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1. INTRODUCERE 
 
Integrarea ţãrii noastre în Uniunea Europeanã implicã eforturi deosebite cu 

privire la protecţia mediului şi utilizarea raţională a resurselor. Un rol important 

revine repunerii în valoare a celor peste 4,9 milioane de ha de pajişti care 

constituie un important patrimoniu naţional cu funcţie productivã, la care se 

adaugã funcţia ecoproductivã şi peisagisticã a mediului ambiant. În prezent o 

foarte mare parte din suprafaţa pajiştilor României sunt într-o stare avansată de 

degradare datorită unor factori naturali (aridizarea climatului, inundaţii 

catastrofale, exces permanent sau temporar de umiditate, eroziunea solului, 

acidifiere, sărăturare, invazia vegetaţiei ierboase şi lemnoase nevaloroase, etc.), 

cât şi a unor factori antropici (abandonul şi valorificarea necorespunzătoare, 

dezechilibru hidric, poluare etc.). Degradarea compoziţiei floristice a pajiştilor 

are loc atât cantitativ, prin micşorarea densităţii plantelor cât şi calitativ prin 

scăderea valorii nutritive a plantelor de nutreţ ca urmare a dispariţiei speciilor 

valoroase (îndeosebi leguminoasele). Pe lângă faptul că producţia şi calitatea 

furajelor obţinute de pe aceste suprafeţe este foarte scăzută, aceste terenuri 

prezintã un grad ridicat de risc în ceea ce priveşte apariţia fenomenelor de 

eroziune şi alunecãri. Starea degradată a multora dintre suprafeţele de pajişti 

naturale impune necesitatea de a fi transformate sau menţinute în terenuri fertile 

şi cu producţii mari, utilizând tehnologii de cultură corespunzătoare. Printre 

aceste tehnologii un rol insemnat îl au tehnologiile de întreţinere şi cele de 

îmbunătăţire a pajiştilor, în urma cărora producţia vegetală şi animalieră poate să 

crească de 3-5 ori, concomitent cu conservarea biodiversităţii, întregirea şi 

înfrumuseţarea peisagistică a teritoriului, protecţia mediului şi alte avantaje în 

concordanţă cu normele Uniunii Europene.  

Tehnologiile de întreţinere a pajiştilor constau în: lucrări de curăţire de  

muşuroaie şi vegetaţie nevaloroasă, fertilizarea în anii de exploatare, curăţirea  

de resturile vegetale rămase după păşunat.  
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In cadrul tehnologiilor de îmbunătăţire a pajiştilor degradate se disting două 

grupe importante şi anume: tehnologii de îmbunătăţire prin măsuri de suprafaţă 

fără mobilizarea profundă a solului, păstrând în totalitate sau într-un anumit 

procent vegetaţia existentă, respectiv tehnologii de îmbunătăţire radicală (prin 

reînsămânţare) prin care se înlocuieşte în totalitate vegetaţia existentă.  

Tehnologiile de îmbunătăţire prin măsuri de suprafaţă cuprind lucrări de 

amendare, de fertilizare, de curăţire de muşuroaie, pietre şi vegetaţie 

nevaloroasă, de supraînsămânţare.  

Tehnologiile de îmbunătăţire radicală cuprind lucrări de: curăţire de 

muşuroaie şi de vechea vegetaţie; amendarea şi fertilizarea, distrugere a 

vechiului covor vegetal, nivelarea terenului, pregătirea patului germinativ, 

tăvălugitul şi semănatul amestecului de ierburi.  

Tehnologiile clasice de întreţinere şi îmbunătăţire a pajiştilor degradate, 

folosite în prezent, utilizează cu precădere maşini şi agregate agricole universale 

folosite pentru alte culturi (cereale, plante tehnice etc.). Aceasta în principal din 

cauza lipsei maşinilor şi echipamentelor specifice, care fie nu mai sunt în 

fabricaţia de serie, fie nu s-au introdus încă în fabricaţie. Date fiind cerinţele 

agrotehnice speciale impuse lucrărilor din cadrul acestor tehnologii, variantele 

clasice prezintă o serie de dezavantaje cum sunt: realizarea unor indici calitativi 

de lucru necorespunzători, în special la lucrărille de semănat şi tăvălugit; 

consum specific ridicat de carburanţi şi de forţă de muncă datorită numărului 

mare de treceri necesare ale agregatelor agricole;  grad ridicat de poluare a 

mediului ca urmare a consumului specific ridicat de carburanţi şi a numărului 

mare de treceri ale agregatelor (tasare excesivă).  

În lucrare se prezintă noi tehnologii de întreţinere şi de îmbunătăţire a 

pajiştilor care cuprind variante moderne de mecanizare a lucrărilor, au un  

impact ecologic redus şi se realizează cu inputuri minime.  

La baza noilor tehnologii stau echipamentele şi maşinile specifice moderne  
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concepute şi realizate în ultimii ani  de cercetarea ştiinţifică din ţara noastră.  

Scopul noilor tehnologii de mecanizare a lucrărilor de întreţinere şi 

îmbunătăţire a pajiştior constă în:  

 crearea unor condiţii favorabile dezvoltării plantelor furajere valoroase de 

pajişti;  

 creşterea cantităţii şi calităţii furajelor obţinute;  

 înlăturarea fenomenului de degradare a covorului vegetal;  

 diminuarea şi stoparea fenomenului de eroziune de pe pajiştile situate pe 

terenurile în pantă;  

 conservarea şi refacerea biodiversităţii pe pajişti;  

 crearea unor condiţii favorabile mecanizării lucrărilor de pe pajişti şi în 

special a celor de recoltare a furajelor;   

 reducerea efortului fizic şi a necesarului de forţă de muncă pentru executarea 

lucrărilor de întreţinere şi a celor de îmbunătăţire a pajiştilor degradate; 

 reducerea gradului de poluare a mediului ambiant (sol, aer, apă) ca urmare a 

diminuării consumului specific de carburanţi şi a  numărului de treceri ale 

agregatelor;  

 creşterea eficienţei economice prin reducerea preţului de cost pe unitatea de 

suprafaţă îmbunătăţită;  

 diminuarea diferenţei dintre sat şi oraş privind condiţiile de muncă şi viaţă; 

 promovarea unei agriculturi ecologice şi îmbunătăţirea aspectului eco-

peisagistic prin diminuarea fenomenului de eroziune şi reintroducerii în 

circuitul agropastoral a suprafeţelor degradate.  
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2.  MAŞINI ŞI ECHIPAMENTE SPECIFICE DESTINATE NOILOR 

TEHNOLOGII 

2.1. Maşini şi echipamente specifice noi     

2.1.1. Echipamentul de fertilizat EF 2,5 

Echipamentul de fertilizat EF 2,5, figura 1, este destinat administrării 

îngrăşămintelor minerale solide concomitent cu execuţia altor lucrări 

compatibile de întreţinere şi de îmbunătăţire a pajiştilor.   

Descriere  

Echipamentul de fertilizat EF 2,5 este un echipament agricol modulat (cu 

două module) care se montează pe mecanismul de suspendare frontal al 

tractorului, permiţând formarea unor agregate complexe de întreţinere şi 

îmbunătăţire a pajiştilor.  

Echipamentul de fertilizat EF 2,5 se compune din următoarele părţi 

principale:  

- Cadru asamblat (poz. 1, fig. 1); 

- Lăzile de îngrăşăminte (poz. 2, fig. 1); 

- Mecanismul de transmitere a mişcării la distribuitorii şi agitatorii 

echipamentului. 

Cadrul asamblat are forma dreptunghiulară şi este realizat din profile de oţel 

sudate. Pe cadru se montează celelalte componente ale maşinii. În partea 

frontală este prevăzut cu triunghiul de cuplare care asigură prinderea în 

mecanismul de suspendare al tractorului. 

Lăzile de îngrăşăminte - în număr de 2 bucăţi (poz. 2, fig. 1) - se compun 

fiecare din: un buncăr cu capac pentru îngrăşăminte; casetele de distribuţie a 

îngrăşămintelor cu distribuitori speciali cu palete înclinate; axul de antrenare a 

distribuitorilor; axul cu agitatori.  

Mecanismul de transmitere a mişcării la lăzile de îngrăşăminte are rolul de a 

transmite mişcarea de rotaţie de la o roată de antrenare pivotantă  la axul cu 
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distribuitori  prin:  trei transmisii cu lanţ; un arbore  cardanic; o cutie de viteze 

de tip Northon; două transmisii cu roţi dinţate 

 
Modul de funcţionare 

La deplasarea în lucru a agregatului format cu echipamentul de fertilizat 

(montat frontal pe mecanismul de suspendare al tractorului) roata de antrenare 

pivotantă (poz. 3, fig. 1), care rulează pe sol, fiind menţinută în contact cu solul 

de un resort reglabil, transmite mişcarea de rotaţie prin două transmisii cu lanţ şi 

un arbore cardanic la cutia de viteze de tip Northon (poz. 4, fig. 1). De la ieşirea 

din cutia de viteze mişcarea este transmisă printr-o transmisie cu lanţ la axul 

agitator al lăzii de îngrăşăminte. De la axul agitatorului mişcarea se transmite 

printr-o transmisie cu roţi dinţate drepte la axul distribuitorilor care 

administrează îngrăşământul direct pe sol. Transmisia mişcării la axele 

agitatorilor celeilalte lăzi de îngrăşăminte se face prin bucşă de cuplare. De la 

axul agitatorilor acestei lăzi, mişcarea la axul distribuitorilor se transmite prin o 



TEHNOLOGII  PENTRU MECANIZAREA CU INPUTURI MINIME A LUCRĂRILOR DE 
INTREŢINERE ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRE A PAJIŞTILOR 

 8 

transmisie cu roţi dinţate drepte. Cutia de viteze de tip Northon permite reglarea 

normei dorite de îngrăşământ.  

Roata de antrenare pivotantă este o construcţie originală care permite 

transmiterea mişcării şi în cazul când agregatul se deplasează în curbă, pentru un 

unghi de bracare (înclinare) stânga sau dreapta de maxim 350, valoare care 

depăşeşte unghiul de viraj maxim al roţilor de direcţie a tractorului. Antrenarea 

prin această roată pivotante are marele avantaj că dă posibilitatea folosirii 

echipamentelor chiar la deplasarea în curbă a agregatului, situaţie frecvent 

întâlnită la lucrările de întreţinere a pajiştilor prin curăţirea de muşuroaie şi 

vegetaţie nevaloroasă, la pregătirea patului germinativ, la lucrările de 

reînsămânţare a pajiştilor degradate etc.  

Reglajele principale 
Principalele reglaje ale echipamentului de fertilizat EF 2,5 constau din:  

• reglarea paralelismului longitudinal şi transversal al maşinii faţă de suprafaţa 

terenului prin lungirea sau scurtarea elementelor reglabile ale tiranţilor 

mecanismului de suspendare al tractorului; 

• reglarea normei de îngrăşăminte distribuite prin folosirea celor 72 trepte de 

turaţie ale cutiei de viteze coroborate cu poziţia corespunzătoare a fundurilor 

mobile, respectiv a şibărelor; 

• reglarea tensiunii de apăsare pe sol a roţii de antrenare pivotante (poz 3, fig. 

1) prin lungirea (detensionarea) sau scurtarea (tensionarea) resortului; 

• reglarea întinderii lanţului de antrenare a axului agitatorului prin deplasarea 

corespunzătoare a cutiei de viteze Northon în canalele alungite de fixare pe 

cadrul maşinii.  

Caracteristici tehnice principale 

- Tipul maşinii  Purtat pe mecanismul de suspendare 
frontal de categoria II-a a tractorului  

- Lăţimea de lucru  2,5 m 

-  Număr lăzi de îngrăşăminte 
(module) 2 buc. 



TEHNOLOGII  PENTRU MECANIZAREA CU INPUTURI MINIME A LUCRĂRILOR DE 
INTREŢINERE ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRE A PAJIŞTILOR 

 9 

- Volumul lăzilor de îngrăşăminte 235 dm3 

- Modul de distribuire a 
îngrăşămintelor Prin împrăştiere pe suprafaţa terenului 

 Lada de îngrăşăminte 
- Volum  117,4 dm3 
- Tipul de distribuitori Cilindrii cu palete aşezate înclinat  
- Număr distribuitori  10 buc. 

- Distanţa dintre casetele de 
distribuţie 125 mm 

- Tipul agitatorilor  Agitator cu perechi de tije îndoite stânga-
dreapta deasupra  fiecărei casete de distribuţie 

 Mecanismul de transmitere a mişcării la lăzile de îngrăşăminte 

- Componenţă 
Roata de antrenare pivotantă, arbore cardanic, 3 

transmisii cu lanţ, o cutie de viteze, două 
transmisii cu roţi dinţate, o bucşă de cuplare  

- Tipul roţii de antrenare Roată de antrenare pivotantă care rulează pe sol  

- Modul de menţinere a apăsării pe sol a 
roţii de antrenare 

Cu resort de apăsare, cu tensiune 
reglabilă  

- Unghiul de pivotare maxim al roţii 
pivotante Cca 350 stânga - dreapta 

- Tipul de cutie de viteze folosită  Cutie de viteze de tip Northon cu 72 
trepte de turaţie 

- Modul de întindere a 
lanţurilor de antrenare  

Cu ajutorul întinzătoarelor de lanţ sau prin 
deplasarea în găurile alungite de fixare a 

părţilor componente (cutiei de viteze) 

- Modul de reglare a normei 
de îngrăşăminte 

prin folosirea celor 72 trepte de turaţie ale 
cutiei de viteze Northon coroborată cu poziţia 

corespunzătoare a fundurilor mobile, 
respectiv a şibărelor 

 Norma de îngrăşăminte care poate fi administrată  25 - 2600 kg/ha 
 Dimensiunile constructive  
- Lungimea  1370 mm 
- Lăţimea  3155 mm 
- Înălţimea  1010 mm 
 Masa echipamentului  214 kg 

 

2.1.2. Echipamentul de fertilizat EF 3,75 

Echipamentul de fertilizat EF 3,75, figura 2, este destinat administrării 

îngrăşămintelor minerale solide concomitent cu execuţia altor lucrări 

compatibile de întreţinere şi de îmbunătăţire a pajiştilor.  
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Descriere  

Echipamentul de fertilizat EF 3,75 este un echipament agricol modulat (cu 

trei module) care poate fi  folosit ca echipament separat purtat în spate pe 

mecanismul de suspendare al tractoarelor sau poate fi montat pe rindeaua de 

curăţat pajişti, formând astfel un agregat complex de curăţire şi fertilzare a 

pajiştilor.  

Echipamentul de fertilizat EF 3,75 se compune din următoarele părţi 

principale:  

- Cadru asamblat (poz. 1, fig. 2); 

- Lăzile de îngrăşăminte (poz. 2, fig. 2); 

- Mecanismul de transmitere a mişcării la distribuitori şi agitatori. 

 
Cadrul asamblat are forma dreptunghiulară şi este realizat din profile de oţel 

sudate. Pe cadru se montează celelalte componente ale maşinii. În partea 
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frontală este prevăzut cu triunghiul de cuplare care asigură prinderea în 

mecanismul de suspendare al tractorului. 

Lăzile de îngrăşăminte - în număr de 3 bucăţi - se compun fiecare din: un 

buncăr cu capac pentru îngrăşăminte; casetele de distribuţie a îngrăşămintelor cu 

distribuitori speciali cu palete înclinate; axul de antrenare a distribuitorilor; axul 

cu agitatori.  

Mecanismul de transmitere a mişcării la lăzile de îngrăşăminte, care are 

rolul de a transmite mişcarea de rotaţie la axul cu ditribuitori, este format dintr-o 

roată de antrenare pivotantă (poz. 3, fig. 2), două transmisii cu lanţ, două 

transmisii cu roţi dinţate conice egale, o cutie de viteze de tip Northon (poz. 4, 

fig. 2), trei transmisii cu roţi dinţate drepte şi două bucşi de cuplare.  

Modul de funcţionare 
La deplasarea în lucru a agregatului format cu echipamentul de fertilizat EF 

3,75, montat în spate pe mecanismul de suspendare al tractorului sau pe rindeaua 

de pajişti, roata de antrenare pivotantă, care rulează pe sol (fiind menţinută în 

contact cu solul de un resort reglabil), transmite mişcarea de rotaţie printr-o 

transmisie cu lanţ, două transmisii cu roţi dintaţe conice egale şi o bucşă de 

cuplare la cutia de viteze de tip Northon. De la ieşirea din cutia de viteze 

mişcarea este transmisă printr-o transmisie cu lanţ la axul agitator al lăzii de 

îngrăşăminte din partea stângă. De la axul agitatorului mişcarea se transmite 

printr-o transmisie cu roţi dinţate drepte la axul distribuitorilor. Transmisia 

mişcării la axele agitatorilor celorlalte lăzi de seminţe (din partea dreaptă) se 

face prin bucşi de cuplare montate în tandem pe capătul din dreapta a axului 

agitatorului lăzii din stânga. De la axele agitatorilor acestor lăzi mişcarea se 

transmite la axul distribuitorilor cu roţi dinţate drepte. Cutia de viteze de tip 

Northon permite reglarea normei dorite de seminţe. Îngrăşămintele sunt 

distribuite pe suprafaţa terenului, înainte de intrarea în lucru a organelor de lucru 

ale rindelei de pajişti. Acţiunea organelor active ale rindelei produce mărunţirea 
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muşuroaielor, nivelarea nanoreliefului, mărunţirea dejecţiilor şi aerarea 

vechiului covor. Concomitent cu aceste lucrări se face şi amestecarea 

(încorporarea) cu sol a îngrăşămintelor, creând-se astfel condiţii optime 

asimilării lor de rădăcinile plantelor.  

Roata de antrenare pivotantă este o construcţie originală care permite 

transmiterea mişcării şi în cazul când agregatul se deplasează în curbă, pentru un 

unghi de bracare (înclinare) stânga sau dreapta limitat la maxim 350, unghi care 

depăşeşte unghiul maxim de viraj al roţilor de direcţie a tractorului. Acest lucru 

are marele avantaj că dă posibilitatea folosirii echipamentului chiar la 

deplasarea în curbă a agregatului, situaţie frecvent întâlnită la lucrările de 

întreţinere a pajiştilor prin curăţirea de muşuroaie, nivelarea nanoreliefului, 

împrăştierea dejecţiilor şi aerarea covorului vegetal.  

Reglajele principale 

Principalele reglaje ale Modelelor Experimentale de echipamente de fertilizat 

constau în:  

• reglarea paralelismului longitudinal şi transversal al maşinii faţă de suprafaţa 

terenului prin lungirea sau scurtarea elementelor reglabile ale tiranţilor  

mecanismului de suspendare al tractorului; 

• reglarea normei de îngrăşăminte distribuite prin folosirea celor 72 trepte de 

turaţie ale cutiei de viteze coroborate cu poziţia corespunzătoare a fundurilor 

mobile, respectiv a şibărelor; 

• reglarea tensiunii de apăsare pe sol a roţii de antrenare pivotante (poz 3, fig. 1 

şi fig. 2) prin lungirea (detensionarea) sau scurtarea (tensionarea) resortului; 

• reglarea întinderii lanţului de antrenare a axului agitatorului prin deplasarea 

corespunzătoare a cutiei de viteze Northon în canalele alungite de fixare pe 

cadrul maşinii.  

Caracteristici tehnice principale 

- Tipul maşinii  Purtat pe mecanismul de suspendare spate al 
tractorului sau pe cadrul rindelei de curăţat pajişti 
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- Lăţimea de lucru  3,75 m 
-  Număr lăzi de seminţe (module) 3 buc. 
- Volumul lăzilor de seminţe  352 dm3 
- Modul de distribuire a seminţelor  Prin împrăştiere la suprafaţa terenului 
 Lada de seminţe  
- Volum  117,4 dm3 
- Tipul de distribuitori Cilindrii cu pinteni sau cilidrii canelaţi înguşti   
- Număr distribuitori  10 buc. 
- Distanţa dintre casetele de distribuţie 125 mm 

- Tipul agitatorilor  Agitator cu perechi de tije îndoite stânga-dreapta 
deasupra  fiecărei casete de distribuţie 

 Mecanismul de transmitere a mişcării la lăzile de seminţe  

- Componenţă 
Roata de antrenare pivotantă, 2 transmisii cu lanţ, 2 

transmisii cu roţi dinţate conice egale, o cutie de viteze, trei 
transmisii cu roţi dinţate cilindrice, două bucşi de cuplare  

- Tipul roţii de antrenare Roată de antrenare pivotantă care rulează pe sol  

- Modul de menţinere a apăsării 
pe sol a roţii de antrenare 

Cu resort de apăsare, cu tensiune 
reglabilă  

- Unghiul de pivotare 
maxim al roţii pivotante Cu limitatoare la cca 350 stânga - dreapta 

- Tipul de cutie de viteze 
folosită  

Cutie de viteze de tip Northon cu 72 trepte 
de turaţie 

- Modul de întindere a 
lanţurilor de antrenare  

Cu ajutorul întinzătoarelor de lanţ sau prin 
deplasarea în găurile alungite de fixare a 

părţilor componente (cutiei de viteze) 

- Modul de reglare a 
normei de îngrăşăminte  

Prin folosirea celor 72 trepte de turaţie ale cutiei 
de viteze Northon coroborate cu poziţia 

corespunzătoare a fundurilor mobile, respectiv a 
şibărelor 

- Norma de îngrăşăminte care poate fi 
administrată  Între 40 şi 4000 kg/ha. 

 Dimensiunile constructive  
- Lungimea  990 mm 
- Lăţimea  4530 mm 
- Înălţimea  1210 mm 
 Masa echipamentului  270 kg 

 

2.1.3. Echipamentul de erbicidat în benzi EEB 2,5 

Echipamentul de erbicidat în benzi EEB 2,5 (fig. 3 şi 4) este destinat 

erbicidării în benzi a rândurilor semănate cu maşina de supraînsămânţat pajişti 

degradate MSPD 2,5.    



TEHNOLOGII  PENTRU MECANIZAREA CU INPUTURI MINIME A LUCRĂRILOR DE 
INTREŢINERE ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRE A PAJIŞTILOR 

 14 

Descriere 

Echipamentul de erbicidat în benzi EEB 2,5 este un echipament agricol care 

se montează parţial pe mecanismul de suspendare frontal al tractorului, parţial 

pe maşina de supraînsămânţat  pajişti degradate MSPD 2,5, purtată în 

mecanismul de suspendare spate al tractorului.  

Echipamentul de erbicidat în benzi EEB 2,5, figura 4, se compune din două 

părţi mari care se montează  pe mecanismul de suspendare frontal al tractorului 

şi respectiv în spate pe maşina de supraînsămânţat pajişti degradate MSPD 2,5. 

Partea echipamentului care se montează în faţă pe mecanismul de suspendare 

al tractorului este alcătuită din următoarele elemente:   

 

 
- Cadru asamblat (poz. 1, fig. 3) cu urechile de fixare pe mecansimul de 

suspendare frontal al tractorului; 

- Rezervor lichid (poz. 2, fig. 3); 
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- Pompa (poz. 3 - fig 3) cu arborele cardanic de acţionare prin priza de 

putere (poz. 4, fig. 3); 

- Distribuitorul cu robinetul de reglare a presiunii; 

- Furtunul de alimentare distribuitor; 

- Alte părţi componente (furtunuri de retur, de barbotare, filtre, robinet 

golire etc.).   

Aceste elemente sunt părţi componente de la maşini de erbicidat din comerţ.  

Partea echipamentului EEB 2,5 care se montează în spate pe maşina de 

supraînsămânţat pajişti degradate MSPD 2,5 se compune din următoarele 

elemente: 

- Rampa de distribuţie (poz. 6 - fig. 3); 

- Furtunuri de alimentare a rampei (poz. 5 - fig. 3); 

- Brazdarul modificat; 

- Duzele de erbicidat in benzi montate în spate pe brăzdarele modificate; 

Furtunuri de alimentarea duzelor de pe brăzdare (poz. 7 şi 8 - fig. 3). 

Rampa de distribuţie se montează pe maşina de supraînsămânţat pajişti 

degradate MSPD 2,5 în faţă şi este formată dintr-un tub transversal prevăzut cu 

2 ştuţuri  de alimentare cu lichid de la distribuitorul maşinii, amplasate în partea 

frontală, respectiv cu 17 ştuţuri de distribuţie a lichidului la duzele de pe 

brăzdare, amplasate în spate.  

Furtunurile de alimentare a rampei, (2 bucăţi), fac legătura între partea din 

faţă şi partea din spate a echipamentului de erbicidat în benzi, respectiv între 

distribuitor şi rampa de distribuţie.  

Brăzdarul modificat este format din brăzdarul maşinii de supraînsămânţat 

pajişti degradate MSPD 2,5 pe care s-a montat un suport pentru duza de  

erbicidare în bandă.   

Furtunurile de alimentare duze, în număr de 17 bucăţi, fac legătura între 

duze şi rampa de distribuţie.  
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Modul de funcţionare 

În timpul lucrului, echipamentul de erbicidat în benzi EEB 2,5, fiind acţionat 

prin arbore cardanic de la priza de putere frontală a tractorului, permite 

administrarea erbicidului în benzi pe rândurile semănate cu maşina de 

supraînsămânţat pajişti degradate MSPD 2,5. Pentru aceasta erbicidul este 

antrenat de pompă prin furtunurile de legătură la distribuitor unde, cu ajutorul 

unui robinet, se face reglarea presiunii de lucru dorite. În continuare erbicidul 

este trimis prin două furtunuri la rampa de distribuţie de pe maşina de 

supraînsămânţat MSPD 2,5. De aici erbicidul este distribuit prin 17 furtunuri la 

cele 17 duze de erbicidat montate pe brăzdarele modificate ale maşinii de 

supraînsămânţat MSPD 2,5.  Lăţimea benzii erbicidate este reglabilă, iar duzele 

folosite sunt prevăzute cu antipicurător, ceea ce permite eliminarea eventualelor 

greşuri din timpul lucrului.   

Reglajele principale 
Principalele reglaje ale Modelului experimental de echipament de erbicidat în 

benzi EEB 2,5 constau din:  

• reglarea paralelismului longitudinal şi transversal al cadrului echipamentului 

frontal, faţă de suprafaţa terenului;  

• reglarea presiunii de lucru dorite cu ajutorul robinetului de reglaj; 

• reglarea lăţimii benzii erbicidate,  prin coborârea sau ridicarea faţă de sol a 

duzelor. Aceasta se face prin deplasarea suportului duzei în bucşa de fixare 

de pe brăzdarul modificat.   

Caracteristici tehnice principale 

- Tipul maşinii 
Purtată parţial pe mecanismul de suspendare 

frontal al tractorului, parţial pe maşina de 
supraînsămânţat MDPD 2,5 

- Lăţimea de lucru 2,55 m 
-  Lăţimea benzii erbicidate Reglabilă continuu între 30 şi 100 mm 
- Volumul rezervorului de lichid  400 l 
- Număr de benzi erbicidate 17  
- Distanţa dintre două benzi erbicidate alăturat 150 mm 
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-  Tipul de duze folosite PoliJet de 0,2/550 
- Număr de duze  17 buc.  
- Lungimea rampei de distribuţie  2600 mm 

-  Modul de reglare al lăţimii 
benzii erbicidate  

Prin coborârea sau ridicarea în bucşa 
de fixare a suportului cu duză 

- Modul de antrenare Prin arbore cardanic de la priza de 
putere frontală a tractorului  

 Norma de lichid distribuită                                                                           între 240 şi 840 l/ha      
 Dimensiuni constructive – partea frontală 
 Lungime fără arbore cardanic  900 mm 

 Lungime cu arborele cardanic 
montat 1210 mm 

 Lăţimea  1400 mm 

 Înălţimea în poziţia decuplată de pe 
tractor 1810 mm 

 Masa părţii frontale 101,5 kg 

 Masa părţii montate pe maşina 
MSPD 2,5 18,5 kg* 

 Masa totală a echipamentului  120 kg 
*În calcul nu s-a luat greutatea suplimentară rezultată ca urmare a modificării 
brăzdarelor  
 

2.1.4. Echipamentul de semănat ESR 3,75 

Echipamentul de semănat ESR 3,75, figura 4, este destinat administrării 

seminţelor de plante furajere de pajişti concomitent cu execuţia lucrării de 

curăţire de muşuroaie, de dejecţii, a nivelării nanoreliefului şi aerarea covorului 

vegetal cu ajutorul rindelei de pajişti. Norma de seminţe de plante furajere de 

pajişti distribuită va fi cuprinsă între 6 şi 300 kg/ha.  

Descriere   

Echipamentul de semănat ESR 3,75 este un echipament agricol modulat care 

se montează direct pe rindeaua de curăţat pajişti.    

Echipamentul de semănat ESR 3,75 se compune din următoarele părţi 

principale:  

- Cadru asamblat (poz. 1, fig. 4); 

- Lăzile de seminţe (poz. 2, fig. 4); 
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- Mecanismul de transmitere a mişcării la distribuitorii şi agitatorii 

echipamentului. 

Cadrul asamblat (poz.1, fig. 4) are forma dreptunghiulară şi este realizat din 

profile de oţel sudate. Pe cadru se montează celelalte componente ale maşinii. 

Cadrul este prevăzut cu găuri pentru fixarea pe rindeaua de pajişti.  
 

 
Lăzile de seminţe (poz. 2, fig. 4) - în număr de 3 bucăţi - se compun fiecare 

din: un buncăr pentru seminţe cu capac; casetele de distribuţie a seminţelor  cu 

distribuitorii; axul de antrenare a distribuitorilor; axul cu agitatori.  

Mecanismul de transmitere a mişcării la lăzile de seminţe, care are rolul 

de a transmite mişcarea de rotaţie la axul cu agitatori, respectiv la axul cu 

ditribuitori, este format din: o roată de antrenare pivotantă (poz. 3, fig. 4); două 

transmisii cu lanţ; două transmisii cu roţi dinţate conice egale; o cutie de viteze 
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de tip Northon (poz. 4, fig. 4); trei transmisii cu roţi dinţate drepte şi două bucşi 

de cuplare. 

 

Modul de funcţionare 
La deplasarea în lucru a agregatului format cu echipamentul de semănat ESR 

3,75, montat pe rindeaua de pajişti, roata de antrenare pivotantă, care rulează pe 

sol (fiind menţinută în contact cu solul de un resort reglabil), transmite mişcarea 

de rotaţie printr-o transmisie cu lanţ şi două transmisii cu roţi dintaţe conice 

egale la cutia de viteze de tip Northon. De la ieşireadin cutia de viteze mişcarea 

este transmisă printr-o transmisie cu lanţ la axul agitator al lăzii de îngrăşăminte 

din partea stângă a echipamentului. De la axul agitatorului mişcarea se transmite 

printr-o transmisie cu roţi dinţate drepte la axul distribuitorilor. Transmisia 

mişcării la axele agitatorilor celorlalte lăzi de seminţe (din partea dreaptă) se 

face prin bucşi de cuplare, montate în tandem pe capătul din dreapta a axului 

agitatorului lăzii din stânga. De la axele agitatorilor acestor lăzi mişcarea la axul 

distribuitorilor are loc prin transmisii cu roţi dinţate drepte amplasate în partea 

dreaptă. Cutia de viteze de tip Northon permite reglarea normei dorite de 

seminţe. Seminţele sunt distribuite la suprafaţa terenului, înainte de intrarea în 

lucru a organelor de lucru ale rindelei de pajişti. Acţiunea organelor active ale 

rindelei produce mărunţirea muşuroaielor, nivelarea nanoreliefului, mărunţirea 

dejecţiilor şi aerarea vechiului covor. Concomitent cu aceste acţiuni se crează 

patul germinativ precum şi amestecarea (încorporarea) cu sol a seminţelor, 

creând-se astfel condiţii optime germinării şi creşterii noilor plante.    

 
Reglajele principale 
Principalele reglaje ale Modelului Experimental de echipament de semănat 

ESR 3,75 constau din:  
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• reglarea paralelismului longitudinal şi transversal al agregatului faţă de 

suprafaţa terenului prin lungirea sau scurtarea elementelor reglabile ale 

tiranţilor mecanismului de suspendare al tractorului; 

• reglarea normei de seminţe distribuite prin folosirea celor 72 trepte de turaţie 

ale cutiei de viteze coroborate cu poziţia corespunzătoare a fundurilor 

mobile, respectiv a şubărelor; 

• reglarea tensiunii de apăsare pe sol a roţii de antrenare pivotante (pag. 13) 

prin lungirea (detensionarea) sau scurtarea (tensionarea) resortului; 

• reglarea întinderii lanţului de antrenare a axului agitatorului (poz. 9, pag. 17 

şi 18) prin deplasarea corespunzătoare a cutiei de viteze Northon (poz. 4, 

pag. 17 şi 18) în canalele alungite de fixare pe cadrul maşinii.  

 
Caracteristici tehnice principale 
 

 Specificaţie Valoare 

- Tipul maşinii  Purtat pe cadrul rindelei de curăţat pajişti 

- Lăţimea de lucru  3,75 m 

-  Număr lăzi de seminţe (module) 3 buc. 

- Volumul lăzilor de seminţe  352 dm3 

- Modul de distribuire a seminţelor  Prin împrăştiere la suprafaţa terenului 

 Lada de seminţe  

- Volum  117,4 dm3 

- Tipul de distribuitori Cilindrii cu pinteni sau cilidrii canelaţi înguşti   

- Număr distribuitori  10 buc. 

- Distanţa dintre casetele de distribuţie 125 mm 

- Tipul agitatorilor  
Agitator cu perechi de tije îndoite stânga-dreapta 

deasupra  fiecărei casete de distribuţie 
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 Mecanismul de transmitere a mişcării la lăzile de seminţe  

- Componenţă 

Roata de antrenare pivotantă, 2 transmisii cu lanţ, 
2 transmisii cu roţi dinţate conice egale, o cutie de 

viteze, trei transmisii cu roţi dinţate cilindrice, 
două bucşi de cuplare  

- Tipul roţii de antrenare                          Roată de antrenare pivotantă 
care rulează pe sol  

- Modul de menţinere a apăsării pe 
sol a roţii de antrenare 

Cu resort de apăsare, cu tensiune 
reglabilă  

- Unghiul de pivotare maxim al roţii 
pivotante 

Cu limitatoare la cca 350 stânga - 
dreapta 

- Tipul de cutie de viteze 
folosită  

Cutie de viteze de tip Northon cu 72 trepte 
de turaţie 

- Modul de întindere a 
lanţurilor de antrenare  

Cu ajutorul întinzătoarelor de lanţ sau prin 
deplasarea în găurile alungite de fixare a 

părţilor componente (cutiei de viteze) 

- Modul de reglare a normei 
de seminţe  

prin folosirea celor 72 trepte de turaţie ale 
cutiei de viteze Northon coroborate cu 

poziţia corespunzătoare a fundurilor mobile, 
respectiv a şibărelor 

- Norma de seminţe distribuită  Între 6 şi 300 kg/ha. 
 Dimensiunile constructive  
- Lungimea  990 mm 
- Lăţimea  4530 mm 
- Înălţimea  1210 mm 
 Masa echipamentului  270 kg 

 
2.1.5. Maşina combinată  imbunătăţită MCT 2,5 M 
Maşina combinată MCT 2,5 este destinată distrugerii vechiului covor vegetal 

şi pregătirii patului germinativ concomitent cu semănatul plantelor furajere de 

pajişti. Îmbunătăţirea unora din componente a condus la o nouă maşină 

modernizată MCT 2,5M, care permite înlăturarea tuturor deficienţelor semnalate 

la vechea maşină. Astfel, se pot obţine o calitate superioară a lucrului, se 

diminuează numărul de treceri necesare pentru o pregătire corespunzătoare a 

patului germinativ etc.   

Maşina combinată îmbunătăţită MCT 2,5 M, figura 5 şi figura 6, se compune 

din următoarele părţi principale: 
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- Echipamentul de distrugere a vechii ţelini şi pregătirea patului germinativ de 

tip freză;  

- Echipamentul de semănat; 

- Tăvălugul uşor de tasare a solului după semănat.  

Imbunătăţirile aduse echipamentului de distrus vechea ţelină şi pregătit 

patul germinativ de tip freză (poz.1 fig.5 şi 6) au constat în: inversarea sensului 

de rotaţie a rotorului cu cuţite al frezei, respectiv în înlocuirea celor două 

obloane de nivelare din spatele rotorului cu două obloane de tip grătar de 

cernere cu vergele(poz. 2, fig. 5 şi 6).  
  

 
 Inversarea sensului de rotaţie al frezei s-a realizat prin modificarea 

transmisiei finale a acesteia. Modificările au constat în înlocuirea roţii 

intermediare cu două roţi dinţate egale. Montarea celor două roţi dinţate egale s-

a făcut pe două axe, care s-au amplasat pe carcasa transmisiei finale. De 



TEHNOLOGII  PENTRU MECANIZAREA CU INPUTURI MINIME A LUCRĂRILOR DE 
INTREŢINERE ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRE A PAJIŞTILOR 

 23 

asemenea pentru funcţionarea frezei cu sensul inversat a fost necesară montarea 

inversă a cuţitelor de pe rotorul frezei.    

Obloanele de tip grătar, poziţia 2 figura 5 şi 6, de cernere a solului prelucrat 

de freză s-au montat pe maşină în locul celor două obloane mobile articulate din 

partea posterioară a carcasei rotorului. Ele sunt executate din profile rotunde, 

distanţate între ele pentru trecerea feliilor de sol mărunţite de freză. Obloanele 

de tip grătar sunt articulate la carcasa maşinii şi sunt menţinute apăsat pe sol cu 

ajutorul unui sistem elastic cu tije şi arcuri elicoidale. Acest mod de fixare 

permite evitarea eventualelor înfundări ale maşinii.  

 
Îmbunătăţirile echipamentului de semănat au constat în:  

- înlocuirea vechii lăzi de  seminţe cu o nouă ladă de seminţe îmbunătăţită;  

- înlocuirea brăzdarelor de tip ancoră cu unghi obtuz cu brăzdare de tip dublu 

disc scurte şi lungi aşezate pe două rânduri, poziţiile 4 şi 5 fig. 5 şi fig. 6.  

    Noua ladă de seminţe, poziţia 3 fig. 5 şi fig. 6, este mai suplă, foloseşte 

distribuitori de tip cilindrii cu pinteni montaţi pe un arbore canelat şi un ax  
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cu agitatori mai activi pentru eliminarea fenomenului de boltire a seminţelor de 

graminee perene în timpul lucrului. Amplasarea pe maşină a noii lăzi s-a 

modificat şi s-a făcut în corelaţie cu cea a noilor brăzdare dublu disc de 

introducere a seminţelor în sol. Ca urmare a schimbării poziţiei de amplasare pe 

maşină a noii lăzii de seminţe a fost necesară lungirea lanţului care transmite 

mişcarea de la cutia de viteze Northon la axul agitatorilor şi modificarea poziţiei 

de amplasare a întinzătorului acestui lanţ. Restul elementelor transmisiei 

echipamentului de semănat au rămas neschimbate.  

Brăzdarele dublu disc, poziţiile 4 şi 5 fig. 5 şi fig. 6, execută încorporarea 

seminţelor de ierburi în solul prelucrat de echipamentul de frezat, la o adancime 

de lucru controlată şi o tasare uşoară a solului peste seminte. Fiecare brăzdar se 

compune dintr-o ţeavă de legătură, doua discuri drepte, montate in “V”, tuburi 

de conducere a seminţelor, poziţia 8 fig.5, şi sistem elastic de apăsare în sol. 

Brăzdarele si sistemul elastic sunt montate pe câte o ţeavă dreptunghiulară, 

poziţiile 10 şi 11 fig.5, montată pe cadrul maşinii.  

Tăvălugul uşor de tasare a solului după semănat se compune din două module 

cu lăţimi de lucru egale. Tavălugii sunt de tipul neted şi sunt articulaţi în partea 

din spate a echipametului de semănat.  

Modul de funcţionare 

În timpul lucrului, echipamentul de tip freză, care este antrenat prin priza de  

putere independentă de 1000 rot/min. a tractorului, distruge vechiul covor 

vegetal şi pregăteşte patul germinativ.  

Prin inversarea sensului de rotaţie al rotorului şi prin înlocuirea obloanelor de 

nivelare din spatele carcasei cu obloane de tip grătar de cernere cu vergele, 

figura 7 b, modul de lucru se modifică faţă de funcţionarea iniţială (figura 7 a) 

după cum urmează: feliile de sol sunt proiectate de rotor (prin partea superioară 

a sa) pe partea posterioară a carcasei rotorului şi spre grătarele cu vergele. 

Fragmentele mari de sol şi ţelină nemărunţite, care nu trec prin grătar, sunt 
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lăsate pe sol în faţă, iar fragmentele mici, care trec prin grătar, acoperă ulterior 

fragmentele mari, rezultând la suprafaţă un strat de sol bine mărunţit, care 

constituie un pat germinativ ideal pentru seminţele mici de plante furajere de 

pajişti. 

 

 

Echipamentul de semănat este antrenat de la roata de sprijin a maşinii din 

partea dreaptă, distribuie norma de sămânţă reglată şi o introduce în sol cu 

ajutorul brăzdarelor dublu disc. Folosirea brăzdarelor dublu disc elimină 

deficienţa vechilor brăzdare, respectiv aceea a înfundărilor cauzate de 

fragmentele mari de sol, resturi vegetale şi ţelină nemărunţită.  

Tăvălugii uşori montaţi în spatele echipamentului de semănat permit 

tăvălugirea după semănat, creându-se astfel condiţii optime pentru germinarea 

seminţelor introduse în sol. Folosirea a doi tăvălugi articulaţi permite copierea 

mai bună a terenului pe lăţimea de lucru a maşinii.  

Reglajele principale 

Principalele reglaje ale maşinii combinate îmbunătăţite MCT 2,5 M constau 

din:  
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• reglarea paralelismului longitudinal şi transversal al maşinii faţă de suprafaţa 

terenului cu ajutorul tiranţilor laterali, tirantului central şi a roţilor de sprijin ;  

• reglarea adâncimii de prelucrare a vechii ţelini prin poziţionarea 

corespunzătoare faţă de sol a roţilor de sprijin ale maşinii cu ajutorul 

mecanismelor de reglaj cu şurub şi manivelă; 

• reglarea uneia din cele 4 turaţii ale rotorului frezei pentru obţinerea gradului 

de mărunţire a vechii ţelini dorit. Pentru o ţelină groasă şi densă se 

recomandă folosirea treptei mari de turaţie a rotorului frezei. Reglarea 

turaţiei rotorului frezei se face prin folosirea celor două perechi de roţi 

dinţate cilindrice de reglaj prevăzute în acest scop. Pentru reglaj se 

demontează capacul din spate al grupului conic de antrenare şi se montează 

în transmisie  perechea de roţi potrivită. Perechea de roţi care nu se foloseşte 

se fixează în spate, în interior pe capacul grupului conic.  

• reglarea normei de sămânţă care se distribuie prin folosirea celor 72 trepte de 

turaţie ale cutiei de viteze de tip Northon coroborată cu reglarea 

corespunzătoare a fundurilor mobile, respectiv a şubărelor de la casetele de 

distribuţie. 

• reglarea întinderii lanţurilor de la transmisia echipamentului de semănat prin 

deplasarea cutiei de viteze Northon în găurile alungite de fixare şi prin 

deplasarea patinei de reglaj a întinderii lanţului care transmite mişcarea de la 

cutia de viteze Northon la axul agitatorilor.  

Caracteristici tehnice principale 
- Tipul maşinii Purtată pe mecanismul de suspendare în 

trei puncte de categoria II-a;  
-  Tractor necesar  58,8 – 73,6 kW (80-100 CP); 
-  Lăţimea de lucru 2,5 m; 
1 Echipamentul de distrugere a vechii ţelini şi pregătire a patului 

germinativ 
- Tipul Freză cu frezare totală; 
- Adâncimea de lucru  0-12 cm; 
-  Sensul de lucru al rotorului frezei  În contracurent; 
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-  Modul de acţionare  De la priza de putere independentă a 
tractorului cu turaţia de 1000 rot/min.; 

- Componenţa transmisiei 
mişcării  

Arbore cardanic; cuplaj de siguranţă; grup 
reductor combinat cilindric-conic; 

transmisie finală cu 4 roţi dinţate cilindrice;  
- Reglarea turaţiei 

rotorului cu cuţite al 
frezei 

Prin schimbarea între ele a roţilor dinţate 
cilindrice cu dinţi drepţi ale reductorului 

combinat cilindric-conic; 
- Turaţiile rotorului frezei pentru 

turaţia prizei de putere de 1000 
rot/min. 

173; 209; 231; 280 rot/min.; 

-  Reglarea adâncimii 
de lucru  

Prin poziţionarea faţă de sol a celor două roţi de 
sprijin cu pneuri ale maşinii cu ajutorul mecanismelor 

cu şurub şi manivelă   
- Tipul oblonului din spatele 

frezei 
Oblon de tip grătar de cernere a solului 

prelucrat; 
-  Lăţimea spaţului liber dintre vergelele 

oblonului 
35 mm; 

2 Echipamentul de semănat 
-  Capacitatea buncărului de 

seminţe 
216 dm3; 

- Număr de rânduri semănate  20; 
-  Distanţa dintre rândurile 

semănate 
125 mm; 

- Adâncimea de semănat 2-6 cm; 
- Tipul brăzdarelor de introducere a 

seminţelor în sol 
Dublu disc aşezate pe două 

rânduri; 
- Transmisia mişcării la 

distribuitori şi agitatori 
De la roata de sprijin cu pneu din dreapta a 
maşinii prin 2 transmisii cu lanţ la cutia de 
viteze de tip Northon, o transmisie cu lanţ 

dintre cutia Northon şi axul agitatorilor şi o 
transmisie cu roţi dinţate între axul 
agitatorilor şi axul distribuitorilor;  

-  Modul de reglare a normei 
de seminţe 

prin folosirea celor 72 trepte de turaţie ale 
cutiei de viteze Northon coroborate cu 

poziţia corespunzătoare a fundurilor mobile, 
respectiv a şibărelor 

- Norma de seminţe distribuite 6-300 kg/ha; 
 
3.  Caracteristici dimensionale 
- Lungimea  2710 mm; 
- Lăţimea  3560 mm; 
- Înălţimea  1410 mm; 
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- Garda la sol în transport 300 mm; 
- Masa maşinii  1550 kg.  

  

 2.2. Maşini şi echipamente specifice folosite în cadrul noilor tehnologii 

 2.2.1. Rindeaua pentru pajişti 

 Este un echipament destinat fracţionării şi împrăştierii pe sol a muşuroaielor, 

dejecţiilor, microdenivelărilor şi aerării covorului ierbos al pajiştii. 

 Descriere 

      Rindeaua de pajişti, figura 8, este un echipament purtat pe mecanismul de 

suspendare în trei puncte al tractoarelor de acţionare.  

Se compune din următoarele părţi principale: 

- cadrul cu triunghiul de prindere pe tractor; 

- secţiile de lucru.  

 
Cadrul, poz. 1, fig. 8, este realizat din profile de oţel sudate, are forma de U 

dublu cu întărituri, iar în partea frontălă este prevăzut cu triunghiul de prindere 
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pe mecansimul de suspendare al tractorurului. De cadru se prind cu lanţuri în 

partea frontală şi în spate (poz. 5, fig. 8) secţiile de lucru, poz. 2, fig. 8.  

Secţiile de lucru, poz. 2, fig. 8, sunt formate fiecare din două şine patine din 

profil U prinse între ele prin două profile transversale. Fiecare secţie de lucru 

este prevăzută cu două rânduri de cuţite verticale de tip daltă, fig. 3, poz. 8, şi 

două rânduri de cuţite orizontale înclinate, poz. 4, fig. 8.).  Cuţitele verticale de 

tip daltă sunt reglabile ca poziţie pe verticală, iar cele din răndul din spate sunt 

amplasate la jumătatea intervalului dintre cuţitele daltă din răndul din faţă. Cele 

două rânduri de cuţite orizontale înclinate sunt montate în spatele cuţitelor daltă, 

în două planuri diferite şi cu înclinări opuse. 

Modul de lucru 

La înaintarea în lucru a agregatului cuţitele verticale de tip daltă execută 

fragmentarea muşuroaielor, denivelărilor şi dejecţiilor în plan vertical-

longitudinal, iar cuţitele orizontale înclinate execută tăierea orizontală şi 

împrăştierea uniformă pe sol a fragmentelor rezultate. Montarea intercalată a 

cuţitelor daltă din rândul din spate faţă de cele din rândul din faţă a permis 

reducerea la jumătate a distanţei dintre tăieturile verticale (micşorarea 

dimensiunii fragmentelor de sol), iar aşezarea la unghiuri opuse şi înălţimi 

diferite a cuţitelor orizontale permite o împrăştiere uniformă a fragmentelor 

rezultate de sol. 

 Reglajele principale 

- reglarea paralelismului longitudinal şi transversal al cadrului maşinii faţă de 

teren;  

- reglarea poziţiei pe verticală a cuţitelor de tip daltă. Cuţitele din rândul din 

faţă se recomadă să fie reglate la o înălţime de cca 5-6 cm faţă de sol, iar cuţitele 

din rândul din spate se recomandă să fie astfel reglate încât să atingă uşor solul 

pajiştii de curăţat;  
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- ascuţirea tăişului cuţitelor de tip daltă prin baterea lor la cald la o forjă 

(fierărie). Tăişul cuţitelor nu trebuie să ajungă la o grosime mai mare de 2,5 mm. 

Caracteristici tehnice principale 

 Specificaţie  Valoare 

- Tractoare de acţionare Pe roţi de 33-51,5 kW (45-70 
CP); 

- Număr secţii de lucru 3 buc.; 
- Lăţimea de lucru a unei secţii de lucru 1,25 m; 
-  Lăţimea de lucru a rindelei 3,75 m; 

-  
Panta maximă de lucru 
  - cu tractoare cu simplă tracţiune 
  - cu tractoare cu dublă tracţiune 

 
90 (16 %); 

120 (21 %); 
- Capacitatea de lucru  10-12 ha/sch.; 
-  Consum specific de combustibil 4,2-5 l/ha. 

 

 

2.2.2. Maşinile rotative de curăţat pajişti 

Sunt destinate tăierii, mărunţirii şi împrăştierii pe sol a muşuroaielor şi vegetaţiei 

nevaloroase de pe pajişti sau din zonele verzi din parcuri şi terenuri de agrement 

sau sportive sau de pe marginea şoselelor. Reprezentative sunt maşinile de 

curăţat pajişti MCP-2 şi MCP 2,5 (fig. 9).  

Descriere  

Maşinile rotative de curăţat pajişti MCP-2 şi MCP 2,5 (fig. 9) sunt maşini 

purtate pe mecanismele de suspendare în trei puncte ale tractoarelor, au organul 

activ de tipul rotor vertical cu cuţite articulate şi sunt acţionate de la priza de 

putere a tractoarelor.  

Principalele părţi componente ale maşinilor de curăţat pajişti MCP 2 şi MCP 

2,5 sunt: 

- carcasa maşinii, poz. 1, fig. 9, cu ferma de cuplare la tractor, cu grătarul cu 

degete şi picioarele de sprijin; 

- rotorul cu organele active; 

- roţile de sprijin şi reglaj; 
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- transmisia maşinii. 

 
Carcasa maşinii, poz. 1, fig. 9, este o construcţie din profile metalice şi table 

sudate care îmbracă rotorul cu cuţite şi pe care se montează celelalte părţi 

componente ale maşinii. În partea frontală este montat articulat triunghiul de 

prindere pe tractor, poz. 2, fig. 9, iar în spate roţile de sprijin şi reglaj, poz. 7. 8 

şi 9,  fig. 9. În partea inferioară carcasa este prevăzută cu patine pentru 

sprijinirea pe sol în timpul lucrului, iar în partea din spate este montat un grătar 

cu degete de menţinere a vegetaţiei pentru tocarea la dimensiunea 

corespunzătoare.  

Rotorul cu organele active cu axa verticală este montat în partea inferioară a 

carcasei maşinii şi are forma unui disc cu marginile teşite. Pe rotor sunt montaţi 

echidistant şi articulat cei patru suporţi cu  cuţite. Cele patru cuţite folosite au 

două forma de ,,Z” alungit, respectiv două forma de ,,J”. Pe rotor se alternează 

cuţitele în formă de ,,Z” alungit cu cele în formă de ,,J”.  
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Roţile de sprijin şi reglaj, poz. 8, fig. 9, sunt roţi pivotante de tipul metalic cu 

bandă de cauciuc. Braţele roţii, poz. 9, fig. 9, sunt montate articulat faţă de 

carcasa maşinii, ceea ce face posibilă reglarea poziţiei roţilor faţă de sol. 

Reglarea se face în trepte folosind un bolţ de fixare a poziţiei braţului roţii în 

furca de reglaj şi ghidare.  

Transmisia maşinii este formată dintr-un arbore cardanic cu cuplaj de siguranţă 

la suprasarcini şi un grup conic multiplicator. Pe axul de ieşire al grupului conic 

este montat rotorul cu cuţite al maşinii. Mişcarea la rotorul cu cuţite este 

transmisă de la arborele prizei de putere a tractorului prin arborele cardanic, 

cuplajul de siguranţă şi grupul conic la axul rotorului cu cuţite. 

Modul de funţionare 

  La înaintarea în lucru cuţitele montate articulat pe rotor taie şi mărunţeşte 

muşuroaiele şi vegetaţia nevaloroasă. Tăierea se face inerţial fără rezemare.  

Cuţitele cu forma  de ,,Z” alungit taie muşuroaiele şi vegetaţia nevaloroasă, iar 

cele în formă de ,,J” le mărunţeşte şi împrăştie fragmentele pe sol. Grătarul cu 

degete permite trecerea şi împrăştierea pe sol doar a fragmentelor care au 

dimensiunile de mărunţite corespunzătoare (mai mici de 10 cm), cele cu 

dimensiuni mai mari fiind tocate în continuare până la obţinere dimensiunii de 

trecere, ceea ce facilitează obţinerea gradului de mărunţire dorit. Cuplajul de 

siguranţă de pe arborele cardanic de transmitere a mişcării permite protecţia 

transmisiei tractorului şi maşinii la întâlnirea unor obstacole ascunse (cioate, 

pietre, muşuroaie şi denivelări mari, arboret şi arbuşti cu diametrul prea mare). 

Deoarece tăierea muşuroaielor şi vegetaţiei nevaloroase se face inerţial, viteza 

periferică a cuţitelor este foarte mare (peste 70 m/s). Deşi rotorul cu cuţite este 

protejat de jur împrejur de pereţii carcasei, maşina are un grad ridicat de 

periculozitate, atât pentru personalul de deservire, cât şi pentru alte persoane şi 

animale din apropiere.  
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Reglajele şi instrucţiunile principale de exploatare 

- reglarea paralelismului longitudinal şi transversal al maşinii faţă de teren; 

- reglarea înălţimii de lucru (de tăiere a vegetaţiei şi muşuroaielor) se face cu 

ajutorul roţilor de copiere din spatele maşinii. Înălţimea pe verticală a acestor 

roţi se modifică din găurile de reglaj ale poziţiei suportului acetora. După 

alegerea  poziţiei corespunzătoare a roţilor de copiere se verifică şi se reglează 

din nou, dacă este necesar, paralelismul longitudinal al maşinii faţă de teren; 

- în timpul lucrului se verifică dacă cuplajul de siguranţă la suprasarcină, 

montat pe arborele cardanic de transmitere a mişcării între tractor şi maşină şi 

destinat protejării atât a transmisiei prizei de putere a tractorului cât şi a 

transmisiei maşinii, funcţionează la apariţiei eventualelor suprasarcini. Dacă 

cuplajul nu funcţionează se procedează la demontarea arborelui cardanic, 

verificarea şi reglarea acestuia la un atelier specializat.   

- schimbarea cuţitelor se face când acestea au atins un grad ridicat de uzură. 

Foarte important este ca la schimbare cuţitele de acelaşi tip (în formă de Z 

alungit sau în formă de J), care se montează pe rotor, să aibă aceeaşi greutate. 

Aceasta deoarece, turaţia rotorului fiind foarte mare, o mică diferenţă de 

greutate produce perturbarea în funcţionare a maşinii datorită dezechilibrelor 

care apar ca urmare a diferenţei dintre forţele  centrifuge rezultate între cele 

două cuţite opuse. Din acelaşi motiv, dacă se rupe un cuţit, este necesar ca să se 

facă schimbarea nu numai a cuţitului rupt, ci şi a cuţitului opus, cu condiţia ca 

cele două cuţite să aibă greutăţi identice. La ruperea accidentală a unui cuţit, se 

decuplează şi se frânează imediat priza de putere a tractorului. Funcţionarea în 

continuare a maşinii poate produce defecţiuni importante, atât la maşină, cât şi la 

sursa energetică, defecţiuni datorate dezechilibrării rotorului maşinii;  

- după fiecare trei zile de funcţionare, se verifică nivelul lubrifiantului din 

grupul conic de transmitere a mişcării la rotorul cu cuţite;  
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- de două ori pe zi se verifică dacă grupul conic se încălzeşte, dacă apar 

scurgeri de lubrifianţi pe la îmbinările acestuia. Verificarea se face cu motorul 

oprit şi cu maşina pe poziţia coborâtă în poziţie de lucru;  

- datorită faptului că maşina are în timpul lucrului un grad ridicat de 

periculozitate este interzis cu desăvârşire apropierea sau staţionarea persoanelor 

şi animalelor pe o rază mai mică de 100 m de maşina aflată în funcţiune; 

- tractorul de acţionare trebuie să fie dotat obligatoriu cu cabină de protecţie.  

Carcteristici tehnice principale 

 Specificaţie Valoarea pentru: 
MCP 2 MCP 2,5 

-  Tractoarele de 
acţionare 

48 – 59 kW (65-80 CP) 59-88 kW (80-120 CP) 

-  Lăţimea de lucru 2,0 m 2,5 m; 
- Înălţimea de tăiere 30-150 mm; 

- Diametrul maxim al vegetaţiei 
lemnoase curăţate  4 cm; 

-  Diametrul maxim al 
muşuroaielor distruse  80 cm; 

-  Înălţimea maximă a 
muşuroaielor distruse  40 cm; 

- Tipul organului activ  Rotor sub formă de disc cu cuţite articulate; 
- Numărul de cuţite  4 buc.; 

-  Tipul de cuţite                             2 bucăţi în formă de ,,Z” alungit, 
2 bucăţi în formă de ,,J” 

-  Componenţa 
transmisiei 

                      Arbore cardanic cu cuplaj de 
siguranţă şi grup conic multiplicator 

-  Viteza periferică a cuţitelor  76,3 m/s - 

-  

Dimensiuni de gabarit 
- lungimea  
- lăţimea  
- înălţimea 

 
2830 mm; 
2320 mm; 
1240 mm; 

 
- 
- 
- 

- Masa maşinii 805 kg. - 
 
2.2.3. Maşina de supraînsămânţat pajişti degradate MSPD 2,5  
Este destinată supraînsămânţării pajiştilor degradate prin deschiderea de rigole, 

distribuirea şi introducerea de seminţe de plante furajere de pajişti în rigolele  

deschise şi tasarea rândului semănat  
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Descriere 

Maşina de supraînsămânţat pajişti degradate MSPD-2,5 (figura 10), este de 

tipul purtată pe mecanismul de suspendare în trei puncte a tractoarelor de 

acţionare.  

Principalele părţi componente ale maşinii de supraînsămânţat pajişti degradate 

MSPD-2,5 sunt: 

• Cadru asamblat; 

• Echipamentul de deschis rigole;  

• Echipamentul de semănat;  

• Mecanismul de transmitere a mişcării la echipamentul de semănat; 

• Roţile de tasare a rigolelor semănate.   

Cadrul asamblat (poz. 1, fig. 10) are forma unui dreptunghi şi este realizat 

din profile de oţel sudate sau fixate cu şuruburi. Pe cadru se montează celelalte 

componente ale maşinii. În partea frontală este prevăzut cu triunghiul de cuplare 

care asigură prinderea la mecanismul de suspendare a tractorului. 

Echipamentul de deschis rigole este format din secţii independente lungi şi 

scurte, de deschis rigole, dispuse pe 2 rânduri. Fiecare secţie de deschis rigole 

este prinsă pe cadrul maşinii cu prin intermediul unui paralelogram deformabil. 

Între brida de fixare pe cadru şi corpul secţiilor s-au montat paralelograme 

deformabile (poz. 5, fig. 10), care, sub acţiunea unor resoarte elicoidale montate 

în spate (poz. 11, fig. 10) permit copierea denivelărilor terenului şi menţinerea 

unei valori constante a unghiului de atac al organului activ. Pe corpul fiecărei 

secţii se află montate: o roată disc cu obadă (poz. 2, fig. 10), care execută tăierea 

vertical-longitudinală a ţelinii şi menţinerea unei adâncimi de lucru reglate; un 

brăzdar de tip daltă (poz. 3, fig. 10), care deschide rigola şi introduce sămânţa în 

sol; o roată de tasare a rândului semănat (poz. 6, fig. 10). 

Echipamentul de semănat  este format dintr-o ladă de seminţe cu două 

compartimente, un compartiment pentru seminţe obişnuite de graminee perene 
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 (poz. 7, fig. 10) şi un compartiment pentru seminţe mici de leguminoase perene 

(poz. 8, fig. 10); casete de distribuţie a seminţelor de graminee perene; casete de 

distribuţie a seminţelor mici de leguminoase perene; pâlnii de colectare a 

seminţelor; tuburi glisante de conducere a seminţelor la brăzdare; mecanismul 

de reglare a lungimii active a cilindrilor canelaţi de la casetele de distribuţie a 

seminţelor mici; mecanismul de acţionare a fundurilor mobile de la casetele de 

distribuţie a seminţelor de graminee perene. 

Mecanismul de transmitere a mişcării la echipamentul de semănat este 

format din: roata stelată de antrenare (poz. 12, fig. 10), care urmăreşte terenul, 

fiind menţinută apăsată pe sol de un resort cu tensiunea reglabilă; transmisia cu 

lanţ pentru antrenarea axului distribuitorilor de seminţe mici de leguminoase 

perene; două transmisii cu lanţ între roata stelată şi cutia de viteze; cuţia de 

viteze de tip Northon; o transmisie cu lanţ între cutia de viteze şi axul 

agitatorilor; o transmisie cu roţi dinţate dintre axul agitatorilor şi axul 
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distribuitorilor; o transmisie cu lanţ dintre axul agitorilor şi axul cu distribuitorii 

pentru seminţe mici. 

Roţile de tasare a rigolelor semănate, poz. 6, fig. 10, sunt roţi metalice 

montate pe axe cu rulmenţi. Braţele cu furcile în care sunt montate roţile de 

tasare sunt fixate articulat în partea din spate a secţiilor de deschis rigole. 

Aceasta dă roţilor posibilitatea copierii denivelările terenului. Un lanţ obişnuit 

fixat între furca roţii şi partea din spate a secţiei de deschis rigole permite 

limitarea coborârii roţilor la ridicare maşinii în poziţia de transport. 

Modul de funcţionare 

La deplasarea în lucru a agregatului tractor-maşină de supraînsămânţat, 

discurile cu obadă ale secţiilor de deschis rigole (poz. 2, fig. 10) fracţionează 

vechea ţelină în plan vertical-longitudinal, iar brăzdarele (poz. 3, fig. 10) 

deschid rigola şi introduc, la adâncimea dorită, sămânţa de plante furajere de 

pajişti distribuită de echipamentul de semănat al maşinii. Roţile de tasare (poz. 

6, fig. 10) realizează contactul intim dintre sămânţă şi sol, pe fiecare rând 

semănat. 

Montarea pe cadru, prin intermediul paralelogramelor deformabile, a secţiilor 

de deschis rigole permite, pe de o parte menţinerea constantă în timpul lucrului a 

unghiului de atac al brăzdarealor, iar pe de altă parte copierea denivelărilor 

terenului în limitele ± 10 cm.. Resoartele reglabile (poz. 11, fig. 10) realizează 

forţa necesară menţinerii apăsării şi pătrunderii pe/în sol a roţilor disc cu obadă 

şi a brăzdarelor. Obezile de pe roţile disc permit menţinerea constantă în timpul 

lucrului a adâncimii de lucru a brăzdarelor şi a adâncimii de introducere a 

seminţelor în sol. 

Dotarea echipamentului de semănat cu compartimente pentru seminţe mici de 

leguminoase perene, respectiv pentru seminţe obişnuite de graminee perene are 

următoarele avantaje: permite realizarea unor norme foarte mici de seminţe de 

leguminoase perene; înlătură fenomenul de separare din amestec, în timpul 
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lucrului, a seminţelor uşor curgătoare (de leguminoase perene) de cele greu 

curgătoare (de graminee perene). 

Principalele reglaje 
• reglarea paralelismului longitudinal şi transversal al maşinii faţă de  

suprafaţa terenului prin lungirea sau scurtarea elementelor reglabile ale tiranţilor 

mecanismului de suspendare al tractorului; 

• reglarea adâncimii de lucru a brăzdarului de tip daltă prin coborârea sau 

ridicarea sa  faţă de obada roţii cu disc de secţionare longitudinală a solului; 

• reglarea normei de seminţe de graminee perene prin folosirea celor 72 trepte 

de turaţie ale cutiei de viteze coroborată cu reglarea poziţiei corespunzătoare 

a fundurilor mobile, respectiv a şibărelor; 

• reglarea normei de seminţe de leguminoase perene prin variaţia lungimii 

active a canelurilor distribuitorului; 

• reglarea tensiunii de apăsare pe sol a secţiilor de deschis rigole prin lungirea 

(detensionarea) sau scurtarea (tensionarea) resoartelor (poz. 20, fig. 1); 

• reglarea tensiunii de apăsare pe sol a roţii de antrenare stelate (poz. 3, fig. 1) 

prin lungirea (detensionarea) sau scurtarea (tensionarea) resortului  (poz. 20, 

fig. 1); 

• reglarea întinderii lanţului de antrenare (poz. 18, fig.1) prin deplasarea 

corespunzătoare a patinei de reglaj; 

• reglarea întinderii lanţurilor de antrenare (poz. 33 şi poz. 35, fig. 1) prin 

deplasarea în sensul dorit a cutiei de viteze de tip Northon (în găurile alungite 

de fixare şi prin montarea de şaibe de reglaj de diferite grosimi între cutie şi 

suportul de fixare a sa pe cadru); 

• reglarea întinderii lanţului de antrenare a distribuitorilor de seminţe mici de 

leguminoase perene prin deplasarea corespunzătoare a rolei de întindere. 

Carateristici tehnice principale 

- Puterea tractoarelor de acţionare 45-65 CP (33-48 kW); 
- tipul maşinii  purtată pe mecanismul de suspendare în trei  
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puncte al tractorelor de acţionare  
- modul de lucru  Prin deschidere de rigole; 
- tipul organelor de lucru  - disc drept cu obadă; 

- brăzdar tip daltă; 
- roată de tasare. 

- numărul de brăzdare 17; 
- tipul distribuitorilor de seminţe de graminee perene  - cilindrii cu pinteni; 
- tipul distribuitorilor de seminţe mici de 
leguminoase perene  

- cilindrii canelaţi mici; 

- volumul compartimentului de seminţe de 
graminee perene 

300 dm3; 

- volumul compartimentului de seminţe de 
leguminoase perene 

55 dm3; 

- reglarea normelor de 
seminţe de graminee 
perene  

- folosirea celor 72 trepte de turaţie ale cutiei de 
viteze Northon coroborată cu poziţia 

corespunzătoare  
a fundurilor mobile şi a şibărelor; 

- reglarea normelor de seminţe de 
leguminoase perene  

           - prin reglarea lungimii active  
a canelurilor distribuitorilor; 

- adâncimea de lucru - 0,5-3 cm; 
- lăţimea de lucru - 2,55 m; 
- distanţa minimă dintre rânduri - 15 cm; 
Capacitatea de lucru  - 7-11,2 ha/sch; 
Consumul specific de carburanţi - 6,3-7,92 l/ha; 
Dimensiuni de gabarit: 
- lungimea  
- lăţimea  
- înălţimea  

1540 mm; 
2950 mm; 
1650 mm; 

Masa maşinii  - 975 kg; 
  

2.2.4. Maşinile de semănat plante furajere de pajişti  
Sunt destinate executării, printr-o singură trecere, a tăvălugitului înainte de 

semănat, a semănatului plantelor furajere de pajişti (graminee şi leguminoase 

perene de pajişti) şi a tăvălugitului după semănat. 

Descriere 

Maşinile de semănat plante furajere de pajişti sunt utilaje agricole purtate pe 

mecanismul de suspendare în trei puncte al tractoarelor de acţionare. 
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Principalele părţi componente ale maşinilor de semănat plante furajere de pajişti 

sunt: 

• cadru asamblat; 

• tăvălugul anterior; 

• tăvălugul posterior;  

• echipamentul de semănat. 

Cadrul asamblat, poz.1, fig. 11, are forma unui dreptunghi şi este realizat din 

profile de oţel sudate sau fixate cu şuruburi. Pe cadru se montează celelalte 

subansambluri componente ale maşinii. În partea frontală este prevăzut cu 

triunghiul de cuplare la mecanismul de suspendare al tractorului şi cu două 

scormonitoare de urmă (poz. 6, fig. 11) pentru roţile tractorului. 

Tăvălugul anterior, poz. 2, fig. 11, de tipul inele cu pinteni montate pe o 

ţeavă, este fixat pe cadru prin intermediul a două lagăre cu rulmenţi cu role 

conice. În partea din spate a tăvălugului este montat un răzuitor de pământ 

format dintr-o bară-cornier pe care s-au fixat cu bride colţi de grapă fixă care 

acţionează în spaţiul dintre inele. 

Tăvălugul posterior, poz. 3, fig. 11, este de asemenea de tipul inele cu pinteni 

montate pe o ţeavă, însă are diametrul exterior mai mic decât al tăvălugului 

anterior. Prinderea pe cadru se face articulat prin  intermediul a două braţe. 

Fixarea tăvălugului la partea inferioară a celor două braţe se face prin 

intermediul a două lagăre oscilante cu rulmenţi. Răzuitorul de pământ, care 

acţionează în spatele tăvălugului, asemănător cu cel folosit la tăvălugul anterior, 

este montat pe cele două braţe laterale de fixare a tăvălugului. 

Echipamentul de semãnat este format din: o ladã de seminţe, cu douã 

compartimente, un compartiment pentru seminţe mici de leguminoase perene cu 

casete de distribuţie cu cilindrii canelaţi mici şi un compartiment pentru seminţe 

de graminee perene cu casete de distribuţie cu cilindrii cu pinteni; agitator de 

seminţe în compartimentul cu seminţe de graminee perene; pâlniile de colectare; 
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pâlnia-tavă (poz. 8, fig. 11) de împrăştiere a seminţelor pe suprafaţa solului şi 

transmisia (poz. 7, fig. 11) de la tăvălugul anterior la cutia de viteze de tip 

Northon (poz. 5, fig. 11), la axul agitator şi la axele distribuitorilor de seminţe. 

Echipamentul de semănat este amplasat pe cadru  semănătorii şi distribuie 

seminţele în spaţiul dintre cei doi tăvălugi. 

Modul de funcţionare 
La deplasarea în lucru a agregatului tractor-maşină de semănat plante furajere  

de pajişti, tăvălugul anterior (poz. 2, fig 11) execută tasarea solului pe 

adîncimea de peste 3 cm, echipamentul de semănat distribuie şi împrăştie la 

suprafaţa terenului amestecul dorit de plante furajere de pajişti prin intermediul 

pâlniei-tavă (poz. 8, fig. 11), iar tăvălugul posterior (poz. 3, fig. 11) acoperă cu 

sol seminţele şi realizează prin tasare contactul intim dintre acestea şi sol.  

Prin montarea articulată pe cadru a tăvălugului posterior (poz. 3, fig. 11) se 

asigură posibilitatea ca maşina să copieze terenul în plan longitudinal.  
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Datorită amplasării celor doi tăvălugi pe cadrul maşinii, astfel încât crestele 

inelelor tăvălugului posterior să lucreze pe jumătatea spaţiului dintre inelele 

tăvălugului anterior, seminţele sunt acoperite foarte bine cu sol, creându-se 

condiţii favorabile semănatului prin împrăştiere la suprafaţa solului. Aceasta 

deoarece tăvălugul posterior sparge crestele de sol realizate de tăvălugul 

anterior, acoperind cu pământ seminţele distribuite între cei doi tăvălugi. 

Folosind pentru echipamentul de semănat o ladă cu două compartimente, un 

compartiment pentru seminţe mici de leguminoase perene, respectiv un 

compartiment pentru seminţe obişnuite de graminee perene se înlătură 

deficienţele semnalate la semănătorile universale de cereale şi anume: 

nerealizarea normelor reduse la seminţele mici, respectiv separarea seminţelor 

din amestec în timpul lucrului. 

Principalele reglaje  

• reglarea paralelismului longitudinal şi transversal al maşinii faţă de suprafaţa 

terenului prin lungirea sau scurtarea elementelor reglabile ale tiranţilor 

mecanismului de suspendare al tractorului; 

• reglarea normei de seminţe de graminee perene prin folosirea celor 72 trepte 

de turaţie ale cutiei de viteze Northon coroborate cu poziţia corespunzătoare 

a fundurilor mobile, respectiv a şibărelor; 

• reglarea normei de seminţe de leguminoase perene prin variaţia lungimii 

active a canelurilor distribuitorului; 

• reglarea poziţiei colţilor răzuitorilor faţă de tăvălugi, prin deplasarea acestora 

în bridele de fixare; 

• reglarea distanţei dintre scormonitorii de urmă prin deplasarea laterală a  

suporţilor de fixare a acestora pe cadrul maşinii. Reglajul se face în funcţie de 

ecartamenutl tractorului, astfel încât scormonitorii să lucreze pe urma lăsată de 

roţile din spate ale tractorului; 
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• reglarea adâncimii de lucru a scormonitorilor de urmă prin deplasarea pe 

verticală în suporţii  de fixare a organelor active de tip cuţite daltă; 

• reglarea întinderii lanţurilor de la transmisiile cu lanţ de antrenare a 

echipamentului de semănat folosind canalele prelungite şi şaibele de reglaj de 

la cutia Northon, respectiv rola de întindere de la transmisia cu lanţ de 

antrenare a axului cu distribuitorii de seminţe mici 

Caracteristici tehnice principale 

 Specificaţie Valoare pentru  
MSPFP 2,0 MSPFP 2,5 

- Tractoare de 
acţionare 48-59 kW (65-80 CP) 59-81 kW (80-110 CP) 

-  Adâncimea de lucru  0,5-2 cm; 
- Lăţimea de lucru  2,0 m 2,5 m; 

- 

Tipul organelor de 
lucru  

- tăvălug anterior şi tăvălug  
posterior cu inele cu pinteni;  

- scormonitori de urmă de tip  
cuţite daltă cu  unghi ascuţit;   

- Diametrul tăvălugului anterior  410 mm; 
- Diametrul tăvălugului posterior 300 mm; 

-  Tipul distribuitorilor  - cilindrii canelaţi; 
- cilidnrii cu pinteni; Cilindrii cu pinteni; 

-  

Volumul buncărului  
- pentru seminţe 
mici 
- pentru seminţe 
obişnuite 

 
42 dm3; 

 
235 dm3; 

 
- 
 

325 dm3; 

-  

Reglarea normelor 
de seminţe 

Cutie de viteze cu 72 
trepte; 

Variaţia lungimii active a 
cilindrilor canelaţi;  

Cutie de viteze cu 72 
trepte; 

- 

Antrenarea 
distribuitorilor  De la tăvălugul anterior 

prin 3 transmisii cu lanţuri 
cu role şi o transmisie cu 

roţi dinţate  

De la tăvălugul 
anterior prin 2 

transmisii cu lanţuri 
cu role şi o transmisie 

cu roţi dinţate  
-  Capacitatea de lucru  5,4-8 ha/sch. 7,2-10 ha /sch 
- Consumul specific de carburanţi   5,6-7,2 l/ha  5,2-7 l/ha 
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3. PREZENTAREA NOILOR TEHNOLOGII  

3.1. Necesitatea lucrărilor de întreţinere şi de îmbunătăţire a pajiştilor   

Gospodărirea neraţională a pajiştilor permanente a condus, în decursul 

timpului, la degradarea lor prin rărirea sau chiar dispariţia speciilor valoroase, 

invadarea cu vegetaţie ierboasă şi lemnoasă nevaloroasă, cu muşuroaie şi prin 

eroziune. Neîngrijirea anuală (toaletarea, curăţirea de muşuroaie, lăstăriş, 

pietre) şi nefertilizarea acestor pajişti a permis instalarea unor specii ierboase 

nevaloroase ca: Nardus stricta (ţepoşica), Deschampsia caespitosa (Târsa) etc. 

care, datorită tufelor dese şi a consumabilităţii lor reduse de către animale, 

determină acumularea anuală a unor cantităţi mari de materie organică. Această 

acumulare de materie organică care se descompune greu datorită condiţiilor 

specifice deosebite (umiditatea în exces reţinută de stratul de ţelină, lipsa 

oxigenului, temperatura scăzută etc.) împreună cu efectul produs de animale prin 

călcarea printre tufe în căutarea unor plante mai bune, constituie formarea în 

timp a muşuroaielor de natură vegetală. În decursul timpului aceste muşuroaie 

cresc în dimensiuni şi ajung să acopere întreaga suprafaţă a pajiştii respective. 

Vegetaţia iniţială de pe muşuroaie şi dintre muşuroaie se degradează treptat, 

locul plantelor caracteristice fiind luat de alte specii nevaloroase neconsumate de 

animale. Pajiştile de altitudine ocupate cu muşuroaie de natură vegetală sunt 

situate în special pe terenuri plane sau slab înclinate şi sunt printre cele mai 

degradate. Pe de altă parte, neefectuarea curăţirii anuale a pajiştilor conduce la 

reinstalarea unor specii  lemnoase nevaloroase precum: Roza canina (măcieşul), 

Rubus caesius (murul), Prunus spinosa (prunul sălbatic), Crataegus sp. 

(păducelul), Salix sp. (salcia), Populus sp. (plopul), Betula verrucosa 

(mesteacanul), Alnus glutinosa (arinul), Rubus idaeus (zmeurul), Vaccinum 

myrtilus (afinul) etc. Gradul de acoperire cu aceste specii creşte de la an la an, 

iar dezvoltarea lor conduce la formarea de adevărate tufărişuri şi hăţişuri care 

scot din folosinţă o mare suprafaţă din pajişti.  
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De asemenea, neschimbarea la timp a locurilor de odihnă şi adăpost a 

animalelor (târle) precum şi nefolosirea unei încărcături cu animale adecvate 

producţiei pajiştii, determină atât în cazul subîncărcării cât şi al supraîncărcării, 

slăbirea capacităţii de regenerare a speciilor valoroase şi instalarea celor 

neconsumate de animale sau proliferarea unor buruieni ca; Taraxacum 

officinalis (păpădia), Rumex sp. (ştevia), Uritca sp. (urzica), Ranunculus sp. 

(piciorul cocoşului), Veratrum album (şteregoaia), Colchicum autumnale 

(brânduşa), Cirsium sp. (mărăcinele) etc.  

Neefectuarea lucrării de toaletare a pajiştei după fiecare ciclu de păşunat 

favorizează de asemenea înmulţirea speciilor nevaloroase cum sunt: 

Deschampsia caespitosa (târsa), Nardus stricta (ţepoşica) etc., specii care, 

nefiind consumate de animale, ajung să producă cantităţi foarte mari de sămânţă 

anual.  

În cazul suprafeţelor folosite ca fâneţe, practica de a le cosi an de an cu 

întârziere, este o altă cauză care a favorizat rărirea covorului ierbos valoros şi 

înmulţirea speciilor nevaloroase.  

Înmulţirea speciilor nevaloroase şi a buruienilor este favorizată şi de 

fertilizarea unilaterală cu azot ca şi aplicarea neuniformă a îngrăşămintelor 

organice.  

Muşuroaiele, care apar în fiecare an pe pajişti, sunt datorate acţiunii 

cârtiţelor, furnicilor sau a altor animale sălbatice. Frecvenţa de apariţie a 

acestora depinde de clima  anului respectiv, de tipul de sol, de zona de 

amplasare şi de modul de folosire al pajiştii respective. Astfel, numărul lor este 

mai mare: în anii călduroşi şi secetoşi; pe pajiştile situate în zonele de luncă cu 

soluri mai bune; pe izlazuri. Necurăţirea anuală de muşuroaie conduce la 

înmulţirea lor, la creşterea gradului de acoperire pe unitatea de suprafaţă şi ca 

urmare la degradarea continuă a pajiştii respective. Degradarea pajiştii are loc şi 

din punct de vedere al vegetaţiei, datorită faptului că pe muşuroaie nu cresc  
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decât plante nevaloroase. 

La toate aceste neajunsuri se adaugă fenomenul de semiabandon şi abandon a 

mari suprafeţe de pajişti, în special din zona colinară şi montană mai greu 

accesibile şi nu numai. Fenomenul s-a semnalat după anul 1989 şi a apărut ca 

urmare a reducerii la jumătate a efectivelor de ovine şi bovine cât şi datorită 

apariţiei unor noi surse de hrană pentru animale formată din cele 2-3 milioane 

hectare de terenuri arabile lăsate pârloagă. Lăsarea la voia întămplării a 

suprafeţelor de pajişti abandonate favorizează degradare biodiversităţii prin 

proliferarea muşuroaielor şi a vegetaţiei ierboase şi lemnoase nevaloroase, 

fenomenele fiind asemănătoare celor analizate anterior.  

Ca efect al tuturor acestor cauze suprafaţa pajiştilor degradate din ţara 

noastră creşte de la an la an datoritã, pe de o parte unei exploatãri şi întreţineri 

necorespunzãtoare, iar pe de altã parte datoritã fenomenelor negative de trecere 

în aceastã categorie a tuturor terenurilor abandonate, a suprafeţelor defrişate 

abuziv de vegetaţia forestierã, a terenurilor rezultate în urma eroziunii şi 

alunecãrilor, a altor suprafeţe devenite nude ca urmare a activitãţilor umane 

(activitãţi industriale, complexe zootehnice, construcţii diferite, practicarea unui 

turism necivilizat, activitãţi sportive etc.).  

Starea agroculturală proastă a multora din suprafeţele de pajişti, precum şi 

necesitatea asigurării optime a furajelor pentru efective tot mai mari de animale, 

impune executarea unor lucrări corespunzătoare de întreţinere şi îmbunătăţire, 

menite să înlăture sau să diminueze această stare de degradare a acestor 

suprafeţe şi să conducă la creşterea cantitativă şi calitativă a producţiei de furaje 

obţinute.  

3.2. Factorii care influenţează tehnologiile de întreţinere şi de îmbunătăţire 

a pajiştilor 

În stabilirea celor mai adecvate verigi tehnologice de mecanizare a lucrărilor 

de întreţinere şi de îmbunătăţire a pajiştilor degradate o influenţă hotărâtoare o 
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au următorii factori: 

- calitatea, gradul de acoperire cu vegetaţie veche şi grosimea vechii ţelini;  

- condiţiile de sol; 

- zona de amplasare, altitudinea, expoziţia, panta şi configuraţia terenului, 

denivelările şi starea de eroziune;  

- destinaţia ulterioară a pajiştii îmbunătăţite;  

- nivelul de dotare cu tractoare şi maşini specifice ale exploataţiei agricole 

care gestionează suprafaţa de pajişti degradate;  

- posibilităţile financiare ale exploataţiei agricole care are în folosinţă  

suprafaţa de pajişti degradate. 

La analizarea calităţii, gradului de acoperire cu vegetaţie şi grosimii vechii 

ţelini se întâlnesc următoarele situaţii: 

- vegetaţia veche a pajiştii degradate este compusă din specii de graminee şi  

leguminoase perene valoroase, dar au un grad de acoperire scăzut. Gradul de 

acoperire cu vegetaţie se apreciază vizual şi reprezintă, procentual, raportul 

dintre suprafaţa acoperită cu vegetaţie şi suprafaţa totală; 

- vegetaţia veche este de calitate necorespunzătoare, pajiştea fiind  acoperită 

cu specii nevaloroase (buruieni etc.); 

- vechea ţelină este subţire; 

- vechea ţelină este groasă. 

Analiza condiţiilor de sol se face pe baza studiului pedologic şi a cartării 

agrochimice a pajiştii respective. Din studiul pedologic precum şi pe baza 

cartării agrochimice a solului pajiştii degradate, care sunt obligatorii în această 

situaţie, rezultă: volumul edafic util al solului; grosimea stratului de sol fertil şi 

nivelul de erodare a suprafeţei pe baza cărora se stabilesc metodele de 

îmbunătăţire (prin supraînsămânţare sau prin reînsămânţare); nivelul necesar de 

amendare şi fertilizare; tipul, textura şi portanţa solului care-şi pun amprenta 

asupra variantelor de mecanizare folosite.  
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Zona de amplasare, altitudinea şi expoziţia suprafeţei au o importanţă 

hotărâtoare în ceea ce priveşte speciile şi amestecurile de plante furajere indicate 

pentru îmbunătăţire, respectiv asupra epocii de realizare a lucrărilor.  

Referitor la panta terenului este foarte important de ştiut că: 

- panta terenului constituie factor restrictiv de aplicare a verigilor tehnologiilor 

de întreţinere, respectiv de îmbunătăţire a pajiştilor degradate,  

datorită limitei de lucru pe pantă a agregatelor agricole recomandate;  

- mărimea pantei de lucru este limitată în principal de sursa energetică. La 

folosirea  tractoarelor 4x2 cu ecartamentul dintre roţi reglat la maxim, panta de 

lucru maximă se situează la 7-90 (în funcţie de tipul constructiv). Pentru 

tractoarele 4x4 cu ecartamentul dintre roţi reglat la maxim, panta de lucru 

maximă se situează între 12 şi 180;  

- deplasarea agregatului urmează să se execute obligatoriu pe curba de nivel, 

prin respectarea restricţiilor impuse de pantă şi de pericolul eroziunii solului;  

Configuraţia, starea şi eroziunea suprafeţei sunt factori importanţi pentru 

stabilirea modului de îmbunătăţire (prin supraînsămânţare sau prin 

reînsămânţare) precum şi al verigilor tehnologice necesare pentru realizarea 

tehnologiilor.  

Destinaţia ulterioară a pajiştii îmbunătăţite înfluenţează în principal asupra 

speciilor şi amestecurilor de plante furajere de pajişti folosite.  

 Nivelul de dotare cu tractoare şi maşini agricole a exploataţiei agricole, 

care gestionează suprafaţa de pajişti degradate, este unul din factorii hotărâtori 

pentru aplicarea noilor verigi tehnologice ale tehnologiei. În funcţie de acesta se 

aleg diferite variante de mecanizare.  

Posibilităţile financiare ale exploataţiei agricole care are în folosinţă 

suprafaţa de pajişti degradate sunt hotărâtoare în aplicarea noilor verigi ale 

tehnologiilor de întreţinere şi de îmbunătăţire a acestor suprafeţe. Aceasta 

deoarece sunt necesare fonduri pentru procurarea maşinilor specifice, pentru 
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îngrăşăminte, seminţe, carburanţi, pentru lucrările mecanice, pentru retribuirea 

muncii etc. În funcţie de gradul de asigurare a fondurilor se stabilesc: suprafeţele 

care se îmbunătăţesc anual şi verigile  tehnologice care se vor folosi.  

În activitatea de proiectare şi executare a lucrărilor de îmbunătăţire, trebuie să 

se urmărească aplicarea în practică a tehnologiilor în mod diferenţiat, ţinându-se 

seama de condiţiile specifice ale fiecărui trup de păşune sau fâneaţă, precum şi 

de particularităţile diferitelor tipuri de pajişti existente în suprafaţa propusă la 

amenajare. În acest fel, lucrările cuprinse în proiectele de amenajare în complex 

a pajiştilor nu se exclud, ci, dimpotrivă, se completează, alegându-se pentru 

fiecare porţiune lucrarea care asigură în modul cel mai eficient sporirea 

cantitativă şi calitativă a producţiei de furaje. 

 

3.3. Tehnologii  de întreţinere a pajiştilor 

Întreţinerea pajiştilor constă din: lucrări de curăţire de muşuroaie şi vegetaţie 

nevaloroasă, fertilizarea în anii de exploatare, curăţirea de resturile  

vegetale şi împrăştierea dejecţiilor rămase după păşunat. 

În funcţie de gradul de acoperire cu muşuroaie, cu vegetaţie ierboasă şi 

lemnoasă nevaloroasă şi de dimensiunile acestora se întâlnesc în practică 

următoarele situaţii:  

a. Pajiştea este invadată de muşuroaie şi de dejecţii rămase în urma 

păşunatului; 

b. Pajiştea este invadată de muşuroaie mari şi cu grad ridicat de acoperire pe 

hectar; 

c. Pajiştea este invadată de muşuroaie şi de vegetaţie nevaloroasă cu 

diametrul ce nu depăşeşte 4 cm.  

d. Suprafaţa de pajişti cuprinde resturi rămase după încheierea unui ciclu de 

păşunat.  
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Noile tehnologii de întreţinere, prezentate schematic în tabelul 1, folosesc 

agregate combinate care execută, la o singură trecere, două sau trei lucrări şi 

anume: curăţirea de muşuroaie şi fertilizarea cu îngăşăminte chimice; curăţirea 

de vegetaţie nevaloroasă, de muşuroaie şi fertilizarea cu îngrăşăminte chimice; 

curăţirea de resturile rămase după păşunat şi fertilizarea fazială cu îngrăşăminte 

chimice.  

Tabelul 1 
Noile tehnologii de întreţinere a pajiştilor 

a. Pajiştea este invadată de muşuroaie şi de dejecţii rămase în urma 
păşunatului 

Lucrările şi agregatul folosit 

Epoca 
de 

realiz. 
(luna)/ 
Nr. Zile 

Capacit. 
De lucru 
[ha/sch] 

Consum 
forţă de 
muncă 

[oreom/h
a] 

Consum 
specific  
carbur. 
[l/ha] 

0 1 2 3 4 
Curăţirea de muşuroaie, de dejecţii, 

aerarea covorului vegetal şi 
fertilizarea cu îngrăşăminte chimice 

III-
IV/30  8   

1,00 
4,6 

 
Tractor pe roţi de 48-60 kW (65-80 

CP) + rindeaua de pajişti + 
Echipamentul de fertilizat EF 3,75 

b. Pajiştea este invadată de muşuroaie mari şi cu grad ridicat de acoperire 
pe hectar 
Curăţirea de muşuroaie, de dejecţii, 

aerarea covorului vegetal şi 
fertilizarea cu îngrăşăminte chimice III-

IV/30 4,5  
1,78 

8,8 
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0 1 2 3 4 
Tractor pe roţi de 48-60 kW (65-80 

CP) + rindeaua de pajişti + 
Echipamentul de fertilizat EF 3,75 – 

două treceri perpendiculare cu 
administrarea îngrăşămintelor 

chimice la trecerea doua 

    

c. Pajiştea este invadată de muşuroaie şi de vegetaţie nevaloroasă cu 
diametrul ce nu depăşeşte 4 cm 

Curăţirea de vegetaţie nevaloroasă, 
de muşuroaie şi fertilizarea cu 

îngrăşăminte chimice 

III-
IV/30 4,5  

1,78 
15,00 

 
Tractor pe roţi de 60 -74 kW + 

Maşina de curăţat pajişti MCP 2,5 + 
Echipamentul de fertilizat EF 2,5 

d. Suprafaţa de pajişti cuprinde resturi vegetale rămase după încheierea 
unui ciclu de păşunat 

Curăţirea de resturile rămase după 
păşunat şi fertilizarea fazială cu 

îngrăşăminte chimice 
După 
înche- 
ierea 

fiecărui 
ciclu de 
păşunat/

5 

7  
1,14 

8,50 
 

Tractor pe roţi de 60 -74 kW + 
Maşina de curăţat pajişti MCP 2,5 + 

Echipamentul de fertilizat EF 2,5 
 

3.4. Tehnologie de îmbunătăţire a pajiştilor prin măsuri de suprafaţă  

    Măsurile de suprafaţă urmăresc crearea de condiţii optime de creştere pentru 

plantele valoroase de pajişti, fără a distruge covorul vegetal existent. Ele cuprind 

lucrările de bază pentru sporirea producţiei şi calităţii pajiştilor din toate zonele 

naturale ale ţării, sunt simple, uşor de aplicat şi în majoritatea cazurilor, mai 

puţin costisitoare. 

Din această categorie fac parte lucrările tehnico-culturale cu caracter complex 

cum sunt: lucrări de amendare, de fertilizare, de curăţire de muşuroaie, pietre şi 
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vegetaţie nevaloroasă, de supraînsămânţare, de îmbunătăţire a regimului hidric,  

de prevenire şi combatere a eroziunii solului.  

3.4.1. Tehnologia de supraînsămânţare a pajiştilor 

Prin supraînsãmânţarea pajiştilor se înţelege lucrarea de introducere de seminţe 

de graminee şi/sau leguminoase perene valoroase în vechiul covor vegetal prin 

prelucrarea parţialã a ţelinii.  

Pajişti indicate pentru supraînsămânţare: 

- cu vegetaţie rãritã;  

- cu compoziţia floristicã necorespunzãtoare (îmburuienate); 

- cu volum edafic redus; 

- pe solurile turboase sau grele pe care prelucrarea prin arătură este dificilă, 

având ca urmare scăderea capacităţii portante a solului şi, implicit, diminuarea 

încărcăturii cu animale; 

- pe terenuri expuse la eroziune şi alunecări; 

- pe vetrele rămase dupã: combaterea vegetaţiei lemnoase nevaloroase; 

distrugerea muşuroaielor; scoaterea pietrelor; nivelare; 

- pe suprafeţele târlite; 

- pe suprafeţele pe care nu sunt indicate lucrările de prelucrare totală a solului 

(prin arat, frezat etc) în vederea protejării mediului.  

 Lucrările agricole necesare  

În cadrul tehnologiei propuse sunt cuprinse următoarele grupe de lucrări: 

lucrări de creare de condiţii optime pentru dezvoltarea plantelor; lucrări de 

diminuare a competiţiei vegetaţiei existente; supraînsămânţarea propriu-zisă; 

lucrări de valorificare a pajiştii după supraînsămânţare.  

Lucrările de asigurare a unor condiţii optime pentru dezvoltarea 

plantelor cuprind lucrările de amendare, de fertilizare cu îngrăşăminte pe bază 

de fosfor şi potasiu şi de curăţire de vegetaţia nevaloroasă, de muşuroaie şi de 

pietre.   
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Diminuarea competiţiei vegetaţiei existente trebuie să se facă atât înainte 

de supraînsămânţare cât şi la cca 10 zile după supraînsămânţare. Înainte de 

supraînsămânţare diminuarea competiţiei vegetaţiei existente se poate face prin 

următoarele metode:  

- păşunatul “ras” cu încărcătură mare de animale; 

- curăţatul vechii vegetaţii cât mai aproape de sol (cu maşinile de curăţat pajişti 

MCP-2, MCP-2,5); 

- cositul cât mai aproape de sol (cu cositorile cu dublu cuţit sau cu cositorile 

rotative), adunatul vegetaţiei în brazde imediat după cosire (cu greblele), 

strânsul de pe câmp şi transportul vegetaţiei cosite; 

- erbicidare pe o lăţime de 6-8 cm a rândului prelucrat şi supraînsămânţat 

(când erbicidarea se face concomitent cu supraînsămânţarea) folosind erbicid de 

tip “Paraquat” în doză de 3-4 l/ha în diluţie cu 300-400 l apă/ha. 

După supraînsămânţare, diminuarea competiţiei vegetaţiei existente se poate 

face prin: păşunat intens, la intervale scurte, cu tineret taurin; curăţirea vegetaţiei 

cu maşinile rotative de curăţat pajişti; cositul cît mai aproape de sol (cu 

cositorile cu dublu cuţit sau cu cositorile rotative), adunatul vegetaţiei în brazde 

imediat după cosire (cu greblele), strânsul de pe câmp şi transportul vegetaţiei 

cosite. Diminuarea competiţiei vegetaţiei existente după supraînsămânţare nu 

mai este necesară în cazul în care s-a folosit erbicidarea înainte de 

supraînsămânţare, deoarece efectul erbicidului se întinde pentru întreaga 

perioadă necesară instalării noilor plante semănate.  

Supraînsămânţarea propriu-zisă depinde de următorii factori: amestecurile 

de seminţe folosite; epoca de supraînsămânţare; calitatea lucrării executate la 

supraînsămânţare (adâncimea de semănat, uniformitatea de distribuţie etc.).  

Amestecurile de seminţe, care se recomandă în funcţie de zona 

pedoclimatică de amplasare a pajiştii degradate şi de modul de folosire 

ulterioară a suprafeţei supraînsămânţate, sunt prezentate în tabelul 2. Aceste 
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norme se pot diminua cu 25 % conform proporţiei golurilor din suprafaţa care se 

supraînsãmânţeazã. În situaţia în care pajiştea este dominantă numai de 

graminee sau de leguminoase se poate supraînsămânţa cu leguminoase sau 

graminee, speciile şi soiurile folosite fiind cele adecvate condiţiilor staţionale şi 

a modului de folosire. 
Tabelul 2 – partea I-a 

Amestecuri de ierburi (kg/ha) recomandate pe zone de cultură şi mod de folosire 
(păşunat=P; fâneaţă=F; mixt=M) 

Zona Silvostepă Etajul pădurilor de foioase (gorun, fag) 
Număr amestec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Mod de exploatare P F PM PM P F MF PM M M 
Dactylis glomerata 
(Golomăţ) 9 4,5 6 7,5 - 7,5 9 - 6,75 7,5 

Festuca pratensis 
(Păiuş de livezi) 6 - 7,5 6 - - 3,75 11,3 - 9,75 

Phleum pratense 
(Timoftică) 3,75 - - 3,75 - 6 3,75 4,5 5,25 5,25 

Lolium perenne 
(Raigras peren) - - - 1,5 - - - 3 6,75 - 

Festuca arundinaceea 
(Păiuş înalt) - - - - 18,8 - - - - - 

Poa pratensis (Firuţă) 1,5 - - 1,5 - - - 1,5 - - 
Bromus inermis 
(Obsigă nearistată) - - 7,5 - - - - - - - 

Trifolium repens 
(Trifoiul alb) - - - 2,25 2,25 - - 2,25 2,25 2,25 

Trifolium pratense 
(Trifoi roşu) - - - - - 9 - - 3,75 - 

Lotus corniculatus 
(Ghizdei) 3,75 - 3 - - - 2,25 - - 3,75 

Medicago sativa 
(Lucernă) - 11,3 - - - - 3,75 - - - 

Onobrychis viciifolia 
(Sparcetă) - - 22,5 - - - - - - - 

Total sămânţă (cu 
valoarea culturală 
100%) 

24 15,8 46,5 22,5 21,05 22,5 22,5 22,55 24,75 28,5 

 

Epoca optimă de supraînsămânţare 

Succesul supraînsămânţării depinde în cea mai mare măsură de condiţiile de 

umiditate şi temperatură, care trebuie să asigure atât germinarea cât şi 

dezvoltarea în covorul vegetal a tinerelor plante. 



TEHNOLOGII  PENTRU MECANIZAREA CU INPUTURI MINIME A LUCRĂRILOR DE 
INTREŢINERE ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRE A PAJIŞTILOR 

 55 

 Tabelul 2 – partea a II-a 

Zona Etajul molidului 
Condiţii staţionale speciale 

Irigat Erozi-
une 

Exc. 
apă Sărături 

Număr amestec 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Mod de exploatare PM M P P PM MF PM F M M P 
Dactylis glomerata 
(Golomăţ) - 3 - - 7,5 6 3,75 - 3,75 3,75 - 

Festuca pratensis 
(Păiuş de livezi) 9 6 - 3,75 - 5,25 - - 6 - - 

Phleum pratense 
(Timoftică) 6 7,5 6 2,25 - 3,75 - - 5,25 - - 

Lolium perenne 
(Raigras peren) - - - 11,25 3,75 2,25 - - 3,75 11,25 7,5 

Festuca arundinaceea 
(Păiuş înalt) - - - - 9 - - - - - 11,25 

Festuca rubra 
(Păiuş roşu) 4,5 - 5,25 - - - - - - - - 

Poa pratensis (Firuţă) - - 2,25 1,5 1,5 - - - - - - 
Bromus inermis 
(Obsigă nearistată) - - - - - - 9 18,75 - - - 

Trifolium repens 
(Trifoiul alb) 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 - - - - 2,25 2,25 

Trifolium pratense 
(Trifoi roşu) - 2,25 - - - - - - - - - 

Lotus corniculatus 
(Ghizdei) 1,5 - - - - - 3,75 - - 3,75 3,75 

Medicago sativa 
(Lucernă) - - - - - 6 3,75 - - - - 

Onobrychis viciifolia 
(Sparcetă) - - - - - - 18,75 30 - - - 

Total sămânţă (cu 
valoarea culturală 

100%) 
23,25 21 15,75 21 24 23,25 39 48,75 18,75 21 24,75 

 

În general aceste condiţii se realizează primăvara devreme. În unele zone cu 

umiditate a solului suficientă sau cu precipitaţii uniform repartizate de-a lungul 

perioadei de vegetaţie, supraînsămânţarea se poate face şi în perioada de sfârşit 

de vară - început de toamnă, dar plantelor trebuie să li se asigure cel puţin 2 luni 

de la răsărire până la venirea iernii, pentru a se dezvolta corespunzător. 

   Adâncimea de supraînsămânţare este de: 1-2 cm pentru seminţele de trifoi 

alb, ghizdei şi timofticã ca şi amestecurile care conţin aceste specii; 2-2,5 cm 
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pentru seminţele şi amestecurile celelalte cu excepţia sparcetei care se seamãnã 

la adâncimea de 3,5-4 cm. 

   De o importanţă deosebită este asigurarea punerii în contact cu solul a 

seminţelor prin deschiderea de rigole sau prin prelucrare în benzi, introducerea 

seminţelor în rigole sau benzi şi tasarea corespunzătoare a terenului. 

 Distanţa dintre rândurile sau benzile care se supraînsãmânţeazã este 

cuprinsã între 12,5 şi 30 cm.  

Supraînsămânţarea propriu-zisă constă din prelucrarea parţialã a terenului şi 

introducerea seminţelor în solul prelucrat. Aceasta se execută cu maşini speciale 

de supraînsămânţat. 

În tabelul 3 sunt prezentate variantele de mecanizare a lucrărilor din cadrul 

noii tehnologii de supraînsămânţare a pajiştilor degradate.  
 

Tabelul 3 
Noua  tehnologie de îmbunătăţire prin supraînsămânţare a pajiştilor 

degradate 

Lucrările şi agregatul folosit 

Epoca 
de 

realizare 
(luna)/ 
Nr. zile 

Capacit.
de lucru 
[ha/sch] 

Consum 
forţă de 
muncă 
[oreom/

ha] 

Consum 
specific  
carbu-
ranţi 
[l/ha] 

0 1 2 3 4 
Combaterea concurenţei vechiului 

covor vegetal prin curăţirea de 
vegetaţia nevaloroasă, de muşuroaie, 

de microdenivelări, de dejecţii şi 
fertilizarea cu îngrăşăminte chimice 

III, 
IV/20; 
VIII/10 

4,5  
1,78 

15,00 

 
Tractor pe roţi de 60 -74 kW (80-100 
CP) + Maşina de curăţat pajişti MCP 
2,5 + Echipamentul de fertilizat EF 

2,5 
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0 1 2 3 4 
Supraînsămânţarea propriu-zisă şi 
combaterea concurenţei vechiului 
covor vegetal prin erbicidarea în 

benzi 

III, 
IV/20; 
VIII/10 

8  
1,0 

7,5 
 

Tractor pe roţi de 60 -74 kW (80-100 
CP) + Maşina de supraînsămânţat 

pajişti degradate MSPD 2,5 + 
Echipamentul de erbicidat în benzi 

EEB 2,5  
 

3.5. Tehnologii de îmbunătăţire a pajiştilor prin măsuri radicale 

Măsurile radicale de îmbunătăţire a pajiştilor degradate constă în distrugerea 

vechiului covor vegetal prin desţelenire şi înlocuirea acestuia cu altă vegetaţie 

nouă prin însămânţarea unui amestec de ierburi perene productive şi cu valoare 

furajeră ridicată. 

3.5.1.Pajişti indicate pentru îmbunătăţire prin măsuri radicale 

(reînsămânţare) 

Îmbunătăţirea prin reînsămânţare se aplică pajiştilor aflate într-un grad avansat 

de degradare, precum şi pe cele slab productive. În categoria pajiştilor 

degradate şi a celor slab productive sunt incluse: pajiştile cu covor vegetal 

degradat; pajiştile cu producţii mici (mai mici de 4 t/ha masă verde), pajiştile cu 

vegetaţie rărită sub 60 %; pajiştile de calitate slabă invadate de specii cu valoare 

furajeră redusă şi de buruieni (peste 25…30 %); pajiştile de pe care s-a defrişat 

integral vegetaţia lemnoasă nevaloroasă (inclusiv scosul cioatelor); pajiştile 

rezultate după distrugerea muşuroaielor mari şi cu densitate ridicată pe unitatea 

de suprafaţă (mai mare de 25%). Reînsămânţarea cu specii, soiuri şi amestecuri 

de graminee şi leguminoase de pajişti valoroase se face de asemenea pe: pajiştile 

semănate (intensive) după încheierea ciclului economic de utilizare (de 4-5 ani); 
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pentru realizarea de loturi semincere de graminee şi leguminoase perene de 

pajişti; pentru înfiinţarea culturilor furajere în terenurile arabile; pentru 

înfiinţarea de zone de agrement şi de terenuri sportive etc. De asemenea, 

reînsămânţarea cu specii, soiuri şi amestecuri valoroase de graminee şi 

leguminoase perene de pajişti constituie o soluţie raţională, ecologică şi 

economică de punere în valoare a terenurilor agricole abandonate, terenuri care 

în ultimul deceniu s-au înmulţit în mod îngrijorător. În asemenea cazuri pajiştea 

degradată se distruge prin desţelenire şi se înlocuieşte cu alta nouă, prin 

însămânţarea unui amestec de plante furajere de pajişti productive şi cu valoare 

furajeră ridicată. 

La alegerea categoriei de lucrări ce urmează a se aplica unei pajişti, capacitatea 

de producţie a covorului ierbos este un criteriu foarte important, dar nu este 

singular. Panta terenului este un alt factor care, pe de o parte limitează gradul de 

mecanizare al lucrărilor, iar pe de altă parte impune restricţii în adoptarea unor 

măsuri care ar putea provoca declanşarea procesului de eroziune. Nu se 

desţelenesc pajiştile situate pe terenuri cu panta peste 17° (30%), decât în 

condiţiile respectării cu stricteţe a unor măsuri tehnologice. 

De asemenea, se exclud de la desţelenire, indiferent de starea lor productivă 

pajiştile situate pe soluri superficiale cu fragmente de rocă aproape de suprafaţă 

sau cu pânza de apă freatică la sub 50 cm adâncime şi cele cu rol de protecţie 

situate în apropierea ravenelor, ogaşelor şi a frunţilor de terasă. 

 

3.5.2. Tehnologii noi de îmbunătăţire prin reînsămânţare a pajiştilor 

degradate 

În cadrul tehnologiei de reînsămânţare a pajiştilor degradate sunt cuprinse 

următoarele grupe de lucrări: lucrări de asigurare a unor condiţii optime pentru 

dezvoltarea plantelor; însămânţarea propriu-zisă; lucrări de întreţinere a pajiştii 

după reînsămânţare.  
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Lucrările de asigurare a condiţiilor optime pentru dezvoltarea plantelor 

cuprind lucrări: de curăţire de muşuroaie şi de vegetaţia nevaloroasă; de 

amendare; de fertilizare; pregătirea terenului pentru semănat.   

Prin observaţie vizuală a pajiştii degradate se stabileşte necesitatea lucrării de 

curăţire de muşuroaie şi vegetaţie nevaloroasă, precum şi căile de executare 

mecanizată a acestor operaţii. Pentru cazul în care lucrarea ulterioară de 

dezmiriştire se face prin discuire, curăţirea de muşuroaie nu mai este necesară.   

Lucrarea de curăţire de muşuroaie şi vegetaţie nevaloroasă se execută 

concomitent cu lucrarea de amendare (dacă este necesară) sau cu cea de 

fertilizare cu îngrăşăminte chimice. 

În cadrul măsurilor de îmbunătăţire a pajiştilor, amendarea şi fertilizarea 

joacă rolul primordial, conducând într-un termen scurt la creşterea cantitativă şi 

calitativă a producţiei. Aceasta deoarece majoritatea suprafeţelor de pajişti se 

găsesc pe terenuri cu fertilitate scăzută, cu o aprovizionare slabă în elemente de 

nutriţie (fosfor, potasiu, calciu etc.) şi cu aciditate ridicată. 

Eficienţa ridicată a amendării şi fertilizării pajiştilor se datorează următorilor 

factori: 

- îmbunătăţirii şi ameliorării însuşirilor fizice, chimice, biologice şi trofice ale 

solului, ceea ce favorizează apariţia şi proliferarea speciilor valoroase de plante 

furajere de pajişti; 

- particularităţilor biologice ale plantelor care alcătuiesc covorul ierbos: 

perenitate, exploatarea de către rădăcini a unui volum edafic redus, regenerarea  

de mai multe ori în decursul unei perioade de vegetaţie etc.; 

- coeficientului ridicat de utilizare (60-90%) al îngrăşămintelor chimice pe 

pajişti. 

Din cartarea agrochimică a solului rezultă sau nu necesitatea amendării 

suprafeţei respective, precum şi cantităţile de amendament în funcţie de tipul 

utilizat, respectv necesarul de îngrăşăminte minerale sau organice. Amendarea 
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este necesară pe pajiştile cu soluri acide cu pH (H2O) <  5,2 şi cu un conţinut în 

aluminiu mobil > 10 mg/100 g sol. Dozele de amendament se stabilesc în funcţie 

de indicii agrochimici ai solului cu ajutorul formulei: 

 )1
%

75(]/[3 −×=
iV

SBihatCaCO  în care: 

- Sbi – reprezintă suma bazelor schimbabile iniţiale în miliechivalenţi /100 

g sol; 

- 75 – reprezintă gradul de saturaţie în baze propus a se realiza; 

- V%i – reprezintă gradul de saturaţie iniţial.  

Doza de amendament care se distribuie pe hectar variază în funcţie de 

conţinutul în CaO al sortimentului de amendament utilizat. Aceasta se 

calculează astfel încât să se asigure pe fiecare hectar echivalentul a 4 - 6 t CaO 

(praf de var).  

Nu este indicat a se aplica amendamente fără să se execute o fertilizare 

corespunzătoare, acţiunea sinergică amendament – îngrăşământ asigurând 

obţinerea unor producţii ridicate într-un timp relativ scurt.  

Efectul amendării pajiştilor depinde de doza aplicată şi se resimte în general 

pe o perioadă de 8-12 ani. 

Pentru administrarea amendamentelor şi îngrăşămintelor sunt necesare o serie 

de lucrări şi anume: încărcatul în mijloacele de transport sau în maşinile de 

administrat; transportul la parcelă; administratul propriu-zis. Lucrarea de 

încărcat în mijloacele de transport sau în maşinile de administrat se efectuează 

mecanizat folosind încărcătoare cu graifăr sau încărcătoare frontale. 

Administrarea gunoiului de grajd se poate efectua mecanizat folosind maşinile 

de împrăştiat gunoi. Administrarea propriu-zisă a amendamentelor se execută 

mecanizat folosind maşini de administrat adecvate.   

Panta maximă de lucru a agregatelor formate din tractoarele U 650 M cu 

maşinile de administrat amendamente tractate şi semipurtate, respectiv cu 

maşinile de împrăştiat gunoi de grajd semipurtate este de 60 (10 %). La utilizarea 



TEHNOLOGII  PENTRU MECANIZAREA CU INPUTURI MINIME A LUCRĂRILOR DE 
INTREŢINERE ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRE A PAJIŞTILOR 

 61 

tractoarelor cu dublă tracţiune (4x4) cu roţile din faţă lestate suplimentar panta 

maximă creşte până la 90 (15,8 %). Cu maşinile de împrăştiat îngrăşăminte 

chimice purtate panta de lucru maximă se situează în apropierea pantei maxime 

de lucru a tractoarelor de agregare.  

Deplasarea agregatelor la administrarea propriu-zisă a amendamentelor şi 

îngrăşămintelor pe terenurile în pantă se face pe linia de cea mai mare pantă, 

pentru a se obţine uniformitatea de distribuţie corespunzătoare. 

Pregătirea terenului pentru semănat cuprinde în general urmãtoarele 

operaţii: desţelenirea; nivelarea terenului; pregãtirea patului germinativ şi 

tãvãlugitul înainte şi dupã semãnat. 

Desţelenirea se executã de obicei vara dupã ridicarea recoltei de fân sau dupã 

douã cicluri de pãşunat. Nivelarea terenului se face, fie înainte de pregãtirea 

patului germinativ, fie concomitent cu aceasta şi are pe lângã scopul de creare de 

condiţii optime dezvoltãrii plantelor şi rolul de asigurare a posibilitãţii de 

mecanizare ulterioarã a lucrãrilor de recoltare a furajelor sau seminţelor. 

Datoritã diversitãţii condiţiilor în care sunt amplasate pajiştile degradate 

(analizate pe larg în subcapitolul referitor la factorii care influenţează 

tehnologiile de întreţinere şi de îmbunătăţire a pajiştilor) se disting mai multe 

situaţii deosebite care influenţeazã modul de pregătire a terenului pentru 

semănat şi anume: 

a. Pajişti degradate cu strat de sol fertil profund şi cu ţelina subţire;   

b. Pajişti degradate cu strat de sol fertil profund şi cu ţelinã groasã; 

c. Pajişti degradate cu strat de sol fertil subţire şi ţelinã groasã;   

d. Pajişti degradate cu strat de sol fertil subţire şi ţelinã subţire;  

e. Pajişti afectate de eroziune;   

f. Pajişti, culturi furajere sau loturi semincere care se înfiinţeazã în teren 

arabil; 
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În tabelul 4 sunt prezentate variantele de mecanizare a lucrărilor specifice din 

cadrul noilor tehnologii de îmbunătăţire prin reînsămânţare a pajiştilor 

degradate.  

Tabelul 4 
Noile variante  tehnologice de îmbunătăţire prin reînsămânţare a pajiştilor 

degradate 

Lucrările şi agregatul folosit 

Epoca 
de 

realizare 
(luna)/ 
Nr. zile 

Capacit.
de lucru 
[ha/sch] 

Consum 
forţă de 
muncă 
[oreom/

ha] 

Consum 
specific  
carburan

ţi 
[l/ha] 

0 1 2 3 4 
a. Pajişti degradate cu strat de sol fertil profund şi cu ţelina subţire 
a.1. Varianta 1 

Desţelenirea şi administrarea 
amendamentelor 

X-
XI/60; 
VIII-
IX/20 

7  
1,14 

13 
 

Tractor pe roţi de 74-88 kW (100-120 
CP) + Grapa cu discuri grea GDG 2,7 
+ Echipamentul de fertilizat frontal 

EF 2,5 
Pregătirea patului germinativ şi 

fertilizarea cu îngrăşăminte chimice 

III-
IV/30; 
VIII-
IX/20 

7  
1,14 

21 
 

Tractor pe roţi de 74- 88 kW (100-
120 CP) + Grapa rotativă cu lătime 

de 2,5 m + Echipamentul de fertilizat 
EF 2,5 

Tăvălugitul înainte de semănat, 
semănatul plantelor furajere de pajişti 

şi tăvălugitul după semănat 

III-
IV/30; 
VIII-
IX/20 

8  
1,00 

6,4 
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0 1 2 3 4 

 
    

Tractor pe roţi de 59-74 kW (80-100 
CP) + Maşina specială de semănat 

plante furajere de pajişti MSPFP 2,5 
a.2. Varianta 2 
Distrugerea vechiului covor vegetal, 

pregătirea patului germinativ, 
semănatul plantelor furajere de 

pajişti, tăvălugirea după semănat şi 
fertilizarea cu îngrăşăminte chimice 

III-
IV/30; 
VIII-
IX/20 

3,6  
2,22 

29 
 

Tractor pe roţi de 74-88 kW (100-120 
CP) + Maşina combinată îmbunătăţită 

de distrus vechiul covor 
vegetal,pregătit patul germinativ şi 

semănat MCT 2,5M + Echipamentul 
de fertilizat EF 2,5 

b. Pajişti degradate cu strat de sol fertil profund şi cu ţelinã groasã 
b.1. Varianta 1 

Curăţirea de vegetaţie nevaloroasă, 
de muşuroaie şi fertilizarea cu 

îngrăşăminte chimice 
X-

XI/60; 
VIII-
IX/20 

4,5  
1,78 

15,00 

 
Tractor pe roţi de 60 -74 kW + 

Maşina de curăţat pajişti MCP 2,5 + 
Echipamentul de fertilizat EF 2,5 

Desţelenirea şi administrarea 
amendamentelor 

X-
XI/60; 
VIII-
IX/20 

4,5  
1,77 

23 
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0 1 2 3 4 

Tractor pe roţi de 74-88 kW (100-120 
CP) + Grapa cu discuri grea GDG 2,7 
+ Echipamentul de fertilizat frontal 

EF 2,5- două treceri cu administrarea 
amendamentului la prima trecere 

    

Pregătirea patului germinativ şi 
fertilizarea cu îngrăşăminte chimice 

III-
IV/30; 
VIII-
IX/20 

7  
1,14 

21  
Tractor pe roţi de 74- 88 kW (100-
120 CP) + Grapa rotativă cu lătime 

de 2,5 m + Echipamentul de fertilizat 
EF 2,5 

Tăvălugitul înainte de semănat, 
semănatul plantelor furajere de pajişti 

şi tăvălugitul după semănat 
III-

IV/30; 
VIII-
IX/20 

8  
1,00 

6,4 

 
Tractor pe roţi de 59-74 kW (80-100 
CP) + Maşina specială de semănat 

plante furajere de pajişti MSPFP 2,5 
b.2. Varianta 2 

Curăţirea de vegetaţie nevaloroasă, 
de muşuroaie şi administrarea 

amendamentelor 
X-

XI/60; 
VIII-
IX/20 

3,5  
2,11 

19,5 

 
Tractor pe roţi de 60 -74 kW + 

Maşina de curăţat pajişti MCP 2,5 + 
Echipamentul de fertilizat EF 2,5 

Distrugerea vechiului covor vegetal, 
pregătirea patului germinativ, 

semănatul plantelor furajere de 
pajişti, tăvălugirea după semănat şi 
fertilizarea cu îngrăşăminte chimice 

III-
IV/30; 
VIII-
IX/20 

3,2  
2,5 

34 
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0 1 2 3 4 

 

    
Tractor pe roţi de 74-88 kW (100-120 
CP) + Maşina combinată îmbunătăţită 

de distrus vechiul covor 
vegetal,pregătit patul germinativ şi 

semănat MCT 2,5M + Echipamentul 
de fertilizat EF 2,5 

c. Pajişti degradate cu strat de sol fertil subţire şi ţelinã groasã 
Curăţirea de vegetaţie nevaloroasă, 

de muşuroaie şi administrarea 
amendamentelor X-

XI/60; 
VIII-
IX/20 

3,5  
2,11 

19,5 
 

Tractor pe roţi de 60 -74 kW + 
Maşina de curăţat pajişti MCP 2,5 + 

Echipamentul de fertilizat EF 2,5 
Distrugerea vechiului covor vegetal, 

pregătirea patului germinativ, 
semănatul plantelor furajere de 

pajişti, tăvălugirea după semănat şi 
fertilizarea cu îngrăşăminte chimice 

III-
IV/30; 
VIII-
IX/20 

3,2  
2,5 

34 
 

Tractor pe roţi de 74-88 kW (100-120 
CP) + Maşina combinată îmbunătăţită 

de distrus vechiul covor 
vegetal,pregătit patul germinativ şi 

semănat MCT 2,5M + Echipamentul 
de fertilizat EF 2,5 

d. Pajişti degradate cu strat de sol fertil subţire şi ţelinã subţire 
Distrugerea vechiului covor vegetal, 

pregătirea patului germinativ, 
semănatul plantelor furajere de 

pajişti, tăvălugirea după semănat şi 
fertilizarea cu îngrăşăminte chimice 

III-
IV/30; 
VIII-
IX/20 

3,6  
2,22 

29 
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0 1 2 3 4 

 

    
Tractor pe roţi de 74-88 kW (100-120 
CP) + Maşina combinată îmbunătăţită 

de distrus vechiul covor 
vegetal,pregătit patul germinativ şi 

semănat MCT 2,5M + Echipamentul 
de fertilizat EF 2,5 

e. Pajişti afectate de eroziune(*  
Distrugerea vechiului covor vegetal şi 

pregătirea patului germinativ 
X-

XI/60; 
VIII-
IX/20 

7  
1,14 

13 
 

Tractor pe roţi cu dublă tracţiune de 
59-88 kW (80-120CP) + Grapă cu 

discuri grea GDG 2,7 
Fertilizarea cu îngrăşăminte chimice, 

tăvălugirea înainte de semănat, 
semănatul plantelor furajere de pajişti 

şi tăvălugirea după semănat 
III-

IV/30; 
VIII-
IX/20 

7,2  
1,11 

7,4 
 

Tractor pe roţi cu dublă tracţiune de 
59-74 kW (80-100 CP) + Maşina 

specială de semănat plante furajere de 
pajişti MSPFP 2,5 + Echipamentul de 

fertilizat EF 2,5 
f. Pajişti, culturi furajere sau loturi semincere care se înfiinţeazã în teren 
arabil 
f.1. Varianta 1 

Desmiriştirea, pregătirea patului 
germinativ şi fertilizarea cu 

îngrăşăminte chimice 

III-
IV/30; 
VIII-
IX/20 

8  
1,0 

11 
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0 1 2 3 4 

 
    Tractor pe roţi de 74-88 kW (100-120 

CP) + Grapa cu discuri grea GDG 2,7 
+ Echipamentul de fertilizat frontal 

EF 2,5 
Tăvălugitul înainte de semănat, 

semănatul plantelor furajere de pajişti 
şi tăvălugitul după semănat 

III-
IV/30; 
VIII-
IX/20 

8  
1,00 

6,4 

 
Tractor pe roţi de 59-74 kW (80-100 
CP) + Maşina specială de semănat 

plante furajere de pajişti MSPFP 2,5 
f.2. Varianta 2 

Desmiriştirea, pregătirea patului 
germinativ, semănatul plantelor 

furajere de pajişti, tăvălugirea după 
semănat şi fertilizarea cu 

îngrăşăminte chimice 
III-

IV/30; 
VIII-
IX/20 

4,8  
1.67 

25 
 

Tractor pe roţi de 74-88 kW (100-120 
CP) + Maşina combinată îmbunătăţită 

de distrus vechiul covor 
vegetal,pregătit patul germinativ şi 

semănat MCT 2,5M + Echipamentul 
de fertilizat EF 2,5 

(* La efectuarea lucrărilor pe pajiştile afectate de eroziune ca de altfel şi pe 

pajiştile situate pe terenuri în pantă sunt obligatorii următoarele măsuri:  

Pe pantã mai mare de 70 (12 %) lucrãrile se executã obligatoriu pe 

curbele de nivel respectându-se cu stricteţe următoarele măsuri tehnologice: pe 

versanţii lungi, unde eroziunea solului este favorizatã, lucrãrile necesare în 
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vederea înierbãrii se fac în benzi alternative paralele cu curbele de nivel. 

Benzile nelucrate urmeazã sã fie lucrate în anul urmãtor când prima serie de 

benzi sunt deja înţelenite. Lãţimea benzilor variazã în funcţie de pantã dupã cum 

urmeazã: pe pantã de 7-90 (12-16 %) între 30 şi 40 m; pe pantã de 9-140 (16-25 

%) între 20 şi 30 m; pe pantã de 14-180 (25-32 %) între 12 şi 20 m; respectiv pe 

pantã de 18-220 (32-40 %) între 7 şi 12 m.  

Acţionarea maşinilor şi utilajelor se face cu tractoare speciale pentru pante 

(pe roţi cu dublã tracţiune, echipate cu roţi duble sau cu şenile). 

Semănatul  

Caracteristicile seminţelor de graminee şi leguminoase perene de pajişti se 

deosebesc radical de cele ale cerealelor, atît în ceea ce priveşte dimensiunile şi 

masele, cât şi a formei lor. 

Pentru reuşita lucrãrii de semãnat trebuie sã fie respectate o serie de mãsuri 

agrotehnice specifice ca epoca de semãnat, distanţa de semãnat, adâncimea de 

semãnat, norma de semãnat, amestecul care se seamãnã în funcţie de zona 

pedoclimaticã şi de modul de folosinţã a pajiştii etc. 

Epoca de semãnat 

În toate zonele ţãrii, reuşita deplinã o are semãnatul primãvara cât mai 

devreme, când maşinile au acces în teren şi când temperatura nu mai coboarã 

sub 00 C. Pe terenurile şi în anii cu umiditate suficientã semãnatul se poate face 

vara pânã la sfârşitul lunii august, începutul lunii septembrie. În zonele irigabile 

epoca de semãnat cea mai avantajoasã este sfârşitul verii - începutul toamnei. 

Distanţa de semãnat  a tuturor amestecurilor de ierburi şi a culturilor 

furajere este de 12-15 cm. Când se înfiinţeazã terenuri sportive şi de agrement 

(parcuri, terenuri sportive etc) semãnatul se poate face prin împrãştierea 

seminţelor la suprafaţa solului urmatã imediat de tãvãlugit. În zonele umede 

semãnatul se poate face prin împrãştiere. La loturile semincere, în special la cele 

de producere a seminţelor din verigi superioare, distanţa dintre rânduri se 



TEHNOLOGII  PENTRU MECANIZAREA CU INPUTURI MINIME A LUCRĂRILOR DE 
INTREŢINERE ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRE A PAJIŞTILOR 

 69 

recomandã sã fie de 50-60 cm, pentru a se permite întreţinerea culturii prin 

praşile mecanice necesare purificãrii lotului semincer. 

Adâncimea de semãnat variazã în funcţie de mãrimea seminţelor. În general 

aceasta se stabileşte în funcţie de sãmânţa cu dimensiunile cele mai mici. Astfel 

seminţele de Trifolium repens (Trifoi alb) şi cele de Phleum pratense 

(Timofticã) ca şi amestecurile care conţin aceste specii se vor semãna la 

adâncimea de 1...2 cm, iar seminţele şi amestecurile celelalte la o adâncime de 

2...2.5 cm, cu excepţia lui Onobrychis viciifolia (Sparcetei) care se seamãnã la 

adâncimea de 3.5...4 cm.  

Norma de semãnat   

În general, când sunt destinate pentru furaj, gramineele şi leguminoasele 

perene se seamãnã în amestecuri (simple sau complexe) obţinându-se astfel o 

cantitate şi o calitate ridicatã a furajului obţinut. Excepţie fac Medicago sativa 

(lucerna) şi Trifolium pratense (trifoiul roşu) care se cultivã şi în culturã purã. 

Speciile şi amestecurile dintre diferitele specii de graminee şi leguminoase 

perene se aleg în funcţie de condiţiile de climã şi sol, de potenţialul lor 

productiv, de valoarea lor furajerã, de modul cum rãspund la fertilizare şi de 

pretabilitatea la modul de folosinţã dorit. În funcţie de toţi aceşti factori s-au 

realizat, încercat şi omologat o serie de peste 30 reţete de amestecuri pentru 

fiecare zonã pedoclimaticã şi pentru diferite moduri de exploatare (ca fâneaţã, ca 

pãşune sau mixt). În tabelul 5 partea I-a şi partea II-a sunt prezentate 

principalele amestecuri recomandate pentru diferite zone pedoclimatice şi 

moduri de folosinţă.  

Conform datelor din tabelul 5, norma de amestec de seminţe cu valoarea 

culturalã de 100 % variazã între 21 şi 65 kg/ha. 

Normele de semãnat recomandate pe fiecare specie în cazul înfiinţãrii 

loturilor semincere sunt: Lolium multiflorum (raigras italian) 6...10 kg/ha; 

Lolium perenne (raigras peren) 6...10 kg/ha; Dactylis glomerata (golomãţ) 3...8  
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kg/ha; Festuca pratensis (pãiuş de livezi) 5...10 kg/ha; Festuca arundinaceea 

(pãiuş înalt) 7...12 kg/ha; Festuca rubra (pãiuş roşu) 3...10 kg/ha; Phleum 

pratense (timofticã) 2...6 kg/ha; Poa pratensis (firuţa) 3...8 kg/ha; Bromus 

inermis (obsigã nearistatã) 8...12 kg/ha; Medicago sativa (lucerna) 2...6 kg/ha;   
Tabelul 5 - partea I-a 

Amestecuri de ierburi (kg/ha) recomandate pentru reînsămânţare  
pe zone de cultură şi mod de folosire 

(P=păşunat; F=fâneaţă ; M=mixt) 

Zona Silvostepă Etajul pădurilor de foioase (gorun, fag) 

Număr amestec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Mod de exploatare P F PM PM P F MF PM M M 
Dactylis glomerata 
(Golomăţ) 12 6 8 10 - 10 12 - 9 10 

Festuca pratensis 
(Păiuş de livezi) 8 - 10 8 - - 5 15 - 13 

Phleum pratense 
(Timooftică) 5 - - 5 - 8 5 6 7 7 

Lolium perenne 
(Raigras peren) - - - 2 - - - 4 9 - 

Festuca arundinaceea 
(Păiuş înalt) - - - - 25 - - - - - 

Festuca rubra (Păiuş 
roşu) - - - - - - - - - - 

Poa pratensis (Firuţă) 2 - - 2 - - - 2 - - 
Bromus inermis 
(Obsigă nearistată) - - 10 - - - - - - - 

Trifolium repens 
(Trifoi alb) - - - 3 3 - - 3 3 3 

Trifolium pratense 
(Trifoi roşu) - - - - - 12 - - 5 - 

Lotus corniculatus 
(Ghizdei) 5 - 4 - - - 3 - - 5 

Medicago sativa 
(Lucernă) - 15 - - - - 5 - - - 

Onobrychis viciifolia 
Sparcetă - - 30 - - - - - - - 

Total sămânţă (cu 
valoarea culturală 
100%) 

32 21 62 30 28 30 30 30 33 38 

Trifolium pratense (trifoi roşu) 2...6 kg/ha; Onobrychis viciifolia (sparcetã) 

15...25 kg/ha; Lotus corniculatus (ghizdei) 5...16 kg/ha. Valorile mici corespund 

situaţiei când se seamãnã în rânduri distanţate la 50...60 cm. 
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Tabelul 5 - partea II-a 

Amestecuri de ierburi (kg/ha) recomandate pentru reînsămânţare  
pe zone de cultură şi mod de folosire 

(P=păşunat; F=fâneaţă ; M=mixt) 

Zona Etajul 
molidului 

Condiţii staţionale speciale 

Irigat Eroziune Exc. 
apă Sărături 

Număr amestec 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Mod de 
exploatare 

PM M P P PM MF PM F M M P 

Dactylis 
glomerata 
(Golomăţ) 

- 4 - - 10 8 5 - 5 5 - 

Festuca 
pratensis (Păiuş 
de livezi) 

12 8 - 5 - 7 - - 8 - - 

Phleum pratense 
(Timooftică) 8 10 8 3 - 5 - - 7 - - 

Lolium perenne 
(Raigras peren) - - - 15 5 3 - - 5 15 10 

Festuca 
arundinaceea 
(Păiuş înalt) 

- - - - 12 - - - - - 15 

Festuca rubra 
(Păiuş roşu) 6 - 7 - - - - - - - - 

Poa pratensis 
(Firuţă) - - 3 2 2 - - - - - - 

Bromus inermis 
(Obsigă 
nearistată) 

- - - - - - 12 25 - - - 

Trifolium repens 
(Trifoi alb) 3 3 3 3 3 - - - - 3 3 

Trifolium 
pratense (Trifoi 
roşu) 

- 3 - - - - - - - - - 

Lotus 
corniculatus 
(Ghizdei) 

2 - - - - - 5 - - 5 5 

Medicago sativa 
(Lucernă) - - - - - 8 5 - - - - 

Onobrychis 
viciifolia 
Sparcetă 

- - - - - - 25 40 - - - 

Total sămânţă 
(cu valoarea 
culturală 100%) 

31 28 21 28 32 31 52 65 25 28 33 
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4. ORGANIZAREA EXECUŢIEI LUCRĂRILOR 

Obţinerea celor mai bune rezultate la aplicarea noilor tehnologii depinde în 

primul rând de organizarea ştiinţifică a lucrului astfel ca să se poată obţine: 

încadrarea în epoca optimă de realizare a fiecărei verigi tehnologice; 

lucrări de bună calitate; capacităţi de lucru ridicate; consumuri energetice 

specifice reduse; sporuri maxime de producţii de furaje de calitate 

superioară pe pajiştea întreţinută sau îmbunătăţită.  

O organizare eficientă a lucrului presupune în primul rând luarea celor mai 

adecvate măsuri pentru a respecta cu stricteţe prevederile noilor verigi 

tehnologice. 

4.1. Măsuri pentru încadrarea în epoca optimă de lucru  

 Asigurarea bunei funcţionări a agregatelor care urmează a se folosi prin 

efectuarea corespunzătoare a întreţinerilor, reviziilor tehnice şi reparaţiilor;   

 Achiziţionarea din timp a materiilor şi carburanţilor necesare efectuării 

lucrărilor (amendamente, îngrăşăminte chimice, erbicide, seminţe, carburanţi, 

lubrifianţi etc.). 

Necesarul de amendamente, de îngrăşăminte şi erbicide Q rezultă din 

următoarea relaţie: 

 qSkQ ××=    în [kg] unde: 

- S reprezintă suprafaţa care urmează să fie reînsămânţată în [ha]; 

- q reprezintă norma care urmează să fie distribuită pe ha în [kg/ha] sau în 

[l/ha]; 

 - k reprezintă un coeficient supraunitar care ţine cont de eventualele pierderi 

de materiale prin transport, prin manipulare, prin administrare etc. De obicei se 

alege k= 1,05-1,1; 

- Necesarul de seminţe din fiecare specie Qsi participantă la amestec se 

calculează cu următoarea relaţie: 

iu
isis V

qSkQ 100
×××=    în  [kg] unde: 
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- S reprezintă suprafaţa de reînsămânţat în [ha]; 

- qi reprezinta norma de seminţe din specia i din amestecul recomandat pentru 

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

- 
100

ii
ui

GP
V

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

puritatea seminţei din specia i în [%], iar Gi reprezintă germinaţia seminţei din 

specia i în [%], conform certificatului de calitate; 

 - ks reprezintă un coeficient supraunitar care ţine cont de eventualele pierderi 

de seminţe prin manipulare, prin administrare etc. De obicei se ia k= 1,05. 

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

 ∑=
n

iss QQ
1

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

recomandat. 

 Necesarul de carburanţi Qc pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere şi de 

îmbunătăţire a pajiştilor se determină cu relaţia:  

 ∑××=
m

glicc QSkQ
1

 în [l] unde: 

 - kc reprezintă un coeficient supraunitar care ţine seamă de consumul 

suplimentar de combustibil ca urmare a: formei şi mărimii suprafeţei; diminuării 

lăţimii de lucru odată cu panta; a luării în consideraţie a transportului agregatelor 

de la sediu la parcelele de lucru; a eventualelor funcţionări în gol în timpul 

alimentării cu materialele de lucru (amendamente, îngrăşăminte, erbicide, apă, 

seminţe etc.) şi în timpul reglajelor; pierderilor accidentale de carburanţi etc.;  

 - S reprezintă suprafaţa de prelucrat în [ha];  

 - m reprezintă numărul de grupe de lucrări necesare pentru îmbunătăţirea 

pajiştii degradate respective. În conformitate cu tabelul 1 numărul maxim de 

grupe de lucrări este 7;  

 - Qgli reprezintă consumul de carburanţi pentru grupa de lucrări i în [l/ha] şi 

se calculează cu relaţia:  
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 - ∑=
p

rgli qQ
1

în [l/ha] unde: 

 - p reprezintă numărul de lucrări necesare din grupa i;   

 - qr reprezintă consumul specific de carburanţi în [l/ha] pentru lucrarea r din 

grupa de lucrări i. Consumul specific de carburanţi este dat în ultima coloană a 

tabelelor 1, 3 şi 4.  

Pentru lucrările de încărcat şi transport, la care consumul specific este dat în 

[l/t], calculul lui qr se face cu relaţia:  

 rtr qqq ×= în [l/ha] unde:  

 - q reprezintă norma de materiale de încărcat şi transport în [t/ha]; 

 - qrt reprezintă consumul specific pentru lucrările de încărcat şi transport în 

[l/t].    

 Transportul şi depozitarea din timp a gunoiului de grajd şi a 

amendamentelor în platforme la capătul parcelei de lucru 

În cazul în care distanţa de la fermă la parcelă este mai mare de 2 km este 

recomandat ca gunoiul de grajd să fie încărcat, transportat şi aşezat în platformă 

la capătul parcelei în perioada din an în care volumul de lucrări din câmp este 

redus ( de obicei iarna);  

 Pregătirea din timp a amestecului de seminţe, conform cu recomandările 

făcute în  tehnologie, în funcţie de zona pedoclimatică şi destinaţia ulterioară a 

pajiştii îmbunătăţite. 

 Pregătirea amestecului se face prin cântărirea fiecărei specii şi amestecarea 

acestora pe o prelată prin lopătare, urmată de însăcuire. Lucrarea este exclusă în 

cazul în care seminţele s-au procurat din comerţ deja sub formă de amestec;    

 Asigurarea unui flux continuu de lucru a agregatelor prin corelarea 

capacităţii de lucru a agregatelor din amonte cu cele din aval prin respectarea 

următoarei relaţii: 

savhavavsamhamamsch TWnTWnS ××=××=   în [ha] unde: 



TEHNOLOGII  PENTRU MECANIZAREA CU INPUTURI MINIME A LUCRĂRILOR DE 
INTREŢINERE ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRE A PAJIŞTILOR 

 75 

- Ssch reprezintă suprafaţa care se lucrează într-un schimb în [ha]; 

- nam reprezintă numărul de agregate de acelaşi tip din amonte; 

- Wham reprezintă capacitatea de lucru orară pentru tipul de agregat de acelaşi 

tip din  amonte în [ha/h]; 

- Tsam  reprezintă timpul de lucru pe schimb pentru agregatul de acelaşi tip din 

amonte în [ore]; 

- nav reprezintă numărul de agregate de acelaşi tip din aval; 

- Whav reprezintă capacitatea de lucru orară pentru tipul de agregat de acelaşi 

tip din  aval în [ha/h]; 

- Tsav  reprezintă timpul de lucru pe schimb pentru agregatul de acelaşi tip din 

aval în [ore]. 

4.2. Măsuri pentru executarea unor lucrări de bună calitate, cu capacităţi 

de lucru ridicate şi consumuri energetice specifice reduse   

 Încadrarea în epoca optimă de executare a fiecărei lucrări, conform 

tehnologiei şi a instrucţiunilor de utilizare;  

 Asigurarea unei bune funcţionări a organelor active ale maşinilor agricole 

folosite prin înlocuirea la timp a organelor uzate sau prin recondiţionarea 

acestora; 

 Efectuarea corespunzătoare a reglajelor la maşinile folosite în conformitate 

cu prescripţiile notiţelor tehnice şi cu condiţiile concrete de lucru; 

 Reducerea la minim posibil a timpilor auxiliari necesari alimentării 

maşinilor şi echipamentelor cu materiile necesare procesului de producţie 

(amendamente, îngrăşăminte minerale şi organice, apă pentru erbicidare, 

seminţe etc). Pentru aceasta se organizează puncte de alimentare cu materiale, 

astfel ca distanţele de deplasare a agregatelor până la aceste puncte să fie 

minime. Pentru calculul distanţei l parcurse de agregat de la ultima alimentare 

până la următoarea alimentare se foloseşte relaţia:  

qB
Vkl

l
u ×

×××=
1104ρ  în [m], unde: 
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- ku  reprezintă coeficientul de umplere al buncărului sau rezervorului 

maşinii respective. De obicei ku=0,9-0,95; 

- V  reprezintă volumul util al buncărului sau rezervorului maşinii 

respective în [m3]; 

- ρ  reprezintă greutatea volumetrică a materialelor folosite în [kg/m3]; 

- Bl  reprezintă lăţimea de lucru reală a agregatului în [m]; 

- q reprezintă norma din materialul respectiv care trebuie distribuită în 

[kg/ha].  

 Stabilirea celor mai adecvate direcţii de deplasare în lucru a agregatelor 

prin analizarea cu multă răspundere a formei şi mărimii parcelelor, a respectării 

prescripţiilor referitoare la lucrul pe terenurile în pantă sau pe cele expuse 

pericolului de erodare şi alunecare cuprinse în cadrul tehnologiei, asigurându-se 

siguranţa în exploatarea a agregatelor;  

 Ridicarea continuă a pregătirii profesionale a utilizatorilor noii tehnologii 

prin studierea cu atenţie a documentaţie de prezentare şi a instrucţiunilor de 

utilizare a acesteia, precum şi prin cunoaşterea noilor agregate şi maşini 

specifice, folosind notiţele tehnice şi instrucţiunile proprii de utilizare.  

Respectarea tuturor măsurilor prezentate în prezenta lucrare conduce la 

obţinerea pe pajiştile îmbunătăţite a unor producţii ridicate de furaje de 

calitate superioară, concomitent cu conservarea biodiversităţii, întregirea şi 

înfrumuseţarea peisagistică, protecţia mediului înconjurător şi alte 

avantaje.  
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5. ASPECTE ECONOMICE ŞI DE PROTECŢIE A  MEDIULUI 
 

Analiza noilor tehnologii şi verigi tehnologice de mecanizare a lucrărilor de 

întreţinere şi de îmbunătăţire a pajiştilor din punct de vedere economic şi de 

protecţie a mediului s-a făcut pe baza comparaţiei cu tehnologiile clasice folosite 

până în prezent. În tabelele 6, 7 şi 8 sunt prezentate variantele de mecanizare a 

lucrărilor din cadrul tehnologiilor clasice de întreţinere şi de îmbunătăţire a 

pajiştilor degradate.  

Datele referitoare la consumurile de carburanţi, de forţă de muncă şi numărul 

de treceri ale agregatelor sunt prezentate în tabelul 9, atât pentru tehnologiile 

clasice, cât şi pentru noile tehnologii şi verigi tehnologice de mecanizare a 

lucrărilor de întreţinere şi îmbunătăţire a pajiştilor.   

Tabelul nr. 6.  
LUCRĂRILE TEHNOLOGIEI CLASICE DE ÎNTREŢINERE A 

PAJIŞTILOR  

Nr. 
Crt 

Denumire 
lucrare 

Echipa-
ment 
tehnic 

utilizat la 
executare
a lucrării 

Perioada 
calendari

stică 
Perioada 

lucru 
(luni) 
zile 

Capacita-
tea de 

lucru pe 
schimb 

[ha/sch.] 

Norma 
de lucru 
[oreom/ 

ha] 

Consum 
de 

carbu-
rant 
[l/ha] 

0 1 2 3 4 5 6 
a. Pajiştea este invadată de muşuroaie şi de dejecţii rămase în urma 
păşunatului 

1 

Curăţirea de 
muşuroaie şi 
împrăştierea 
dejecţiilor  

Tractor pe 
roţi de 48 
kW (65 
CP) + 

Rindeaua 
de  pajişti 

III-IV/30 8 1 4,6 
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0 1 2 3 4 5 6 

2 
Administrat 
îngrăşăminte 

minerale  

Tractor pe 
roţi de 48 
kW (65 
CP) + 

MIC 500 

III-IV/30 12 0,67 3,5 

b. Pajiştea este invadată de muşuroaie mari şi cu grad ridicat de 
acoperire pe hectar 

3 

Curăţirea de 
muşuroaie şi 
împrăştierea 

lor pe sol 

Tractor pe 
roţi de 48 
kW (65 
CP) + 

Rindeaua 
de  pajişti 

– două 
treceri 

III-IV/30 5 1,6 8,6 

4 
Administrat 
îngrăşăminte 

minerale  

Tractor pe 
roţi de 48 
kW (65 
CP) + 

MIC 500 

III-IV/30 12 0,67 3,5 

c. Pajiştea este invadată de muşuroaie şi de vegetaţie nevaloroasă cu 
diametrul ce nu depăşeşte 4 cm 

5 

Curăţirea de 
muşuroaie şi 
de vegetaţia 
nevaloroasă 

Tractor pe 
roţi de 48 
kW (65 
CP) + 

Maşina de 
curăţat 
pjişti  

MCP 2 

III-IV/30 
 3,5 2,286 15 

6 
Administrat 
îngrăşăminte 

minerale  

Tractor pe 
roţi de 48 
kW (65 
CP) + 

MIC 500 

III-IV/30 12 0,67 3,5 
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0 1 2 3 4 5 6 
d. Suprafaţa de pajişti cuprinde resturi vegetale rămase după încheierea 
unui ciclu de păşunat 

7 

Curăţirea şi 
tocarea 

resturilor 
vegetale 

rămase după 
păşunat 

Tractor pe 
roţi de 48 
kW (65 
CP) + 

Maşina de 
curăţat 
pjişti  

MCP 2 

După 
fiecare 
ciclu de 
păşunat 

6 1,34 8 

8 

Administrat 
fazial 

îngrăşăminte 
minerale  

Tractor pe 
roţi de 48 
kW (65 
CP) + 

MIC 500 

După 
fiecare 
ciclu de 
păşunat 

12 0,67 3,5 

 
 

Tabelul nr. 7 
LUCRĂRILE TEHNOLOGIEI CLASICE DE SUPRAÎNSĂMÂNŢARE 

A PAJIŞTILOR DEGRADATE 

Nr. 
Crt

. 

Denumire 
lucrare 

Echipa-
ment 
tehnic 

utilizat la 
executarea 

lucrării 

Perioada 
calendari

stică 
Perioada 

lucru 
(luni) 
zile 

Capacita-
tea de 

lucru pe 
schimb 
[ha/sch] 

Norma 
de lucru 
[oreom/ 

ha] 

Consum 
de 

carbu-
rant 
[l/ha] 

0 1 2 3 4 5 6 

1 

Combaterea  
vechiului 

covor 
vegetal prin 
curăţirea de 

vegetaţie 
nevaloroasă 
muşuroaie,  
microdeniv. 
şi dejecţii 

Tractor pe 
roţi de 48 

kW (65 CP) 
+ Maşina de 
curăţat pjişti  

MCP 2 

III-IV/30; 
VIII/20 

 
3,5 2,286 15 
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0 1 2 3 4 5 6 

2 

Administrat 
îngrăşăm.  

minerale pe 
bază de 
fosfor şi 
potasiu 

Tractor pe 
roţi de 48 

kW (65 CP) 
+ MIC 500 

III-IV/30; 
VIII/20 12 0,67 3,5 

3 
Supraînsă-
mânţarea 

propriu-zisă 

Tractor pe 
roţi de 48 -
60 kW (65-
80 CP) + 

Maşina de 
supraînsăm.

pajişti 
degradate 
MSPD 2,5 

III-IV/30; 
VIII/20 

 
8 1 7,2 

4 

Combaterea 
concurenţei 
vechiului 

covor după 
supraînsăm
ânţare prin 
cosire şi 
tocare  

Tractor pe 
roţi de 48 

kW (65 CP) 
+ Maşina de 
curăţat pjişti  

MCP 2 

După 7-
10 zile de 

la 
supraînsă
mânţare 

7 1,14 7,5 

 
Tabelul nr. 8 

LUCRĂRILE TEHNOLOGIEI CLASICE DE REÎNSĂMÂNŢARE A 
PAJIŞTILOR DEGRADATE 

Nr. 
Crt

. 

Denumire 
lucrare 

Echipa-
ment 
tehnic 

utilizat la 
executare
a lucrării 

Perioada 
calendar. 
Perioada 

lucru 
(luni) 
zile 

Capacita-
tea de 

lucru pe 
schimb 

[ha/sch.] 

Norma 
de lucru 
[oreom/ 

ha] 

Consum 
de 

combusti-
bil 

[l/ha] 
0 1 2 3 4 5 6 

a. Pajişti degradate cu strat de sol fertil profund şi cu ţelina subţire 

1 
Administrat 
amendam. 

(8t/ha) 

Tractor  
48 kW 

(65 CP) + 
Maşina de 
administr.  
MA 4,5 

X-XI/60; 
VIII-
IX/20 

4,5 1,78 9,5 
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0 1 2 3 4 5 6 

2 

Distrugerea 
vechiului 

covor 
vegetal prin 
desţelenire 

Tractor pe 
roţi de 48 
-60 kW 
(65-80 
CP) + 
Plug 

reversibil 
cu 3-4 
trupiţe X-XI/60; 

VIII-
IX/20 

4-4,5 1,78-2 21-23 

Tractor pe 
roţi de 60-

74 kW 
(80-100 
CP) + 

Grapa cu 
discuri 

grea GDG 
2,7 

7,5 1,07 13 

3 
Administrat 
îngrăşăm.  
minerale  

Tractor pe 
roţi de 48 
kW (65 
CP) + 

MIC 500 

III-IV/30; 
VIII-
IX/20 

12 0,67 3,5 

4 
Pregătirea 

patului 
germinativ 

Tractor pe 
roţi de 48 
kW (65 
CP) + 

Combina-
tor  de 
pregătit 

patul 
germinat. 
CPGC 4,2 

III-IV/30 10 0,8 6,25 

Tractor pe 
roţi de 48 
kW (65 
CP) + 

Grapa cu 
discuri 

mijlocie 
GDU 3,4  

VIII-
IX/20 9 0,89 7,5 
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0 1 2 3 4 5 6 

5 
Tăvălugitul 
inainte de 
semănat  

Tractor pe 
roţi de 33-

40 
kW(45-55 

CP) + 
Tăvălugul 
inelar TI 

5,5 

III-IV/30; 
VIII-
IX/20 

14 0,57 3,5 

6 

Semănatul 
plantelor 

furajere de 
pajişti  

Tractor pe 
roţi de 48 
kW (65 
CP) + 

Semănă-
toarea de 
cereale 
SUP 29 

III-IV/30; 
VIII-
IX/20 

7 1,14 5,5 

7 
Tăvălugitul 

după 
semănat 

Tractor pe 
roţi de 33-

40 
kW(45-55 

CP) + 
Tăvălugul 
inelar TI 

5,5 

III-IV/30; 
VIII-
IX/20 

14 0,57 3,5 

b. Pajişti degradate cu strat de sol fertil profund şi cu ţelinã groasã 
b.1. Varianta 1 

1 

Curăţirea 
de 

muşuroa-
ie şi de 

vegetaţia 
nevalo-
roasă 

Tractor pe 
roţi de 48 

kW (65 CP) 
+ Maşina de 
curăţat pjişti  

MCP 2 

VIII-
IX/20; 

X-XI/60 
 

3,5 2,286 15 

2 

Admini-
strat 

amenda-
mente 
(8t/ha) 

Tractor pe 
roţi de 48 

kW (65 CP) 
+ Maşina de 
administrat 
amendam. 

MA 4,5 

X-XI/60; 
VIII-
IX/20 

4,5 1,78 9,5 
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0 1 2 3 4 5 6 

3 Discuitul 
ţelinii 

Tractor pe 
roţi de 48 

kW (65 CP) 
+ Grapa cu 

discuri 
mijlocie 
GDU 3,4  

VIII-
IX/20 9 0,89 7,5 

4 

Distru-
gerea 

vechiului 
covor 

vegetal 
prin 

desţele-
nire 

Tractor pe 
roţi de 48 -
60 kW (65-
80 CP) + 

Plug 
reversibil cu 
3-4 trupiţe 

X-XI/60; 
VIII-
IX/20 

3,2 2,5 25 

5 

Admini-
strat 

îngrăşă-
minte 

minerale  

Tractor pe 
roţi de 48 

kW (65 CP) 
+ MIC 500 

III-IV/30; 
VIII-
IX/20 

12 0,67 3,5 

6 
Pregătirea 

patului 
germinat. 

Tractor pe 
roţi de 48 

kW (65 CP) 
+ Grapa cu 

discuri 
mijlocie 
GDU 3,4  

III-IV/30; 
VIII-
IX/20 

9 0,89 7,5 

Tractor pe 
roţi de 48 

kW (65 CP) 
+ Combina-  
tor pregătit 

patul 
germinativ 
CPGC 4 

III-IV/30 10 0,8 6,25 
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7 

Tăvălugi- 
tul inainte 

de 
semănat  

Tractor pe 
roţi de 33-
40 kW(45-
55 CP) + 
Tăvălugul 

inelar TI 5,5 

III-IV/30; 
VIII-
IX/20 

14 0,57 3,5 

 
0 1 2 3 4 5 6 

8 

Semănat 
plante 

furajere 
de pajişti  

Tractor pe 
roţi de 48 

kW (65 CP) 
+ Semănăt.  
de cereale 
SUP 29 

III-IV/30; 
VIII-
IX/20 

7 1,14 5,5 

9 
Tăvălugit

după 
semănat 

Tractor pe 
roţi de 33-
40 kW(45-
55 CP) + 
Tăvălugul 

inelar TI 5,5 

III-IV/30; 
VIII-
IX/20 

14 0,57 3,5 

b.2. Varianta 2 

1 

Curăţirea 
de muşu-
roaie şi de 
vegetaţia 
nevalo-
roasă 

Tractor pe 
roţi de 48 

kW (65 CP) 
+ Maşina de 
curăţat pjişti  

MCP 2 

VIII-
IX/20; 

X-XI/60 
 

3,5 2,286 15 

2 

Admini-
strat 

amenda-
mente 
(8t/ha) 

Tractor pe 
roţi 48 kW 
(65 CP) + 
Maşina de 
administrat 
amendam. 

MA 4,5 

X-XI/60; 
VIII-
IX/20 

4,5 1,78 9,5 
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3 

Distruge-
rea vechii 
telini şi 

pregătirea 
patului 

germina-
tiv 

Tractor pe 
roţi de 48 -
60 kW (65-
80 CP) + 

Freza  
prelucrat 

total -două 
treceri 

perpendic.  

III-IV/30; 
VIII-
IX/20 

2 4 28 

4 
Administ. 
Îngrăşăm.  
minerale  

Tractor pe 
roţi de 48 

kW (65 CP) 
+ MIC 500 

III-IV/30; 
VIII-
IX/20 

12 0,67 3,5 

 
 
 
0 1 2 3 4 5 6 

5 
Tăvălugit 
inainte de 
semănat  

Tractor pe 
roţi de 33-
40 kW(45-
55 CP) + 
Tăvălug 

inelar TI 5,5 

III-IV/30; 
VIII-
IX/20 

14 0,57 3,5 

6 

Semăna-
tul 

plantelor 
furajere 

de pajişti  

Tractor pe 
roţi 48 kW 
(65 CP) + 
Semănăt.  
cereale  
SUP 29 

III-IV/30; 
VIII-
IX/20 

7 1,14 5,5 

7 
Tăvălugit 

după 
semănat 

Tractor pe 
roţi de 33-
40 kW(45-
55 CP) + 
Tăvălug 

inelar TI 5,5 

III-IV/30; 
VIII-
IX/20 

14 0,57 3,5 

c. Pajişti degradate cu strat de sol fertil subţire şi ţelinã groasã 

1 

Curăţirea  
de muşu-
roaie şi 

vegetaţia 
nevalo-
roasă  

Tractor roţi 
de 48 kW 
(65 CP) + 

Maşina 
curăţat   
MCP 2 

VIII-
IX/20; 

X-XI/60 
 

3,5 2,286 15 
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2 

Admini-
strat   

amenda- 
mente 
(8t/ha) 

Tractor pe 
roţi de 48 

kW (65 CP) 
+ Maşina de 
administrat 
amendam. 

MA 4,5 

X-XI/60; 
VIII-
IX/20 

4,5 1,78 9,5 

3 

Distruge-
rea vechii 
telini şi 

pregătirea 
patului 

germina- 
tiv  

Tractor roţi 
de 48 -60 

kW (65-80 
CP) + Freza 
de prelucrat 
total -două 

treceri 
perpendic. 

III-IV/30; 
VIII-
IX/20 

2 4 28 

 
0 1 2 3 4 5 6 

4 
Administ.  
îngrăşăm.  
minerale  

Tractor pe 
roţi de 48 

kW (65 CP) 
+ MIC 500 

III-IV/30; 
VIII-
IX/20 

12 0,67 3,5 

5 
Tăvălugit 

inainte 
semănat  

Tractor roţi 
de 33-40 

kW(45-55 
CP) + 

Tăvălug 
inelar TI 5,5 

III-IV/30; 
VIII-
IX/20 

14 0,57 3,5 

6 

Semănat 
plante 

furajere 
de pajişti  

Tractor pe 
roţi de 48 

kW (65 CP) 
+ 

Semănătoa-
rea cereale 

SUP 29 

III-IV/30; 
VIII-
IX/20 

7 1,14 5,5 

7 
Tăvălugit

după 
semănat 

Tractor pe 
roţi de 33-
40 kW(45-
55 CP) + 
Tăvălugul 

inelar TI 5,5 

III-IV/30; 
VIII-
IX/20 

14 0,57 3,5 

d. Pajişti degradate cu strat de sol fertil subţire şi ţelinã subţire 
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1 

Admini-
strat 

amenda-
mente 
(8t/ha) 

Tractor pe 
roţi de 48 

kW (65 CP) 
+ Maşina de 
administrat 
amendam. 

MA 4,5 

X-XI/60; 
VIII-
IX/20 

4,5 1,78 9,5 

2 
Distruge-
rea vechii 

ţelini  

Tractor roţi 
de 60-74 

kW (80-100 
CP) + 

Grapa cu 
discuri grea 

GDG 2,7 

X-XI/60; 
VIII-
IX/20 

7,5 1,07 13 

 
 
 
 
0 1 2 3 4 5 6 

3 

Admini-
strat 

îngrăşăm.  
minerale  

Tractor pe 
roţi de 48 

kW (65 CP) 
+ MIC 500 

III-IV/30; 
VIII-
IX/20 

12 0,67 3,5 

4 
Pregătirea 

patului 
germinat.  

Tractor pe 
roţi de 48 

kW (65 CP) 
+ Grapa cu 

discuri 
mijlocie 
GDU 3,4  

III-IV/30; 
VIII-
IX/20 

9 0,89 7,5 

5 
Tăvălugit 
înainte de 
semănat  

Tractor pe 
roţi de 33-
40 kW(45-
55 CP) + 
Tăvălug 

inelar TI 5,5 

III-IV/30; 
VIII-
IX/20 

14 0,57 3,5 

6 

Semănat 
plante 

furajere 
de pajişti  

Tractor pe 
roţi de 48 

kW (65 CP) 
+ Semănă-
toarea de 
cereale  
SUP 29 

III-IV/30; 
VIII-
IX/20 

7 1,14 5,5 
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7 
Tăvălugit

după 
semănat 

Tractor pe 
roţi de 33-
40 kW(45-
55 CP) + 
Tăvălug 

inelar TI 5,5 

III-IV/30; 
VIII-
IX/20 

14 0,57 3,5 

e. Pajişti afectate de eroziune(*  

1 

Distru-
gere vechi 

covor 
vegetal şi 
pregătire 

pat 
germina-

tiv 

Tractor roţi 
cu dublă 

tracţiune de 
59-88 kW 

(80-120 CP) 
+ Grapa cu 
discuri grea 

GDG 2,7 

X-XI/60; 
VIII-
IX/20 

7 1,14 13 

 
 
0 1 2 3 4 5 6 

2 

Admini-
strat 

îngrăşăm.  
minerale  

Tractor pe 
roţi de 48 

kW (65 CP) 
+ MIC 500 

III-IV/30; 
VIII-
IX/20 

12 0,67 3,5 

5 
Tăvălugit 
inainte de 
semănat  

Tractor roţi 
cu dublă 

tracţiune de 
33-40 kW 

(45 - 55 CP) 
+ Tăvălug 

inelar TI 5,5 

III-IV/30; 
VIII-
IX/20 

12 0,67 3,8 

6 

Semănat 
plante 

furajere 
de pajişti  

Tractor roţi 
cu dublă 

tracţiune de 
48 kW (65 

CP) + 
Semănă-
toarea de 
cereale  
SUP 29 

III-IV/30; 
VIII-
IX/20 

6,5 1,23 6 
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7 
Tăvălugit 

după 
semănat 

Tractor roţi 
cu dublă 

tracţiune de 
33-40 kW 

(45 - 55 CP) 
+ Tăvălugul 
inelar TI 5,5 

III-IV/30; 
VIII-
IX/20 

12 0,67 3,8 

f. Pajişti, culturi furajere sau loturi semincere care se înfiinţeazã în teren 
arabil 
f.1. Varianta 1 

1 

Desmiri-
ştit şi 

pregătire 
pat 

germinat.  

Tractor roţi  
59-74 kW 

(80-100 CP) 
+ Grapa cu 
discuri grea 

GDG 2,7 

X-XI/60; 
VIII-
IX/20 

8,5 0,94 11 

2 

Admini-
strat 

îngrăşăm.  
minerale  

Tractor roţi 
de 48 kW 
(65 CP) + 
MIC 500 

III-IV/30; 
VIII-
IX/20 

12 0,67 3,5 

 
0 1 2 3 4 5 6 

3 
Tăvălugit 
inainte de 
semănat  

Tractor roţi 
de 33-40 

kW(45-55 
CP) + 

Tăvălugul 
inelar TI 5,5 

III-IV/30; 
VIII-
IX/20 

14 0,57 3,5 

4 

Semănat 
plante 

furajere 
de pajişti  

Tractor roţi 
de 48 kW 
(65 CP) + 
Semănă-
toarea de 
cereale  
SUP 29 

III-IV/30; 
VIII-
IX/20 

7 1,14 5,5 

5 
Tăvălugit
ul după 
semănat 

Tractor roţi 
de 33-40 

kW(45-55 
CP) + 

Tăvălug 
inelar TI 5,5 

III-IV/30; 
VIII-
IX/20 

14 0,57 3,5 

f.2. Varianta 2 
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1 Arat la 
20-22 cm  

Tractor roţi 
de 48 -60 

kW (65-80 
CP) + Plug 

reversibil cu 
3-4 trupiţe 

X-XI/60; 
VIII-
IX/20 

4-4,5 1,78-2 21-23 

2 

Admini-
strat 

îngrăşăm.  
minerale  

Tractor pe 
roţi de 48 

kW (65 CP) 
+ MIC 500 

III-IV/30; 
VIII-
IX/20 

12 0,67 3,5 

3 

Pregătire 
pat 

germina-
tiv 

Tractor pe 
roţi de 48 
kW (65 
CP)+ 

Combinator 
de pregătit 

patul 
germinativ 
CPGC 4 

III-IV/30 10 0,8 6,25 

 
 
 
 
0 1 2 3 4 5 6 

4 
Tăvălugit 
inainte de 
semănat  

Tractor roţi 
de 33-40 

kW(45-55 
CP) + 

Tăvălugul 
inelar TI 5,5 

III-IV/30; 
VIII-
IX/20 

14 0,57 3,5 

5 

Semănat 
plante 

furajere 
de pajişti  

Tractor roţi 
de 48 kW 
(65 CP) + 
Semănă-
toarea de 
cereale  
SUP 29 

III-IV/30; 
VIII-
IX/20 

7 1,14 5,5 

6 
Tăvălugit 

după 
semănat 

Tractor roţi 
de 33-40 

kW(45-55 
CP) + 

Tăvălugul 
inelar TI 5,5 

III-IV/30; 
VIII-
IX/20 

14 0,57 3,5 
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Conform datelor cuprinse în tabelul nr. 9 se constată că noile tehnologii 

necesită consumuri de carburanţi şi de forţă de muncă mai reduse decât ale 

tehnologiilor clasice, iar numărul de treceri ale agregatelor este mai mic.  

Tabelul nr. 9 
Situaţia comparativă între tehnologiile clasice şi tehnologiile noi de 

întreţinere şi de îmbunătăţire a pajiştilor  
I. Tehnologia de întreţinere a pajiştilor  

Specificaţie  Tehnologia  

Consum de 
carburanţi 

Consum de 
forţă de 
muncă 

Numărul de 
treceri ale 
agregatelor 

[l/ha] [oreom/ha] Buc. 
0 1 2 3 4 

a. Pajiştea este 
invadată de 
muşuroaie şi de 
dejecţii rămase 
în urma 
păşunatului 

Clasică  8,1 1,67 2 

Nouă 4,6 1 1 

 
0 1 2 3 4 

b. Pajiştea este 
invadată de 
muşuroaie mari 
şi cu grad ridicat 
de acoperire pe 
hectar 

Clasică  12,1 2,27 2 

Nouă 8,8 1,78 1 

c. Pajiştea este 
invadată de 
muşuroaie şi de 
vegetaţie 
nevaloroasă cu 
diametrul sub 4 
cm 

Clasică  18,5 2,956 2 

Nouă 15,0 1,78 1 

d. Suprafaţa de 
pajişti cuprinde 
resturi vegetale 
rămase după 
încheierea unui 
ciclu de păşunat  

Clasică  11,5 2,01 2 

Nouă 8,5 1,14 1 
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II. Tehnologia de îmbunătăţire prin supraînsămânţare  
Clasică 33,2 5,096 4 
Nouă 22,5 2,78 2 

III. Tehnologia de îmbunătăţire prin reînsămânţare 
a. Pajişti 
degradate cu 
strat de sol fertil 
profund şi ţelina 
subţire 

Clasică  Var.1 53,75 7,42 7 
Var.2 46,0 6,69 7 

Nouă 
Var.1  40,4 3,28 3 

Var.2 29,0 2,22 1 

b. Pajişti 
degradate cu 
strat de sol fertil 
profund şi ţelină 
groasă 

Clasică  Var.1 86,75 12,096 10 
Var.2 68,5 11,586 7 

Nouă 
Var.1 65,4 5,69 4 

Var.2 53,5 4,61 2 

c. Pajişti 
degradate cu 
strat de sol fertil 
subţire şi ţelină 
groasă 

Clasică 68,5 11,016 8 

Nouă 53,5 4,61 2 

 
 
 

0 1 2 3 4 
d. Pajişti 
degradate cu 
strat de sol fertil 
subţire şi ţelină 
subţire 

Clasică 46,0 6,69 7 

Nouă 42 3,36 2 

e. Pajişti afectate 
de eroziune 

Clasică 30,1 4,38 5 
Nouă 20,4 2,25 2 

f. Pajişti, culturi 
furajere sau 
loturi semincere 
care se 
înfiinţează în 
teren arabil 

Clasică Var.1 27,0 3,89 5 
Var.2 43,75 5,64 6 

Nouă 

Var.1 17,4 2,0 2 

Var.2 25,0 1,67 1 
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6. CONCLUZII 

Diminuarea sau înlăturarea stării de degradare a pajiştilor este posibilă prin 

utilizarea tehnologiilor de cultură corespunzătoare. Printre acestea rolul 

principal îl au tehnologiile de întreţinere şi cele de îmbunătăţire, care permit 

menţinerea sau transformarea acestor suprafeţe în terenuri fertile şi cu producţii 

ridicate, concomitent cu conservarea biodiversităţii, intregirea şi înfrumuseţarea 

peisagistică, protecţia mediului înconjurător şi alte avantaje.   

La baza noilor tehnolgii sau verigi tehnologice de mecanizare a lucrărilor de 

întreţinere şi îmbunătăţire a pajiştilor degradate, prezentate în această lucrare, stă 

formarea de agregate complexe folosind, alături de maşinile şi echipamentele 

specifice, următoarele realizări recente ale cercetării din domeniul mecanizării 

lucrărilor pe pajişti:  

 Echipamentul de fertilizat EF 2,5; 
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 Echipamentul de fertilizat EF 3,75; 

 Echipamentul de erbicidat în benzi EEB 2,5; 

 Echipamentul de semănat ESR 3,75; 

 Maşina combinată îmbunătăţită MCT 2,5.  

 Echipamentul de fertilizat EF 2,5, purtat în faţă pe tractor, permite 

administrarea îngrăşămintelor minerale solide, concomitent cu execuţia altor 

lucrări compatibile de întreţinere şi de îmbunătăţire a pajiştilor.  

 Echipamentul de fertilizat EF 3,75 poate fi  folosit ca echipament separat 

purtat în spate pe mecanismul de suspendare al tractoarelor sau poate fi montat 

pe rindeaua de curăţat pajişti, formând astfel un agregat complex de curăţire şi 

fertilzare a pajiştilor.  

 Echipamentul de erbicidat în benzi EEB 2,5 permite efectuarea lucrării de 

combatere a concurenţei vechiului covor vegetal, prin erbicidarea în benzi a 

rândurilor semănate cu maşina de supraînsămânţat pajişti degradate MSPD 2,5. 

  

 Echipamentul de semănat ESR 3,75 se montează pe rindeaua de pajişti 

permiţând executarea supraînsămânţării concomitent cu curăţirea de muşuroaie, 

dejecţii şi microdenivelări.  

 Maşina combinată îmbunătăţită MCT 2,5 M permite relizarea unei lucrări de 

calitate superioară şi diminuarea numărului de treceri necesare distrugerii 

vechiului covor vegetal, pregătirii patului germinativ, semănatului şi 

tăvălugitului după semănat.  

 O importanţă deosebită în promovarea noilor tehnologii şi verigi tehnologice o 

au, de asemenea,  următoarelor echipamente şi maşini specifice:  

 Rindeaua de pajişti; 

 Maşinile rotative de curăţat pajişti; 

 Maşina de supraînsămânţat pajişti degradate MSPD 2,5; 

 Maşinile de semănat plante furajere de pajişti. 
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Verigile tehnologice noi de mecanizare a lucrărilor de întreţinere a pajiştilor 

folosesc agregate complexe care execută la o singură trecere, în funcţie de 

necesităţi, fie lucrările de curăţire de muşuroaie şi vegetaţie nevaloroasă 

împreună cu fertilizarea cu îngrăşăminte chimice, fie curăţirea de resturile 

vegetale rămase după păşunat împreună cu fertilizarea fazială cu îngrăşăminte 

chimice.  

Faţă de tehnologia clasică, noua tehnologie de mecanizare a lucrării de 

îmbunătăţire prin supraînsămânţare a pajiştilor degradate foloseşte agregate 

complexe care execută două operaţii la o singură trecere, ceea ce permite 

diminuarea numărului de treceri a agregatelor. Astfel, concomitent cu lucrările 

de curăţire de muşuroaie, de vechea vegetaţie şi de diminuare a concurenţei 

vechiului covor înainte de supraînsămânţarea propriu-zisă se execută şi 

fertilizarea cu îngrăşăminte chimice pe bază de fosfor şi potasiu.  

 

 

De asemenea, odată cu supraînsămânţarea propriu-zisă se execută şi lucrarea 

de combatere a concurenţei vechii vegetaţii prin erbicidarea în benzi a rândurilor 

însămânţate.  

Pentru îmbunătăţirea prin reînsămânţare a pajiştilor degradate, noile tehnologii 

şi verigi tehnologice folosesc, în funcţie de condiţiile de lucru, diferite agregate 

complexe, care execută la o trecere 2 sau chiar 3 operaţii, reducându-se astfel 

consumul specific de carburanţi, de forţă de muncă şi diminuându-se numărul de 

treceri. Se execută la o singură trecere lucrări precum: curăţirea de vegetaţia 

nevaloroasă, de muşuroaie şi administrarea amendamentelor; desţelenirea şi 

administrarea amendamentelor; pregătirea patului germinativ şi administrarea 

îngrăşămintelor chimice; tăvălugitul înainte de semănat, semănatul plantelor 

furajere de pajişti, tăvălugitul după semnat; distrugerea vechiului covor vegetal, 

pregătirea patului germinativ, semănatul plantelor furajere de pajişti, tăvălugirea 
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după semănat şi fertilizarea cu îngrăşăminte chimice; fertilizarea cu 

îngrăşăminte chimice, tăvălugirea înainte de semănat, semănatul plantelor 

furajere de pajişti şi tăvălugirea după semănat.    

Comparativ cu tehnologiile clasice, noile tehnologii şi verigi tehnologice de 

mecanizare a lucrărilor de întreţinere şi a celor de îmbunătăţire a pajiştilor 

degradate necesită consumuri reduse de carburanţi şi forţă de muncă, cu un 

număr  mai mic de treceri ale agregatelor.     

Astfel, în funcţie de condiţiile de lucru şi de variantele de mecanizare alese, 

consumurile de caburanţi, se reduc cu:  

 3-3,5 l/ha pentru lucrările de întreţinere a pajiştilor; 

 10,7 l/ha pentru lucrările de îmbunătăţire prin supraînsămânţare a pajiştilor 

degradate; 

 3,1-33,25 l/ha pentru lucrările de îmbunătăţire prin reînsămânţare a pajiştilor, 

în funcţie de condiţiile de lucru şi de variantele de mecanizare alese.   

Utilizarea noilor tehnologii şi verigi tehnologice de mecanizare conduce la 

reducerea consumului de forţă de muncă, astfel:  

 cu 0,49 -1,176 oreom/ha pentru lucrările de întreţinere a pajiştilor; 

 cu 2,316 oreom/ha pentru lucrările de îmbunătăţire prin supraînsămânţare a 

pajiştilor degradate; 

 cu 1,89-6,976 oreom/ha pentru lucrările de îmbunătăţire prin reînsămânţare a 

pajiştilor, în funcţie de condiţiile de lucru şi de variantele de mecanizare 

alese.    

De asemenea, numărul de treceri ale agregatelor prin folosirea noilor verigi 

tehnologice se diminuează astfel: 

 pentru lucrările de întreţinere a pajiştilor de la 2 treceri la o trecere; 

 pentru lucrările de îmbunătăţire prin supraînsămânţare a pajiştilor de la 4 

treceri la 2 treceri; 
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 pentru lucrările de îmbunăţire prin reînsămânţare a pajiştilor de la maxim 10 

treceri la minim o trecere, în funcţie de condiţiile de lucru şi de variantele de 

mecanizare alese. 

 

 

 Prin micşorarea consumului de carburanţi şi a numărului de treceri, noile 

tehnologii şi verigi tehnologice de mecanizare a lucrărilor de întreţinere şi 

de îmbunătăţire a pajiştilor au un impact ecologic redus, poluarea mediului 

(aer, apă, sol) este mai mică, inputurile sunt minime, iar costurile se 

diminuează proporţional.  
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