunoscut o nouă etapă, datorită extinderii care au luat-o pajiştile semănate 
(temporare).  

În anii din urmă au fost introduse în producţie pe scară largă soiurile de 
graminee şi leguminoase perene de pajişti, care au dat un nou impuls culturii 
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pajiştilor temporare, situând Elveţia în rândul ţărilor celor mai avansate din punct de 
vedere al producerii furajelor. 

Există  totuşi o categorie de pajişti a căror ameliorare este încă  rămasă în urmă. 
Acestea sunt alpajele, adică păşunile situate în zona munţilor înalţi unde sunt trimise 
animalele în cursul verii la păşunat.  

Exploatarea acestor suprafeţe se face şi în prezent după metodele arhaice.  
Ameliorarea alpajelor este la început şi această lucrare se desfăşoară în cadrul 

unui proces larg care vizează redresarea întregii economii de munte. 
În ultima vreme se înregistrează scăderea destul de accentuată de la un an la 

altul a numărului de gospodării şi migrarea fermierilor în alte sectoare de activitate.  
În acelaşi timp însă, fermierul elveţian caută diferite forme de cooperare pentru 

a rezista condiţiilor sociale ale economiei de piaţă. 
În lucrare se urmăreşte prezentarea aspectelor caracteristice ale gospodăririi 

pajiştilor din această ţară, insistându-se mai ales asupra căilor şi metodelor prin care 
patrimoniul pastoral a fost şi este valorificat la unul din cele mai ridicate performanţe 
din lume. 
 
Rev. Profitul Agricol nr. 38 din 12 octombrie 2011, Bucureşti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 459 

AGRICULTURA URBANĂ DIN MALTA 
 
 

Scurtă istorie 
La cumpăna dintre ani am făcut o scurtă excursie în Malta, un mic grup de 

insule din Marea Mediterană situată între Sicilia şi coasta Africii de Nord în dreptul 
Tunisiei.  

Arhipelagul maltez în suprafaţă de 316 km2 este alcătuit din trei insule mai 
importante: Malta, Gozo şi Comino ocupate de 400.000 locuitori, fiind ţara cu 
populaţia cea mai densă din Europa.  

Primii locuitori ai Maltei au venit în neolitic din Sicilia în urmă cu peste 6.000 
de ani, martori fiind templele megalitice  mai vechi decât piramidele egiptene.  

Pe aici au trecut fenicienii, grecii, romanii, arabii şi normanzii până în 1533, 
când Malta a fost oferită de Carol Quintul al Spaniei, cavalerilor romano catolici 
ioaniţi alungaţi de turci din Insula Rhodos. 

Cavalerii ioaniţi au domnit în Malta până în 1798 când Napoleon a ocupat 
insula. După 1800 Malta este ocupată de englezi care-i redau independenţa în cadrul 
Commenwealth-ului  Britanic la 21 septembrie 1964.  

Limba oficială este engleza şi malteza, un dialect arab uitat, vorbit în urmă cu 
600 de ani. Din anul 2004 Malta face parte din Uniunea Europeană şi a trecut deja la 
moneda euro. 

 
Condiţii naturale 
Arhipelagul maltez este format din calcare uşor de prelucrat care ating în 

partea sudică înălţimi cu puţin peste 200 m altitudine. 
Majoritatea construcţiilor au în componenţă acest material litologic.  
Apa din precipitaţii pătrunde în acest substrat şi se pierde în profunzime, 

neexistând decât un singur izvor natural în Gozo.  
În rest, necesarul de apă este asigurat de apa de ploaie strânsă de pe 

acoperişurile construcţiilor sau de pe terenuri în bazine, de unde este apoi utilizată 
pentru diferite necesităţi inclusiv pentru irigaţii.  

Clima este blândă de tip mediteranean cu ierni ploioase şi veri secetoase. 
Pădurile lipsesc cu desăvârşire iar pajiştile pe aceste locuri stâncoase sunt 
neînsemnate. 

 
Agricultura 
În ciuda unor condiţii naturale extrem de nefavorabile ca substrat geologic şi 

absenţa unei reţele hidrologice, locuitorii Maltei practică o agricultură foarte avansată 
şi performantă. 

În primul rând terenul în pantă este în totalitate terasat cu ziduri de piatră din 
materiale locale. 

La fel, terenurile plane care au acelaşi substrat calcaros compact, este 
împrejmuit cu ziduri înalte de piatră ”recoltată” de pe porţiunile dintre ziduri, cu mari 
şi constante eforturi, vreme de secole. 
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Văzute din avion, terenurile agricole arată ca nişte ziduri de cetate cu 
interioarele de sol cu nuanţe de roşu, ocupate de diferite culturi, în special grâu, 
legume, viţă de vie şi alte plante până lângă alte ziduri de cetate, blocuri şi case de 
locuit, şosele asfaltate şi alte construcţii. 

De aici şi senzaţia de agricultură urbană indusă vizitatorului de acest peisaj 
puternic antropizat îmblânzit de ingeniozitatea omului.  

Se poate afirma că maltezii scot hrană din piatră seacă. 
Văzând pe viu în ce condiţii practică agricultura unii semeni de-ai noştri din 

UE, nu poţi rămâne indiferent la crasa nepăsare de care suferim noi românii cu privire 
la cultivarea pământului, în condiţii net mai favorabile. 

Nu ar fi lipsit de interes ca aleşii şi diriguitorii noştri, indiferent de orientare 
sau culoare politică, să se îmbarce într-un avion şi să viziteze Republica Malta să se 
şocheze de agricultura acestei ţări unde nu există metru pătrat necultivat, după care să 
încerce a găsi soluţii pentru a reintroduce în cultură milioanele de hectare de terenuri 
arabile lăsate de noi în paragină.  

Merită încercat. 
 
Rev. Lumea satului, Anul VIII, nr.6 (155), 16-31 martie 2012, Bucureşti 
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REUNIUNEA PASTORALIŞTILOR EUROPENI  
 

La 1 martie 2012 a avut loc la Paris o reuniune a pastoraliştilor europeni 
prilejuită de sărbătorirea a 40 de ani de la promulgarea legii pastorale din Franţa de 
către preşedintele de atunci, Georges POMPIDOU. 

Până la apariţia legii din 1972, în Franţa, au avut loc mai multe evenimente 
preliminare din care amintim: 
  1961 – Primele definiţii ale zonelor montane; 
  1963 – Înfiinţarea Institutului de economie rurală montană (INERM); 
  1967 – Numirea unui comisar pentru renaşterea rurală în zona montană. 
Ca efect al acestei legi au luat fiinţă Asociaţia Funciară Pastorală (AFP), Grupări 

pastorale (GP), Convenţii multianuale de păşunat (CPP) şi alte organizaţii care au 
sprijinit legea pastorală. 

Aceste organizaţii au supravieţuit până acum şi sunt foarte active. 
În anul 2011 au fost recenzate: 292 AFP autorizate pentru 31.567 proprietari cu 

196.249 hectare, 55 AFP libere pentru 1.561 proprietari cu 7.029 hectare şi 957 GP 
pentru 5.613 crescători, dovedindu-şi utilitatea pentru economia montană. 

Manifestarea aniversară a fost organizată de Asociaţia Franceză de Pastoralism 
(AFP) şi Adunarea Permanentă a Camerelor de Agricultură cu susţinerea Ministerului 
Agriculturii şi alţi parteneri asociaţi, sub titlul ”Pastoralismul din Europa: întâlnirea 
cu modernitatea”, care a avut loc în sala Victor Hugo – Imobilul Jacques Chaban – 
Delmas de pe  str. Universităţii. 

După un mesaj de deschidere rostit de Jean Pierre LEGEARD, preşedintele AFP 
au urmat câteva intervenţii privind istoricul apariţiei legii şi necesitatea ei în 
contextul social şi economic al vremii, după care s-a făcut un bilanţ al realizărilor şi 
al neîmplinirilor cu aşteptările pentru anii viitori. 

 Un accent aparte s-a pus pe aspectele juridice ale problemelor, cum să abordăm 
noile provocări economice, sociale şi de mediu privind exploataţiile de creştere a 
animalelor şi teritoriul lor pastoral, care sunt aşteptările de la actorii pastoralismului 
cu privire la politica publică naţională şi europeană, îndeosebi în ajunul reformei 
politicii agricole comune (PAC) 2014 – 2020. 

 
Au continuat apoi dezbateri pe diferite teme ca: 
 Pastoralismul şi spaţiul forestier, prezentat de Direcţia generală a Oficiului 

Naţional al Pădurilor; 
 
 Pastoralismul şi gestiunea spaţiului natural, prezentat de Parcurile naţionale 

franceze; 
 
 Pastoralismul şi colectivităţile locale susţinut de un reprezentant al Asociaţiei 

Naţionale a Aleşilor Munţilor; 
 
 Pastoralismul în învăţământul  agricol prin reprezentantul Şcolii superioare de 

învăţământ agricol. 
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În toate aceste expuneri şi discuţii s-a evidenţiat rolul major pe care îl au 
activităţile pastorale în economia montană, creşterea adecvată a animalelor, în special 
bovine, ovine şi caprine, protecţia mediului, conservarea biodiversităţii, tradiţiilor şi 
peisajelor pastorale. 
 În prima parte a după amiezii s-a dat cuvântul reprezentanţilor celor 4 mari 
ansambluri geografice pastorale ale ţărilor europene: 

• Zona mediteraneană (Portugalia, Spania, Italia şi Grecia); 
• Alpii centrali (Germania, Austria, Elveţia); 
• Zona nordică a Europei (Norvegia, Suedia, Scoţia); 
• Zona de est a Europei (România). 
La fiecare prezentare pe diaporame (power – point) s-a insistat mai mult asupra 

situaţiei pastoralismului în zonele respective, organizare, bilanţ, realizări, lipsuri, 
perspective, aşteptări şi reflexii în desfăşurare mai ales cu privire la PAC după 2013. 

La prezentările făcute pe cele 4 mari zone: Mediteraneană, Alpii centrali, 
Nordul Europei şi Estul Europei a fost remarcată specificitatea condiţiilor naturale 
peste care s-au suprapus tradiţiile de creştere a animalelor în funcţie de dezvoltarea 
socio-economică a respectivelor ţări şi regiuni geografice. 

 În ţările incluse sau neincluse în Uniunea Europeană se acordă subvenţii pentru 
susţinerea pastoralismului  cu sume pe animal sau hectar, în unele ţări mai ridicate în 
altele mai scăzute, după posibilităţi, fiind întotdeauna loc de mai bine.  

Peste tot se duce o luptă îndârjită pentru păstrarea tradiţiilor, valorificarea 
terenurilor mai greu accesibile cu diferite handicapuri naturale, procesarea produselor 
animaliere sub mărci înregistrate cu origine controlată şi nu în ultimul rând 
rezolvarea permanentă a problemelor legate de viaţa oamenilor care trăiesc şi 
muncesc în condiţii mai vitrege cum sunt cele montane. 

Un accent aparte se pune pe pregătirea personalului pentru gospodărirea 
pajiştilor, creşterea animalelor, procesarea produselor, servicii agroturistice şi alte 
domenii conexe, care să le asigure un trai decent, asemănător celor din zone mai 
favorabile practicării agriculturii. 
 
 
Rev. Ferma, anul XIV, nr. 4 (107), aprilie 2012, Timişoara 
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IMPRESII DE LA SALONUL INTERNAŢIONAL  
DE AGRICULTURĂ DIN PARIS 

 
 

În perioada 25 februarie – 4 martie 2012 a avut loc la Paris al 121-lea ”Salon 
internaţional de agricultură” cu care urmaşii cocoşului galic se mândresc aşa cum 
numai ei ştiu să o facă. 
 Pentru acest an în Centrul expoziţional de pe Sena au fost ocupate 5 pavilioane 
imense de prezentare şi anume: 
 1 şi 4. Creşterea animalelor şi filierele sale; 
 2. Culturi şi filiere vegetale; 
 3. Servicii şi meserii agricole; 
 5. Agricultura regiunilor Franţei (metropola şi de peste mări). 
 În primul şi cel mai impozant pavilion au fost prezentate rasele de animale şi 
păsări din Franţa şi alte ţări. 
 O impresie deosebită fac bovinele de carne: Charolaise, Limousine, Blonde 
d'Aquitaine, Parthenaise, Gasconne, Bleu Blanche Belge şi altele, adevăraţi monştri 
domestici. Nu sunt neglijate nici rasele mai ”primitive ” de bovine cu care fiecare 
regiune a Franţei le conservă şi se laudă că le-a creat de-a lungul timpului. 
 Din această expoziţie am remarcat o singură prezenţă românească şi anume doi 
porumbei din rasa Culbutant de Timişoara, puţin, foarte puţin pentru potenţialul 
nostru. 
 Vizitatorul rămâne mut de uimire văzând atâtea rase de bovine pe cele două 
filiere principale carne şi lapte, oi de carne şi lână fină, capre bune de lapte, porci, cai 
măgari, iepuri, câini, pisici, găini, raţe, curci, porumbei şi alte specii, în total 1.800 
animale din 360 de rase ce aparţin la 1.400 crescători aleşi pentru acest concurs 
naţional!  
 În acelaşi pavilion pe filieră sunt prezentate produsele animaliere în special 
brânzeturi, articole din lână, pielărie, obiecte din os, ustensile pentru creşterea 
animalelor până şi muzică populară, totul într-o armonie perfectă. 
 Interesante sunt şi standurile liceelor agricole din diferite regiuni ale Franţei, 
unde elevii îşi etalează talentele de expozanţi cu diferite specii de animale şi 
produsele lor. 
 Structura vizitatorilor este foarte heterogenă, fiind dominată de tineri şi mai 
ales copii pentru care sunt standuri speciale unde pot mângâia un viţel, un iepure, o 
găină, etc., tocmai pentru a prinde dragostea de necuvântătoare. 
 În arene special amenajate cu tribune de sute de participanţi se desfăşurau 
concursuri de diferite animale, pentru care se acordau premii substanţiale şi onoruri 
deosebite crescătorilor. 
 Pavilionul de Culturi şi filiere vegetale, natură şi viaţă este al doilea ca mărime 
unde se prezintă principalele culturi agricole şi procesarea pâinii, zahărului, uleiului, 
berii şi alte produse necesare omului, într-o formă sugestivă şi totodată instructivă. În 
aceste activităţi sunt angrenaţi copii care din joacă deprind unele meserii practicate de 
adulţi. 
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 În alt pavilion sunt prezentate produsele alimentare din alte ţări de pe toate 
continentele, printre care şi Bulgaria cu vinuri şi parfumuri de trandafir. 
 Din restul pavilioanelor se remarcă produsele alimentare de origine animală şi 
vegetală într-o diversitate greu de imaginat, produse specifice din diferite regiuni ale 
Franţei, inclusiv a celor de peste mări, cum le denumesc ei. 
 Peste tot domneşte curăţenia, ordinea, disciplina şi bunul gust, vizitatorul îşi 
îmbogăţeşte cunoştinţele despre cei care produc şi procesează hrana noastră, 
îmbrăcămintea şi alte bunuri de primă necesitate. 
 Participanţii la o astfel de expoziţie de la cea mai fragedă vârstă până la oameni 
în toată firea, pleacă cu un sentiment de profund respect şi consideraţie pentru nobila 
profesie de agricultor. 
 Pe când şi la noi o astfel de emulaţie şi punere în evidenţă a eforturilor şi 
sacrificiilor făuritorilor autentici de hrană, atâţia câţi au mai rămas !? 
 Poate astfel mai mulţi tineri se vor îndrepta  spre practicarea agriculturii şi mai 
mulţi concetăţeni de-ai noştri îşi vor schimba opinia actuală, acordând respectul 
cuvenit pentru cei care ne asigură hrana noastră de fiecare zi. 
 
Rev. Lumea satului, sub tipar 2012, Bucureşti 
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