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CUVÂNT ÎNAINTE  

 

Lucrarea ,,Pajiștile României - Resurse, strategii de îmbunătățire și 

valorificare” elaborată de colectivul de autori V. MOCANU, N. DRAGOMIR,       

V. A. BLAJ, T. A. ENE, Monica Alexandrina TOD din cadrul Institutului de 

Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Brașov și Victoria MOCANU de la Institutul 

Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția 

Mediului- ICPA București, reprezintă o necesitate pentru valorificarea rațională a 

pajiștilor din țara noastră. Pajiștile României cuprind o gamă largă de habitate, care 

diferă foarte mult în ce privește gestionarea lor, productivitatea agricolă, valoarea 

socio-economică și starea de conservare a naturii, reflectând diferențele locale din 

mediul fizic și economic, efectele practicilor tradiționale și impactul de management 

actual. 

În astfel de conjunctură, resursele funciare pentru pajiştile din România vor fi 

extrem de variate sub toate aspectele: fizico-geografice; climatice; hidrografice; 

profunzimea solului; tipurile de sol şi însuşirilor lor fizico-chimice. 

Condiţiile ecologice foarte diferite în care sunt situate pajiştile, precum şi 

schimbările socio-economice din ţara noastră, care au condus la un anumit stadiu de 

degradare, impun acum o abordare integrată şi interdisciplinară în vederea elaborării 

de noi soluţii pentru gospodărirea raţională a patrimoniului pastoral, premisă sigură 

de realizare a unor cantităţi mai mari de produse animaliere sănătoase, de conservare 

a biodiversităţii şi cu un impact ecologic redus. 

În concordanță cu cele menționate, în lucrare, colectivul de cercetători, autori 

ai acestei lucrări, a încercat și au reușit să scoată în evidență o mai bună înțelegere a 

valorilor potențiale ale serviciilor oferite de ecosistemele de pajiști. 

Pe lângă rolul principal de ,,fond de aur al zootehniei”, pajiştile au o serie de 

funcţii importante în dezvoltarea rurală şi a mediului înconjurător reflectate prin: 

combaterea eroziunii şi alunecărilor de teren, gestionarea rezervelor de apă şi 

prevenirea inundaţiilor, îmbunătăţirea fertilităţii solurilor şi fixarea simbiotică a 

azotului, sechestrarea carbonului, conservarea biodiversităţii, înfrumuseţarea 

peisajului şi important patrimoniu cultural. 

Punerea în valoare a patrimoniului pastoral al României prin sporirea producţiei 

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

în concordanţă cu o bună practică agricolă caracterizată prin armonizarea dintre 

dezvoltarea economico-socială, conservarea biodiversităţii şi protectia mediului, 

este posibilă numai prin promovarea unui sistem de abordare interdisciplinară. 

Acest mod de abordare al activităților din domeniul Cultura pajiștilor, prezentat 

sugestiv în acest compendium, trebuie să ofere, într-un mod unitar și integrator, o 
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analiză a stării ecosistemelor praticole, identificându-se factorii implicați în 

degradarea lor, soluțiile de diminuare sau eliminare a factorilor restrictivi externi ai 

productivităţii pajiştilor, fapt ce permite elaborarea unor strategii complexe pentru 

îmbunătățirea, conservarea și/sau restaurarea acestora. 

Pornind de la resursele funciare, valorificarea superioară a resurselor genetice 

de graminee și leguminoase perene ale României, care dispune în prezent, de o bază 

genetică autohtonă deosebit de bogată și valoroasă, sub aspectul variabilității și 

adaptabilității, este materializată prin crearea de noi soiuri de graminee și 

leguminoase perene de pajiști cu potenţial ridicat de producţie, de calitate şi de 

adaptare la diferite condiţii ecologice, tehnologice şi de valorificare, în condiţii de 

mediu într-o continuă schimbare, menținerea în cultură a acestora prin multiplicarea 

vegetativă și prin material semincer. 

În prezent și în viitorul apropiat, se are în vedere și includerea în programele de 

ameliorare a unor noi specii ce pot fi utilizate în amestecuri pentru nișe ecologice 

specifice. 

De asemenea, pentru promovarea soiurilor autohtone, prin realizarea de 

material semincer necesar în formarea diferitelor amestecuri de ierburi utilizate 

pentru îmbunătățirea pajiștilor și/sau reconstrucția ecologică a unor terenuri 

degradate, în lucrare sunt prezentate diferite tehnologii de producere de semințe de 

graminee și leguminoase perene de pajiști. 

Diminuarea sau înlăturarea procesului de degradare a pajiştilor permanente, 

pentru readucerea în circuitul productiv a pajiștilor abandonate și valorificarea 

multifuncţionalităţii acestor suprafeţe, în condițiile conservării biodiversității și a 

peisajelor, autorii recomandă un mod raţional de gestionare a acestor suprafețe, prin 

aplicarea unor soluţii tehnologice de îmbunătăţire cu inputuri minime a pajiştilor 

permanente degradate prin măsuri de suprafaţă sau prin renovare totală. Ca o 

particularitate, în prezenta lucrare sunt prezentate variante tehnologice în funcție de 

nivelul de dotare a exploatației agricole. 

Suprafețele supuse lucrărilor de îmbunătăţire prin metoda reînsămânţării, ca şi 

cele care se supraînsamânţează, sunt amplasate în condiţii staţionale foarte diferite, 

începând din zona câmpiei până în zona montană. Adaugând la această diversitate 

de condiţii pedoclimatice, modul de exploatare şi gradul de intensitate a culturii, care 

pot fi foarte diferite, este scoasă în evidență importanţa deosebită ce trebuie acordată 

stabilirii speciilor şi soiurilor care intră în structura amestecurilor de ierburi. 

O trăsătură comună a multor complexe de habitate de pajiști, cu o mare 

biodiversitate valorică, este dependența lor puternică de sistemele de valorificare: 

pășunat, fâneață, mixt, reconstrucție ecologică. 
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Criteriul de bază privind valorificarea pajiștilor îl constituie practicarea unei 

agriculturi durabile, cu protejarea resurselor naturale, care să promoveze obținerea 

de produse animaliere în condițiile unei securități și siguranţe alimentare. 

În această direcție, autorii recomandă diferite moduri de valorificarea rațională 

a resurselor furajere din patrimoniul pastoral al României, cu o conversie optimă în 

produse animaliere. 

Numai prin promovarea strategiilor prezentate de autori se va realiza 

dezvoltarea durabilă economică, socială şi de mediu a zonelor, prin protejarea şi 

valorificarea responsabilă a resurselor locale, ţinând seama şi de efectele 

schimbărilor climatice, prevenindu‐se depopularea acestor zone şi degradarea 

tradiţiilor, îndeletnicirilor şi specificităţii culturale a acestora. 

Cartea este o lucrare unitară, bine structurată, editată în baza unui bogat 

material bibliografic din domeniul Cultura Pajiștilor, realizat de generații de 

cercetători, din diferite specializări, cu o înaltă ținută științifică. Consider că prin 

publicarea acestei lucrări se va completa golul existent în prezent în literatura de 

specialitate. 

Variantele tehnologice propuse de autori, în cadrul diferitelor strategii de 

îmbunătăţire şi valorificare a pajiştilor, sunt în concordanţă cu practicarea unei 

agriculturi durabile şi performante,  scoțând în evidență beneficiile privind legăturile 

dintre sistemele de biodiversitate a pajiștilor și calitatea alimentelor, biodiversitatea 

pășunilor și funcțiile ecosistemelor pastorale. 

 

 

Acad. Cristian HERA 

Președinte (ianuarie-aprilie 2018), Vicepreşedinte (2010-2017) al Academiei 

Române, 

Preşedinte de Onoare al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe 

Ionescu-Şişeşti” 
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1. INTRODUCERE 

 

 

„Pe-un picior de plai, 

             Pe-o gură de rai, 

                        Iată vin în cale, 

                                  Se cobor la vale, 

         Trei turme de miei, 

                             Cu trei ciobănei.....” 
 

 

Din cele mai vechi timpuri iarba produsă pe pajişti a constituit furajul de 

bază pentru creşterea animalelor ierbivore domestice, ceea ce a permis 

dezvoltarea primelor civilizaţii umane. 

Păstoritul fiind o îndeletnicire străveche, cântecul mioritic este considerat 

una dintre cele mai reprezentative creații folclorice de factură pastorală și 

reprezintă un simbol al perenității poporului român,  pajiştile, alãturi de codrii 

seculari, constituind habitatul în care s-a dezvoltat de la origini şi pânã în 

prezent.  

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

continuă a omului cu vegetaţia forestieră, pentru a produce hrană animalelor, 
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care îi asigură mijloace de trai, precum alimente (lapte, carne) şi materii prime 

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

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

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

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

mari de carne şi lapte şi cu schimbările climatice. 

Gospodărirea pe baze ecologice a fondului pastoral naţional este o premisă 

sigură de realizare a unor produse animaliere sănătoase, de conservare a 

biodiversităţii, în general, de creştere a funcţiei peisagistice, în special. 

Practicarea unei agriculturi durabile în zonele de deal și  montană, unde 

fondul pastoral are ponderea, apare ca o necesitate a unei dezvoltări rurale 

echilibrate din punct de vedere economic, de protecţie a mediului şi de păstrare a 

tradiţiilor. 

Condiţiile ecologice foarte diferite în care sunt situate pajiştile, precum şi 

schimbările socio – economice din ţara noastră care au condus la un anumit 

stadiu de degradare, impun o abordare integrată şi interdisciplinară în vederea 

elaborării de noi soluţii pentru gospodărirea raţională a patrimoniului pastoral, 

premisă sigură de realizare a unor cantităţi mai mari de  produse animaliere 

sănătoase, de conservare a biodiversităţii şi cu un impact ecologic redus. 

Certitudinea unei securități alimentare, nu poate fi asigurată la nivel de 

necesar în viitoarele decenii în fața problemelor cum ar fi schimbările climatice, 

creșterea populației și a nevoilor de hrană etc., decât în condițiile unei gestionări 

sustenabile a ecosistemelor de agro-mediu. 

În acelaşi timp, producerea furajelor pe pajişti trebuie să minimizeze 

competiţia din cadrul terenului arabil, pentru producerea hranei oamenilor, a 

animalelor şi a biocombustibililor. 

În concluzie, provocările pentru cercetarea pratologică și factorii de decizie 

politică includ evaluarea valorii unor elemente ale biodiversității în cadrul 

economiei rurale, inclusiv legăturile cu calitatea produselor agricole, valoarea 

turismului în raport cu terenurile agricole și gestionarea pajiștilor, impactul 

biodiversității asupra sănătății și nutriției animalelor, precum și rolul 

biodiversității în managementul ecosistemului în ansamblu, inclusiv conservarea 

solului și a apei. 

Pe baza acestor informații științifice se realizează o analiză  

interdisciplinară a stării ecosistemelor praticole, identificându-se factorii 

implicați în degradarea lor, fapt ce permite elaborarea unor strategii complexe 

pentru consevarea și/sau restaurarea acestora. 
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2. SITUAȚIA PAJIȘTILOR DIN ROMÂNIA 

 

 

Pajiştile permanente din ţara noastră au o răspândire de aproximativ        

4,9 milioane hectare, România ocupând, în Europa, locul al V-lea după Franţa, 

Marea Britania, Spania şi Germania, exceptând partea europeană a Federației 

Ruse (ANEXA 1 și ANEXA 2). Aceste suprafețe cuprind o gamă largă de 

habitate care variază foarte mult în ceea ce privește gestionarea lor, 

productivitatea agricolă, valoare socio-economică și starea de conservare a 

naturii, care reflectă efectele practicilor tradiționale și impactul de management 

recent. 

Pajiştile din ţara noastră, care reprezintă 33 % din suprafaţa agricolă [2], 

constituie o parte din avuţia naţională, de importanţă majoră prin dimensiunea 

resurselor de furaje şi calitatea acestora, precum şi prin celelalte funcţii cu efect 

benefic asupra protecţiei şi frumuseţii mediului înconjurător. 

Repartizarea pajiștilor pe teritoriul țării noastre este neuniformă, atât 

datorită condițiilor naturale specifice create de prezența Munților Carpați și care 

determină o mare diversitate orografică și geobotanică, cât și din cauza 

actiunilor antropice care, în anumite perioade, au extins suprafețele de pajiști în 

unele zone de relief sau le-au redus în alte zone, în detrimentul sau folosul altor 

culturi. 

Prin poziția sa geografică România este situată în două zone geobotanice 

latitudinale și anume: teritoriu împădurit care cuprinde Podișul Transilvanei, 

arcul Carpatic, Subcarpații răsăriteni și cei sudici (getici), Câmpia Tisei și partea 

nord-vestică a Câmpiei Române sunt situate în zona pădurilor de foioase de tip 

estival din domeniul pădurilor Europei Centrale și fac parte din provincia 

geobotanică central-europeană.  

Partea de est și sud-est a țării, care cuprinde Podișul Moldovei (partea de 

nord și de sud), Dobrogea și partea sud-estică a Câmpiei Române, este situată în 

zona de stepă, care vine de la est ca prelungire a stepelor eurasiatice din fosta 

URSS și care întrerupându-se brusc de lanțul Munților Carpați, reapare în vestul 

țării ca o fâșie îngustă unită cu pusta Ungariei unde se termină. 

Aria de răspândire a suprafeţei pajiştilor se regăseşte pe toate formele de 

relief, respectiv de la altitudinea din Delta Dunării şi câmpie, până la altitudinea 

de 2.500 m de pe platourile alpine ale munţilor Carpaţi (fig. 2.1). 

Aceasta face ca resursele funciare pentru pajiştile din România să fie 

extrem de variate sub toate aspectele: fizico-geografice; climatice; hidrografice; 

profunzimea solului; tipurile de sol şi însuşirilor lor fizico-chimice [2], [3], [5], 

[6], [7]. 
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Fig. 2.1. Aspecte cu pajiști din diferite zone altitudinale 

 

În funcţie de modul de folosinţă pajiştile se împart în păşuni şi fâneţe. Din 

suprafaţa totală de pajişti din ţara noastră 68 % o reprezintă păşunile, iar 32 % 

fâneţele, figura 2.2 [6]. 

 

 
Fig. 2.2. Ponderea păşunilor şi fâneţelor din suprafaţa totală de pajişti, % 

 

Repartizarea pajiştilor din ţara noastră, în funcţie de formele de relief, este 

reprezentată în figura 2.3. Se constată că 79 % din suprafaţa de pajişti este 

situată în zona de deal şi montană , aproximativ 3,8 mil. ha, din care 2,5 mil. ha 

păşune şi 1,3 mil ha fâneţe, respectiv 25,3 % din suprafaţa agricolă a României. 

 

            Delta Dunării             Munții Bucegi 
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Fig. 2.3. Repartizarea suprafeţei de pajişti pe forme de relief, în % 
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În tabelul 2.1 este prezentată repartizarea suprafeţei de pajişti în funcţie de 

panta terenului [6]. Se constată că 66,5 % din pajişti sunt situate pe terenuri cu 

pantă peste 8 % (4,57 
0
). 

 

Tabelul 2.1  

Repartizarea pajiştilor permanente în funcţie de pantă [13] 

Nr. 

crt. 
Panta terenului 

Ponderea din totalul 

suprafeţei de pajişti 

1 Pantă sub 2 % (sub 1,15 
0
) 22,5 % 

2 Pantă între 2 şi 5 % (1,15 şi 2,86 
0
) 4,6 % 

3 Pantă între 5 şi 8 % (2,86 şi 4,57 
0
)  6,4 % 

4 Pantă între 8 şi 12 % (4,57 şi 6,84 
0
) 11,5 % 

5 Pantă între 12 şi 18 % (6,84 şi 10,2 
0
) 17,2 % 

6 Pantă între 18 şi 25 % (10,2 şi 14 
0
) 18,7 % 

7 Pantă între 25 şi 50 % (14 şi 26,56 
0
) 14,1 % 

8 Pantă peste 50 % (peste 26,56 
0
) 5,0 % 

 

Reducerea dramatică a efectivelor de animale, care la nivelul anului 2020 

[8] au ajuns la bovine la 35,5 %, respectiv la ovine și caprine la 78,7 % din 

efectivul anului 1990, a atras după sine diminuarea considerabilă a suprafeţei 

utilizată de pajişti şi culturi furajere necesare pentru asigurarea hranei acestora 

(Fig. 2.4). 

 

 
Fig. 2.4. Dinamica suprafețelor de pajiști 1938-2020 [8] 
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Ca urmare, o mare parte din suprafeţele ocupate cu aceste culturi au fost 

abandonate. Este oportună reintroducerea în circuitul agricol a acestor suprafeţe 

pentru obţinerea de biomasă necesară producerii biocombustibililor, aceasta 

în contextul în care astăzi, mai mult ca oricând, criza combustibililor fosili este 

în plină desfăşurare şi se pune tot mai mult accent pe utilizarea mai largă a 

energiilor regenerabile, nepoluante [4]. 

 

 

2.1. Factorii limitativi ai productivităţii pajiştilor permanente  

Datorită faptului că pajiştile sunt amplasate în condiţii staţionale foarte 

variate, ocupând, de regulă, suprafeţele improprii altor culturi, fie datorită 

proprietăţilor fizico-chimice deficitare ale solului, fie datorită orografiei 

terenului sau a temperaturii insuficiente cu durată prea scurtă de vegetaţie de la 

altitudini mai înalte şi alte cauze,  productivitatea lor este strâns legată, atât de 

condiţiile de mediu în care se găsesc, cât şi de activităţile omului şi animalelor 

sale [1], [2]. 

Din datele MADR, la nivelul anului 2010, factorii limitativi pentru 

producţia de furaje pe pajişti  sunt în ordine: aciditatea solului, eroziunea, 

excesul de umiditate, salinitate şi alcalinitate, textura solului şi altele care ajung 

să influenţeze 60 % din suprafaţa pajiştilor permanente (Tabelul 2.2 şi Figura 

2.5). 

 

Tabelul 2.2 

Factorii fizico - chimici limitativi ai solului pentru producţia pajiştilor 

FACTORUL LIMITATIV 
Suprafaţa de pajişti afectată  

mii ha % 

Aciditatea solului 1.280 26 

Eroziunea solului şi alunecări 890 18 

Exces de umiditate  290 6 

Salinitate şi alcalinitate 250 5 

Nisipuri, pietriş, roci la suprafaţă 240 5 

Fără restricţii majore 1.910 40 

TOTAL 4.860 100 

 

Pe de altă parte productivitatea pajiştilor este influenţată direct de acţiunea 

unor factori biotici şi antropogeni precum lipsa lucrărilor curente de întreținere, 

abandonul și subîncărcarea cu animale, suprapășunatul, insuficiența elementelor 

fertilizante, dezechilibrul hidric, poluarea etc. Astfel, întreţinerea şi exploatarea 

necorespunzătoare a făcut ca: 26 % din suprafaţa de pajişti permanente să fie 

invadată de vegetaţie ierboasă nevaloroasă precum ţăpoşica (Nardus stricta), 

bărboasa (Botriochloa ischaemum), feriga (Pteridium aquilinum), târsa 

(Deschampsia caespitosa), şteviile (Rumex sp.), ştirigoaia (Veratrum album), 
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urzicile (Urtica dioica) etc., 9 % să fie acoperită cu vegetaţie lemnoasă de 

arbuşti (păducel, măceş, alun, mur etc.) şi puieţi de arbori, iar 11 % să fie 

invadate de muşuroaie multianuale înţelenite, tabelul 2.3 [1], [2]. 

 

 

 
Fig. 2.5. Suprafeţele de pajişti afectate de factori limitativi  

ai producţiei, în % din suprafaţa totală 
 

Tabelul 2.3. 

Factori biotici şi antropogeni limitativi pentru producţia pajiştilor 

FACTORUL LIMITATIV 
Suprafaţa afectată 

mii ha % din total pajişti 

Invazie de buruieni, din care:  

- ţăpoşică (Nardus stricta) 

- bărboasă (Botriochloa ischaemum) 

- ferigă(Pteridium aquilinum) 

- târsă (Deschampsia caespitosa) 

- nitrofile (Rumex, Veratrum, Urtica) 

1.280 26 

500 10 

250 5 

170 3 

90 2 

270 6 

Invazie de  vegetaţie lemnoasă 420 9 

Muşuroaie înţelenite 550 11 

TOTAL 2.250 46 
 

Practic nu există suprafaţă de pajişti care să nu fie afectată de cel puţin unul 

din aceşti factori limitativi. 

Principalele metode de creştere cantitativă, calitativă a producţiei și de 

conservare a biodiversității pajiştilor se bazează pe măsuri ameliorative de 

înlăturare sau de diminuare a acţiunii acestor factori limitativi. 

Pajiştea trebuie să fie tratată ca oricare cultură din arabil, dacă dorim 

eficienţă economică de la acest mod de folosinţă agricolă. În trecutul nostru nu 

prea îndepărtat şi în ţările dezvoltate, păşunea sau fâneaţa, erau şi sunt 



19 
 

considerate o importantă resursă furajeră, întreţinute şi valorificate 

corespunzător, pentru a obţine rezultatele economice scontate. 

Se poate afirma că, luând în considerare potențialul suprafețelor de pajiști 

din România repuse în valoare, pot răspunde la aceste provocări, ele fiind un 

element esenţial al sistemelor de agricultură durabilă, care vine în întâmpinarea 

exigenţelor cererii de alimente sănătoase şi de calitate superioară. 

Pentru stabilirea măsurilor şi tehnologiilor de îmbunătăţire adecvate trebuie 

să se stabilească în prealabil, cu exactitate, cauzele degradării pajiştei respective, 

deoarece aplicarea oricărei măsuri de îmbunătăţire a covorului vegetal fără a se 

îndepărta cauzele degradării lui, conduc la unele rezultate bune, valabile doar pe 

termen scurt. 

La toate acestea se adaugă faptul că pe majoritatea suprafeţei de pajişti 

permanente se manifestă o fertilitate scăzută, iar absenţa fertilizării organice sau 

minerale nu permite crearea condiţiilor favorabile speciilor furajere valoroase şi 

sporirea producţiei pajiştilor.  
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ANEXA 1 

Suprafața de pajiști pe județe 

 

Nr.crt. Denumire județ 

Suprafața 

totală, 

mii ha 

Suprafața de 

pajiști, 

mii ha % 

1 ALBA 624,200 199,3 31,9 

2 ARAD 775,400 151,6 19,6 

3 ARGES 628,600 143,6 22,8 

4 BACAU 662,100 124,5 18,8 

5 BIHOR 754,400 181,1 24,0 

6 BISTRITA-NASAUD 535,500 171,3 32,0 

7 BOTOSANI 498,600 88,5 17,7 

8 BRAȘOV 536,300 173,7 32,4 

9 BRĂILA 476,600 32,7 6,9 

10 BUZAU 610,300 118,9 19,5 

11 CARAȘ-SEVERIN 852,000 254,4 29,9 

12 CĂLĂRAȘI 808, 800 4,8 0,6 

13 CLUJ 667,400 227,5 34,1 

14 CONSTANTA 707,100 82,7 11,7 

15 COVASNA 371,000 98,3 26,5 

16 DIMBOVITA 405,400 62,1 15,3 

17 DOLJ 741,400 93,1 12,6 

18 GALATI 446,600 43,9 9,8 

19 GIURGIU 352,600 16,0 4,5 

20 GORJ 560,200 133,3 23,8 

21 HARGHITA 663,900 311,3 46,9 

22 HUNEDOARA 706,300 248,0 35,1 

23 IALOMITA 445,300 17,3 3,9 

24 IASI 547,600 105,2 19,2 

25 ILFOV 158,300 6,5 4,1 

26 MARAMURES 630,400 217,8 34,5 

27 MEHEDINTI 4936,300 89,2 18,0 

28 MURES 671,400 176,4 26,3 

29 NEAMT 589,600 104,7 17,8 

30 OLT 549,800 36,0 6,5 

31 PRAHOVA 471,600 98,8 20,9 

32 SATU-MARE 441,800 82,5 18,7 

33 SĂLAJ 386,400 102,6 26,6 

34 SIBIU 543,200 185,0 34,1 

35 SUCEAVA 855,300 151,1 17,7 

36 TELEORMAN 579,000 21,4 3,7 

37 TIMIS 869,700 156,1 17,9 

38 TULCEA 849,900 59,5 7,0 

39 VASLUI 531,800 86,3 16,2 

40 VÂLCEA 576,500 129,3 22,4 

41 VRANCEA 485,700 74,2 15,2 

42 MUNICIPIUL BUCUREȘTI 22,800 - - 
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ANEXA 2 

Repartizarea pe județe a suprafețelor de pajiști permanente  (mii hectare) 
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3. STUDIUL RESURSELOR FUNCIARE PENTRU PAJIȘTILE 

    DIN ROMÂNIA - IDENTIFICAREA FACTORILOR LIMITATIVI 

    AI PRODUCȚIEI ȘI CALITĂȚII FURAJELOR 

 

 

3.1. Studiul resurselor funciare pentru pajiștile din România 

Pajiștile se întind de la câmpie până în zona montană și constituie parte naturală 

a peisajului agricol, ocupând aproximativ 34 % din suprafaţa agricolă a ţării. 

Scopul principal al managementului tradițional al pășunilor este de a asigura 

spațiu de pășunat pentru ierbivore și suficient fân pentru hrana de iarnă. În ultimul 

secol, accentul a fost pus pe aspectele socio-economice și de mediu ale 

managementului și utilizării pășunilor. 

Combinația de diferite soluri, altitudini și alte condiții ecologice subliniază 

importanța pășunilor din punct de vedere al stabilității ecologice și al biodiversității. 

Pășunile și pădurile (Fig. 3.1) sunt de foarte multe ori adiacente cursurilor de apă sau 

lacurilor. Prin urmare, acestea joacă un rol important în protejarea de poluare a 

râurilor și lacurilor. 

 

 
Fig. 3.1. Cele două ecosisteme vecine: pajiștea și pădurea 

 

Ținând seama de aceste condiții, este important să se adopte o strategie de 

utilizare a potențialului natural de producție al pajiștilor cu intrări reduse de energie. 

Alternanța de pădure și pajiști cu fâșii înguste de teren arabil face din regiunile de 
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munte, regiuni foarte interesante și foarte apreciate din punct de vedere al peisajului 

și biodiversității. 

Pajiștile sunt considerate nu numai o sursă de pășunat și fân pentru ierbivore, dar 

ele joacă un rol ecologic și social-economic multifuncțional, formând un ecosistem ce 

furnizează habitate pentru floră și faună. Pajiștile, fiind componente ale peisajului, 

sunt traversate de trasee turistice, acestea trebuind să fie menținute în stare bună 

pentru a oferi un aspect plăcut. Pășunile, ca parte de mediu, interacționează cu alte 

procese de mediu de exemplu, schimbările climatice [5]. 

Utilizarea şi conservarea pajiştilor este reglementată de Directiva UE 92/43 

privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună sălbatică. 

Datele din literatura de specialitate arată că în România există peste 4,9 milioane 

ha (4,926 mil ha) pășuni din care 3,4 milioane ha pășuni și 1,5 milioane ha fânețe. 

Majoritatea pajiștilor (52 %) sunt private și 44 % reprezintă pășuni comunale 

(deținute de către consiliile locale ale comunelor, orașelor etc.), dreptul de proprietate 

influențând utilizarea și producția pășunilor. 

O suprafață de 1,955 mil ha (40 %) din suprafaţa ocupată de pășuni nu este 

afectată de limitări naturale și de producție, cantităţí importante de furaje putând fi 

produse cu inputuri reduse. Eroziunea și alunecările de teren afectează 1,180 mil ha 

de pășune (24 %), aciditatea solului afectează 855.000 ha (17 %) și 351.000 ha (7 %), 

în zona montană, sunt acoperite cu pietriș, grohotișuri și nu pot fi folosite pentru 

producția de furaje [9]. 

La nivelul anului 2014 suprafaţa ocupată de păşuni era 3.272,2 mii ha, iar 

suprafaţa ocupată de fâneţe era de 1.556,3 mii ha, în total 4.828,5 mii ha [10]. 

Pentru identificarea cartografică a suprafeţelor ocupate de pajişti au fost folosite 

informaţiile furnizate de LPIS şi cele oferite de Corine Land Cover (CLC2018). 

Sistemul de identificare a parcelelor LPIS (Land Parcels Identification System) 

reprezintă un sistem în permanenţă actualizat, folosit în cadrul Agenţiei de Plăţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură (APIA), care are o rezoluţie de 1 m. LPIS se bazează 

pe utilizarea imaginilor ortofoto şi a altor date cartografice ca suport de cartografiere 

digitală şi este parte integrantă a IACS (Sistemul Integrat de Administrare şi Control). 

Pentru o identificare uşoară a parcelelor fermierilor, terenurile eligibile sunt 

constituite în blocuri fizice [13]. 

Blocurile fizice agricole pot fi constituite din una din categoriile de folosinţă 

generale: teren arabil – codificat TA, păşuni permanente – codificate PP, vii – 

codificate VI, culturi permanente (livezi, hamei, pepiniere de pomi fructiferi, etc) – 

codificate CP, culturi mixte – codificate MX. 

Categoriile de folosinţă agricolă care pot fi interpretate şi clasificate în schema de mai 

sus sunt: 

Terenuri arabile [TA] 

TA - terenul arabil propriu-zis (cereale)  

TA - păşuni cultivate  

TA - grădini de legume  

TA - culturi de orez (atenţie: această cultură se găseşte doar în S României)  

TA - solarii sau răsadniţe 
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TA - plantaţii de căpşuni 

TA - culturi multianuale de furaje 

TA - terenuri temporar nelucrate (pârloagă)  

TA - benzi de iarbă împotriva eroziunii  

TA - sere (legume, flori, căpşuni) 

Pajişti permanente [PP] 

PP - păşuni sau fâneţe pure (fără alte elemente de peisaj)  

PP - păşuni sau fâneţe cu copaci - păşuni asociate cu pomi fructiferi sau cu 

arbori în scopul prevenirii eroziunii solului sau alunecărilor de teren  

PP - păşuni extensive sau fâneţe cu arbuşti 

PP - pajişti împădurite  

PP - pajişti cu livezi tradiţionale, vii 

Vii [VI] 

VI – vii  

Culturi permanente [CP] 

CP – plantaţii de hamei 

CP – livezi clasice sau intensive  

CP – plantaţii de arbuşti fructiferi (agrise, zmeură, afine)  

CP – pepiniere de pomi fructiferi, de viţă de vie sau  specii forestiere 

CP – plantaţii de răchită 

 

Corine Land Cover (CLC2000) este setul de date european de referinţă pentru 

modul de acoperire a terenului. Proiectul a fost finanţat de Uniunea Europeană în 

parteneriat cu mai multe instituţii europene şi a implicat realizarea acoperirii 

naţionale pentru 29 de ţări, între care şi România.  

În România, CLC2000 a demarat în martie 2002 şi a fost finalizat în septembrie 

2004 [2], fiind gestionat de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile [16] prin 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunarii" [12]. 

CLC2000 furnizează un inventar standardizat al amenajării teritoriului Europei 

la nivelul anului 2000 ca şi al schimbărilor ce au intervenit în cei zece ani de la 

primul inventar. CLC este un instrument flexibil ce face posibilă măsurarea relaţiei 

dinamice dintre numeroasele utilizări ale teritoriului şi impactul acestora, precum şi a 

conflictelor care rezultă ca urmare a aplicării diferitelor politici sectoriale în 

agricultură, politică regională şi transporturi. 

Unitatea minimă de cartografiere pentru CLC este de 25 de hectare pentru 

suprafețe și 100 de metri pentru obiectele liniare. Seriile cronologice (1990, 2000, 

2006, 2012 și 2018) sunt completate de straturi de schimbare, care evidențiază 

modificările acoperirii terenurilor, cu o unitate minimă de cartografiere de 5 ha. CLC-

Change evidențiază schimbările care au avut loc între două serii cronologice.  

Corine Land Cover (CLC2018) este unul dintre seturile de date Corine Land 

Cover (CLC) produse în cadrul Serviciului de monitorizare a terenurilor Copernicus, 

parte a Programului European Copernicus, referitor la acoperirea terenului / starea 

utilizării terenurilor din anul 2018. Serviciul CLC are un patrimoniu îndelungat 

(cunoscut anterior ca „Programul CORINE Land Cover Program"), coordonat de 
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Agenția Europeană de Mediu (SEE), Seturile de date CLC se bazează pe clasificarea 

imaginilor din satelit produse de echipele naționale ale țărilor participante - membrii 

SEE și țările cooperante (EEA39). Inventarele naționale CLC sunt apoi integrate în 

continuare într-o hartă a acoperirii terenurilor din Europa. Baza de date europeană 

rezultată se bazează pe metodologia standard și nomenclatura cu următorii parametri 

de bază: 44 de clase în nomenclatura ierarhică CLC cu 3 niveluri; unitatea minimă de 

cartografiere (MMU) pentru straturile de stare este de 25 de hectare; lungimea 

minimă a elementelor liniare este de 100 de metri. Straturile de schimbare au 

rezoluție mai mare, adică unitatea minimă de cartografiere (MMU) este de 5 hectare 

pentru modificările acoperirii terenului (LCC), iar lungimea minimă a elementelor 

liniare este de 100 de metri. Serviciul CLC furnizează seturi de date importante care 

susțin implementarea domeniilor prioritare cheie ale programelor de acțiune pentru 

mediu ale Uniunii Europene, de exemplu, protejarea ecosistemelor, stoparea pierderii 

diversității biologice, urmărirea impactului schimbărilor climatice, monitorizarea 

preluării terenurilor urbane, evaluarea progreselor în agricultură sau gestionarea 

directivelor privind resursele de apă. 

Pentru prezentarea distribuției suprafețelor ocupate de pajiști s-au utilizat cele 

două surse cartografice de date prezentate mai sus: LPIS-2017 și CLC 2018.  

Din stratul LPIS-2017 au fost selectate blocurile fizice cu utilizarea primară a 

terenului Pajişti permanente (PP) şi Culturi mixte (MX) precum și blocurile cu 

utilizare secundară Pajiști permanente și Culturi mixte. Utilizarea secundară a 

terenurilor nu este precizată cartografic, suprafețele pentru aceste categorii fiind la 

date la nivelul întreg bloc fizic. Suprafețele rezultate in urma acestei analize sunt 

prezentate în tabelul 3.1. 
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Tabelul 3.1 

Distribuţia suprafeţelor pe tipuri de utilizare agricolă la nivel de bloc fizic  

(LPIS-2017) 

 Tipul de utilizare primar_secundar Suprafața 

  ha % 

 Culturi permanente 50679,03 0,39 

 Culturi permanente_Culturi permanente 12,85 0,00 

 Culturi permanente _Culturi mixte 110255,52 0,85 

 Culturi permanente _Pajiști permanente 52246,34 0,40 

 Culturi permanente _Terenuri arabile 21156,70 0,16 

 Culturi permanente _Vii 929,60 0,01 

     Culturi mixte 39,01 0,00 

    
 Pajiști permanente 1668853,97 12,81 

 Pajiști permanente _ Culturi permanente 98148,42 0,75 

 Pajiști permanente _Culturi mixte 969820,27 7,44 

 Pajiști permanente_Pajiști permanente 340,23 0,00 

 Pajiști permanente Terenuri arabile 613151,69 4,71 

 Pajiști permanente_Vii 6052,52 0,05 

    
 Terenuri arabile 4475067,43 34,35 

 Terenuri arabile_Culturi permanente 141895.59 1.09 

 Terenuri arabile_Culturi mixte 3520645.24 27.02 

 Terenuri arabile_Pajiști permanente 1003137.13 7.70 

 Terenuri arabile_Terenuri arabile 415.76 0.00 

 Terenuri arabile_Vii 172825.64 1.33 

    
 Vii 52183.83 0.40 

 Vii_Culturi permanente 2012.52 0.02 

 Vii_Culturi mixte 27928.74 0.21 

 Vii_Pajiști permanente 7102.84 0.05 

 Vii_Terenuri arabile 34421.11 0.26 

 Vii_Vii 4.52 0.00 

 TOTAL 13029326,46 100,00 

 

Pentru reprezentarea pe hartă a pajiştilor, din stratul CLC 2018 au fost selectate, 

pe lângă unităţile de pajişti naturale şi pajişti secundare şi unităţile care mai pot 

conţine pajişti (păşuni şi fâneţe). 

În figurile 3.1 și 3.2 sunt prezentate hărțile cu distribuția suprafețelor ocupate de 

pajiști, precum și alte categorii de acoperire a terenului din România conform,     

CLC 2018. Suprafețele, pe categorii de acoperire a terenului, sunt prezentate în 

tabelele 3.2 și 3.3. 
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În tabele 3.4, 3.5, 3.6 și 3.7 este prezentată dinamica schimbării acoperirii 

terenului între raportarea CLC 2012 și 2018 pentru categoriile pășuni secundare (231) 

și pajiștile naturale (321). 

Suprafața ocupată de pășuni secundare s-a diminuat față de raportarea din 2012 

cu 23.449,12 ha, cele mai multe suprafețe trecând în terenuri tot cu destinație 

agricolă, respectiv terenuri arabile neirigate (211).  

Suprafața ocupată de alte categorii de acoperire care a trecut în pășuni secundare 

este de 3007,28 ha, cea mai mare suprafață provenind tot de la terenuri cu destinație 

agricolă, repectiv vii, livezi, terenuri arabile neirigate. 

În ceea ce privește suprafața acoperită de pajiști naturale (321) se constată o 

dinamică mai redusă a schimbărilor, 1.164,04 ha pleacă din pajiști naturale și 491,78 

ha trec din alte categorii în pajiști naturale. 

Plecările din categoria pajiști naturale (321) sunt în cea mai mare parte către 

terenuri cu destinație agricolă, terenuri agricole neirigate (211), iar intrarile sunt în 

suprafețe mai mici din alte categoii neagricole.  
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Fig. 3.1,a. Harta acoperirii terenurilor CLC (CLC 2018) 
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Fig. 3.1,b.  Legenda hărții acoperirii terenurilor (CLC 2018) 
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Fig. 3.2. Harta acoperirii terenurilor CLC predominant pajiști (CLC 2018) 
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Tabelul 3.2 

Distribuţia suprafeţelor ocupate de pajişti în Corine Land Cover (CLC 2018) 

Cod Descriere 
Suprafața 

ha % 

0 1 2 3 

111 Spațiu urban continuu 13.442,24 0,06 

112 Spatiu urban discontinuu si spațiu rural 1.114.905.86 4,68 

121 Unitati industriale sau comerciale 109.047,64 0,46 

122 Rețea de căi de comunicații  și terenuri asociate acestora 9.925,38 0,04 

123 Zone portuare 3.362,36 0,01 

124 Aeroporturi 5.443,97 0,02 

131 Zone de extracție a minereurilor 37.820,39 0,16 

132 Gropi de gunoi 3.824,53 0,02 

133 Zone de construcții 12.162,17 0,05 

141 Zone urbane verzi 4.482,31 0,02 

142 Zone de agrement 7.448,81 0,03 

211 Terenuri arabile neirigate 8.602.198,56 36,08 

212 Terenuri irigate permanent 2.803,58 0,01 

213 Terenuri cultivate cu orez 58.361,65 0,24 

221 Vii 224.692,13 0,94 

222 Livezi 278.897,56 1,17 

231 Pășuni secundare (Pășuni, fânețe și alte pajiști 

permanente utilizate agricol) 

2.626.347,81 11,02 

242 Zone de culturi complexe 834.362,52 3,50 

243 Terenuri predominant agricole, cu suprafețe importante 

de vegetație naturală 

916.640,67 3,85 

244 Terenuri agro-forestiere 25,06 0,00 

311 Păduri de foioase 4.897.563,05 20,54 

312 Păduri de conifere 1.189.888,34 4,99 

313 Păduri mixte 1.044.704,72 4,38 

321 Pajiști naturale  579.063,08 2,43 

322 Vegetație subalpină 69.844,53 0,29 

323 Vegetație sclerophyllous (terenuri agricole abndonate și 

invadate de vegetatie lemnoasă) 

129,54 0,00 

324 Zone de tranziție cu arbuști (în general defrișate) 457.368,38 1.92 

331 Plaje, dune, renii 15.131,59 0,06 
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Tabelul 3.2 

-continuare- 

0 1 2 3 

332 Stâncării 10.733,45 0,05 

333 Areale cu vegetație rară 6.232,57 0,03 

334 Areale incendiate 48,76 0,00 

411 Mlaștini 287.937,67 1,21 

421 Mlaștini sărate 8.859,00 0,04 

511 Cursuri de apă 177.513,79 0,74 

512 Acumulări de apă 158.460,19 0,66 

521 Lagune 66.617,52 0,28 

523 Mari 3.398,34 0,01 

 TOTAL 23.839.689,71 100.00 

 

Tabelul 3.3 

Distribuţia suprafeţelor ocupate de pajişti în Corine Land Cover (CLC 2018) 

Cod Descriere 
Suprafața 

ha % 

231 Pășuni secundare (Pășuni, fânețe și alte pajiști 

permanente utilizate agricol) 

2.626.347,81 48,51 

242 Zone de culturi complexe 834.362,52 15,41 

243 Terenuri predominant agricole, cu suprafețe importante 

de vegetație naturală 

916.640,67 16,93 

244 Terenuri agro-forestiere 25,06 0,00 

321 Pajiști naturale 579.063,08 10,70 

324 Zone de tranziție cu arbuști (în general defrișate) 457.368,38 8,45 

 TOTAL 5.413.807,53 100,00 

 

Tabelul 3.4 

Dinamica schimbării suprafețelor ocupate predominant de pășuni secundare,  

treceri din pășuni secundare (231) în alte categorii (CLC Change 2012-2018) 

Cod Descriere Tip de utilizare 
Suprafața 

ha % 

0 1 2 3 4 

231-

112 

Spatiu urban discontinuu si spațiu 

rural 

NONAGRICOL 263,40 1,12 

231-

121 

Unitati industriale sau comerciale 863,28 3,68 

231-

122 

Rețea de căi de comunicații și terenuri 

asociate acestora 

303,19 1,29 
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Tabelul 3.4 

-continuare- 

0 1 2 3 4 

231-

124 

Aeroporturi  24,75 0,11 

231-

131 

Zone de extracție a minereurilor 1.372,79 5,85 

231-

132 

Gropi de gunoi 25,02 0,11 

231-

133 

Zone de construcții 986,01 4,20 

231-

142 

Zone de agrement 85,78 0,37 

231-

211 

Terenuri arabile neirigate AGRICOL 17.643,45 75,24 

231-

221 

Vii 93,97 0,40 

231-

222 

Livezi 233,20 0,99 

231-

242 

Zone de culturi complexe 400,18 1,71 

231-

243 

Terenuri predominant agricole, cu 

suprafețe importante de vegetație 

naturală 

113,89 0,49 

231-

244 

Terenuri agro-forestiere 25,06 0,11 

231-

311 

Păduri de foioase ALTELE 472.64 2.02 

231-

324 

Zone de tranziție cu arbuști  

(în general defrișate) 

154.14 0,66 

231-

411 

Mlaștini 9.32 0,04 

231-

511 

Cursuri de apă 22,15 0,09 

231-

512 

Acumulări de apă 356,88 1,52 

 TOTAL  23.449,12 100,00 
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Tabelul 3.5 

Dinamica schimbării suprafețelor ocupate predominant de pășuni secundare, 

 treceri din alte categorii în pășuni secundare (231)  (CLC Change 2012-2018) 

Cod Descriere Tip de utilizare 
Suprafața 

ha % 

131-

231 Zone de extracție a minereurilor 
NONAGRICOL 

388,15 12,91 

211-

231 Terenuri arabile neirigate 

AGRICOL 

886,12 29,47 

213-

231 Terenuri cultivate cu orez 110,35 3,67 

221-

231 Vii 1.133,33 37,69 

222-

231 Livezi 195,47 6,50 

243-

231 

Terenuri predominant agricole, cu 

suprafețe importante de vegetație naturălă 14,55 0,48 

311-

231 Păduri de foioase 

ALTELE 

86,12 2,86 

312-

231 Păduri de conifere 40,00 1,33 

313-

231 Păduri mixte 22,33 0,74 

324-

231 

Zone de tranziție cu arbuști  

(în general defrișate) 85,62 2,85 

512-

231 Acumulări de apă 45,24 1,50 

 TOTAL  3.007,28 100,00 

 

Tabelul 3.6 

Dinamica schimbării suprafețelor ocupate predominant de pășuni secundare,  

treceri din pajiști naturale (321) în alte categorii (CLC Change 2012-2018) 

Cod 
Descriere Tip de utilizare 

Suprafața 

ha % 

321-121 Unitati industriale sau comerciale 

NONAGRICOL 

19,56 1,68 

321-131 Zone de extracție a minereurilor 106,24 9,13 

321-133 Zone de construcții 13,86 1,19 

321-211 Terenuri arabile neirigate 
AGRICOL 

742,38 63,78 

321-222 Livezi 11,53 0,99 

321-311 Păduri de foioase 

ALTELE 

112,78 9,69 

321-312 Păduri de conifere 79,17 6,80 

321-324 

Zone de tranziție cu arbuști  

(în general defrișate) 78,52 6,75 

 TOTAL  1.164,04 100,00 
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Tabelul 3.7 

Dinamica schimbării suprafețelor ocupate predominant de pășuni secundare, 

 treceri din alte categorii în pajiști naturale (321) (CLC Change 2012-2018) 

Cod Descriere Tip de 

utilizare 

Suprafața 

ha % 

311-321 Păduri de foioase ALTELE 81,57 16,59 

312-321 Păduri de conifere 293,74 59,73 

313-321 Păduri mixte 51,58 10,49 

324-321 Zone de tranziție cu arbuști (în 

general defrișate) 

64,90 13.20 

 TOTAL  491,78 100,00 

 

 

3.2. Factorii limitativi naturali pentru utilizarea terenurilor şi măsuri de 

protecţie a solurilor 

Solul prezintă o serie de caracteristici, însuşiri determinate de procesele de 

pedogeneză care pot constitui limitări naturale pentru utilizarea agricolă a terenurilor. 

Limitările naturale ale solurilor pot fi amplificate, sau dimpotrivă diminuate de 

intervenţia umană. 

Informațiile privind extindrea diverselor limitări pentru utilizarea agricolă a 

terenurilor (pășuni în principal) au fost obținute prin prelucarea datelor din Harta 

Solurilor României, scara 1: 200 000 (SIGSTAR 200) și straul LPIS-2012. Sistemul 

informatic geografic al resurselor de sol “SIGSTAR-200” a fost realizat pe baza 

informaţiilor conţinute în cele 50 de foi de hartă care alcătuiesc „Harta Solurilor 

României la scara 1: 200 000”, foi publicate între anii 1964 şi 1994, ale căror 

informaţii au fost actualizate conform unei legende unice [3]. SIGSTAR-200 este 

conceput astfel încât la orice moment să se poată lua decizii pe baza unor date şi 

modele neperimate. 

Stratul LPIS-2012, conținând informații pentru blocurile fizice care conțin 

categoriile de utilizare Pajiști permanente (PP) și Culturi mixte (MX), a fost suprapus 

peste stratul de sol.  

În urma suprapunerii celor două strate au fost obținute informații legate de 

distribuția suprafețelor afectate de diferite limitări naturale pentru creșterea și 

dezvoltarea plantelor pe categoriile de utilizare Pajiști permanente (PP) și culturi 

mixte (MX), folosință principală.  

Pentru utilizarea agricolă a terenurilor, factorii limitativi naturali au fost grupaţi 

conform indicatorului 270 [11]. 

În funcţie de natura limitărilor avem: 

1. Limitări datorită sărăturării solului: salinizare și/sau alcalizare; 

2. Limitări datorită altor caracteristici chimice ale solului: aciditate; rezervă mică 

de humus; conținut de CaCO3 (pericol de cloroză); 



37 
 

3. Limitări datorită unor caracteristici fizice ale solului: textura grosieră și 

eroziunea eoliană a solului; textura fină; compactitatea;volum edafic redus; 

portanța redusă; 

4. Limitări datorită eroziunii sau alunecărilor: panta terenului, eroziune de 

suprafață, inclusiv pericol de eroziune, eroziune în adâncime, alunecări și 

prăbușiri; 

5. Limitări datorită acoperirii sau neuniformității terenurilor - acoperirea terenului 

cu stânci, bolovani, neuniformitatea terenului; 

6. Limitări datorită excesului de umiditate (drenajului): exces de umiditate 

freatică (de adâncime); exces de umiditate stagnantă (de suprafață); 

inundabilitatea prin revărsare; exces de umiditate pe versant; 

7. Limitări datorită unor degradări antropice: degradări antropice (excavații, 

halde, deponii, poluare); 

8. Limitări datorită climei: temperaturi scăzute, deficit de umiditate. 

 

3.2.1. Limitări datorită sărăturării solului: salinizare și/sau alcalizare 

Solurile afectate de sărăturare sunt caracterizate prin prezenţa în exces a 

sărurilor uşor solubile (salinizarea) ori a sodiului schimbabil (sodicizarea), sau 

ambelor, şi având în general condiţii nefavorabile pentru dezvoltarea majorităţii 

plantelor cultivate. 

Acumularea sărurilor în ape freatice şi soluri se desfăşoară pe fondul unor 

anumite condiţii generale de climă şi drenaj. Evaporarea apei fiind cauza principală 

care duce la îmbogăţirea apelor naturale cu săruri, este de la sine înţeles că 

acumularea intensă a sărurilor este determinată de acele condiţii climatice care 

favorizează evaporaţia şi anume: climă aridă (sau cu perioade aride), în care 

evapotranspiraţia potenţială depăşeşte precipitaţiile şi deci se înregistrează un deficit 

anual de umiditate ridicat; deficitul cât mai ridicat de saturaţie a aerului cu vapori de 

apă; temperatura mare care asigură apei naturale o presiune de vapori suficient de 

ridicată.  

Condiţiile de drenaj sunt, de asemenea, determinante în acumularea sărurilor. 

Dacă apele freatice au o circulaţie bună şi un drenaj bun, chiar în condiţii de climă 

aridă nu se va constata o acumulare de săruri în apă, sau acumularea va fi 

neînsemnată. Drenajul slab şi circulaţia lentă a apelor freatice creează condiţii 

favorabile acumulării progresive a sărurilor în apa freatică şi în sol. 

În cele mai multe cazuri acumularea sărurilor în soluri se realizează din: 

 Apa de infiltraţie (din precipitaţii sau din irigaţie) 

 Ascensiunea capilară din apa freatică mineralizată, situată la mică 

adâncime. 

Sursele salinizării primare constau din alterarea naturală a mineralelor, roci sau 

depozite salifere sau din ape subterane fosile moştenite de la mările vechi. 

Sursele salinzării secundare sunt de origine antropică – cum ar fi apa de irigaţie, 

ape de scurgere (stradale) urbane sau ape reziduale. Drenajul slab, concentrarea 

sărurilor autohtone sau nivelul ridicat al apei freatice tind să amplifice aceste 

probleme prin acumularea sărurilor în zona radiculară sau chiar la suprafaţa solului. 
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Din analiza distribuţiei solurilor afectate de salinizare ocupate de pajişti se poate 

observa că acestea sunt situate în areale învecinate celor afectate de alcalizare. Pe 

teren, pajiştile situate pe soluri saline sunt puţin productive, slabe caliatativ şi cu 

suprafeţe relativ întinse de săruri situate la suprafaţa solului încât aceste pajişti sunt 

folosite mai mult ca terenuri de plimbarea a animalelor după ieşirea din grajduri. 

Aceste pajişti sunt localizate în principal în partea centrală a Câmpiei Bărăganului, 

Bazinul hidrografic Călmăţui, în Câmpia Moldovei şi în cadrul Câmpiei de Vest. 

Suprafeţe relativ întinse se găsesc pe grindurile din Delta Dunării şi pe litoralul Mării 

Negre în preajma limanurilor cu apă salmastră. 

În tabelele 3.8 şi 3.9 sunt prezentate suprafețele ocupate de pajiști permanente și 

culturi mixte afectate de salinizare/alcalizare în diferite intenistăți. Se poate remarca 

că aceste procese afectează o suprafață mai mică de 3 % din totalul suprafeței 

analizate. 

 

Tabelul 3.8 

Distribuţia suprafeţelor ocupate de pajişti permanente afectate de salinizare 

(SIGSTAR 200-LPIS) 

Salinizare 

Pajişti permanente 

PP 

Culturi Mixte 

MX 

ha % ha % 

0 – Suprafeţe neafectate de salinizare 3.500.866,00 98,29 130,00 100,00 

1 - Suprafeţe afectate de salinizare slabă - 

moderată 
24.824,00 0,70 

  

2 - Suprafeţe afectate de salinizare puternică 15.678,00 0,44   

3 - APE (lacuri, bălți, mlaștini) 20.500,00 0,58   

TOTAL 3.561.868,00 100,00 130,00 100,00 

 

Tabelul 3.9 

Distribuţia suprafeţelor ocupate de pajişti permanente afectate de alcalizare 

(SIGSTAR 200-LPIS) 

Alcalizare 
Pajisti permanente PP 

Culturi Mixte 

MX 

ha % ha % 

0 - Suprafeţe neafectate de alcalizare 3.465.425,00 97,29 130,00 100 

1 - Suprafeţe afectate de alcalizare slabă-

moderată 

26.105,00 0,73   

2 - Suprafeţe afectate de alcalizare 

puternică 

49.725,00 1,40   

3 - APE (lacuri, bălţi, mlaştini) 20.613,00 0,58   

TOTAL 3.561.868,00 100 130,00 100 
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În vederea creşterii calităţii masei vegetale se recomandă coborârea nivelului 

freatic sub nivelul critic printr-o serie de măsuri hidropedoameliorative şi evacuarea 

apei. 

Prin creşterea cantităţii de săruri din sol, pajiştile îsi schimbă compoziţia 

floristică în sensul ca dispar o serie de specii valoroase, fiind înlocuite cu altele 

rezistente la salinizare, ca ulterior vegetaţia să dispară complet apărând aşa-zisele 

chelituri în care sarea este acumulată la suprafaţa solului. 

Solurile afectate de alcalizare apar fie pe grinduri joase din cadrul șesului 

depresionar și de tranziție, fie în cadrul unor areale larg depresionare unde dominante 

sunt luturile argiloase și argilele gonflante. 

Din analiza distribuţiei solurilor afectate de alcalizare ocupate de diferite tipuri 

de pajişti se apreciază că acestea sunt distribuite în principal în partea centrală a 

Câmpiei Bărăganului, Bazinul hidrografic Călmăţui, în Câmpia Moldovei şi în cadrul 

Câmpiei de Vest. Areale dispersate se găsesc în toată partea sudică a Câmpiei 

Române centrale şi de Vest. 

Din punct de vedere al aşezării în relief, solurile afectate de alcalizare se află în 

principal în luncile râurilor, în zonele mari de subsidenţă din Câmpia de Vest şi pe 

versanţii unde ies la suprafaţă rocile salifere de origine sarmatică din Câmpia 

Moldovei. 

Ca măsuri de prevenire a alcalizării solurilor ocupate de pajişti, în vederea 

creşterii calităţii masei vegetale, se recomandă coborârea nivelului freatic sub nivelul 

critic printr-o serie de măsuri hidropedoameliorative şi de evacuare a apei. 

Prin creşterea alcalizării, pajiştile îşi schimbă compoziţia floristică în sensul ca 

dispar o serie de specii valoroase, fiind înlocuite cu altele rezistente la alcalizare, ca 

ulterior vegetaţia sa dispară complet. 

Solurile afectate de salinizare – alcalizare sunt greu de ameliorat. În general sunt 

utilizate ca pajişti cu valoare pastorală scăzută. În cazul suprafeţelor afectate slab şi 

moderat de salinizare-alcalizare, aplicarea amendamentelor, a îngrăşăminelor 

organice şi minerale precum şi utilizarea de specii rezistente la salinizare-alcalizare, 

contribuie la obţinerea de recolte mulţumitoare. 

Limitarea extinderii salinizării – alcalizării se realizează în primul rând printr-o 

utilizare corectă a apei de irigaţie, precum şi prin aplicarea de măsuri ameliorative 

corecte care să nu contribuie la intensificarea proceselor de salinizare-alcalizare a 

solurilor. 

 

3.2.2. Limitări datorită altor caracteristici chimice ale solului 

Pentru practica agricolă solurile acide sunt solurile cu un pHH2O5,8 şi cu un 

grad de saturaţie în baze mai mic de 75 %. Conform practicilor agricole aceste 

suprafeţe necesită aplicarea de amendamente calcaroase pentru corectarea reacţiei 

solului, şi implicit pentru creşterea fertilităţii solurilor.  

Reacţia acidă a solurilor are implicaţii în nutriţia plantelor, inhibând absorbţia 

unor elemente nutritive precum şi activitatea microbiologică din sol. Problema 

majoră atunci când solurile se acidifică este toxicitatea aluminiului în sol. Aluminiul 

este prezent în soluri într-o varietate de forme și legat de constituenții solului, în 
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special particulele de argilă și materia organică. Când pH-ul solului scade, aluminiul 

devine solubil și cantitatea de aluminiu din soluția solului crește. De regulă, 

concentrația de aluminiu din sol de 2-5 părți pe milion (ppm) este toxică pentru 

rădăcinile speciilor de plante sensibile și peste 5 ppm este toxică pentru speciile 

tolerante. 

Nivelurile toxice de aluminiu din soluția solului afectează diviziunea celulelor 

rădăcinilor și capacitatea rădăcinii de a se alungi. Vârfurile rădăcinilor sunt deformate 

și fragile, iar creșterea și ramificarea rădăcinilor este redusă. Prin urmare nutriția 

inadecvată duce la o creșterea slabă a culturilor agricole și a covorului ierbos de pe 

pășuni și la reducerea randamentului acestora. pH-ul scăzut al solului afectează 

disponibilitatea nutrienților și scade capacitatea plantelor leguminoase de a forma 

nodozități și de a fixa azot în pășuni. Aceste probleme sunt minimizate dacă pHH2O-ul 

din orizontul superior este menținut la valori mai mari de 5,5-5,8. 

Solurile cu reacție acidă în partea superioară de tipul luvisolurilor sunt 

recunoscute pentru “foamea de potasiu”. Regimul special al K pe aceste soluri este 

influenţat nu numai de reacţia solului ci şi de compoziţia mineralogică a argilei, 

argilele de tipul cloritului fixează potasiul între foiţele mineralului, blocându-l, pe 

aceste soluri fiind necesară aplicarea fracţionată a îngrăşămintelor cu K pentru o bună 

valorificare a acestui element de către plante. Nutriţia cu fosfor este, de asemenea, 

inhibată pe solurile cu reacţie acidă.  

Reacţia acidă a solului asociată cu excesul de umiditate de suprafaţă contribuie 

la dezechilibrarea nutriţiei plantelor pe aceste soluri. Pentru o bună nutriţie a plantelor 

este absolut necesară corectarea reacţiei solurilor cu amendamente calcaroase, 

ulterior aplicându-se îngrăşăminte minerale şi organice. Sortimentul de îngăşăminte 

minerale ales trebuie să fie potrivit reacţiei solului pentru a nu se accentua starea de 

debazificare a solului. 

Este foarte important ca executarea arăturii pe luvosolurile albice, luvosolurile 

tipice şi planosoluri, să se facă fără amestecarea orizontului Ea sau El cu orizontul 

Ao.  

Pentru identificarea solurilor cu restricții severe de aciditate din România s-au 

considerat valori pH mai mici de 4,5. Informația legată de solurile care îndeplinesc 

această condiție a fost preluată din stratul de sol SIGSTAR-200.  

În urma intersectării hărții de soluri cu harta LPIS, pentru categoria pajiști 

permanente și culturi mixte, folosința primară, s-a obținut suprafața de 519.608,97 ha 

ca fiind afectată de restricții severe de aciditate. 

 

3.2.2.1. Rezerva de materie organică 

Schimbarea utilizării terenului şi extinderea suprafeţelor arabile a condus la o 

modificare a circuitului materiei organice din sol. Mobilizarea anuală a solului, în 

procesul de lucrare a solului, exportul masiv cu recolta, sunt factori care au condus la 

o intensificare a proceselor de mineralizare a materiei organice din sol şi la scăderea 

conţinutului acesteia în sol. Se pare că aceste scăderi au fost mai rapide imediat după 

schimbarea utilizării (din pădure sau păşune în arabil), între timp solul      

“adaptându-se” noilor condiţii, realizându-se o stare de echilibru. 
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Scăderea conţinutului de materie organică şi implicaţiile pe care aceasta le are 

asupra fertilităţii solului constituie o preocupare serioasă pentru specialiştii din 

domeniul ştiinţei solului, şi nu numai. La nivel european au fost formulate 5 

ameninţări serioase la adresa solului, scăderea conţinutului de materie organică fiind 

una dintre ele. Consecinţele scăderii cantitative a materiei organice din sol sunt: 

eliberarea gazelor de seră; efecte negative asupra biodiversităţii, incluzând aici şi 

biodiversitatea solului; reducerea capacităţii de infiltrare a apei datorită modificărilor 

în structura solului, sporirii riscului de apariţie a inundaţiilor; reducerea capacităţii de 

absorbţie a elementelor potenţial poluante şi acumularea acestora în corpurile de apă 

de suprafaţă şi subterane şi poluarea atmosferică; intensificarea eroziunii cu efectele 

menţionate mai sus, care determină în final: pierderea de soluri fertile; reducerea 

fertilităţii solurilor (de ex. datorită întreruperii ciclurilor de nutrienţi); poluarea difuză 

a corpurilor de apă de suprafaţă; efecte negative asupra ecosistemelor acvatice şi deci 

a biodiversităţii; restricţii cu privire la folosinţa terenurilor, reducerea suprafeţelor 

productive şi a solului valoros pentru alte activităţi (agricultură, păduri, spaţii 

recreative etc.); deprecierea valorii terenurilor. 

 

 
Fig. 3.4. Conţinutul de C organic în orizontul de suprafaţă (20 cm) 

(după Harta Solurilor Romaniei scara 1:200 000) 

  

O soluţie viabilă pentru conservarea şi amelioarea stării de aprovizinare cu 

materie organică a solulurilor, şi implicit a fertilităţii solurilor, este folosirea în 

asolament a amestecului complex de graminee cu leguminoase perene de pajişti.  

Cercetările efectuate în acest sens [6], [7] au evidenţiat că introducerea în 

asolament a pajiştilor semănate cu amestecuri de graminee cu leguminoase perene au 

îmbunătăţit în mod substanţial însuşirile fizice şi chimice ale solurilor, creând condiţii 

favorabile pentru celelalte culturi din cadrul rotaţiei. Avantajele acestui amestec sunt 
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multiple: fixarea simbiotică de azot (până la 150-200 kg/ha) şi de biomasă reziduală 

la sfârşitul sezonului de vegetaţie (de 5-6 t/ha); stocarea carbonului în sol; reducerea 

levigării nutrienţilor din sol; reducerea eroziunii solului; îmbunătăţirea utilizării apei 

din precipitaţii; umbrirea solului (micşorarea evapo-transpiraţie); aerarea solului; 

combaterea buruienilor; combaterea bolilor şi dăunătorilor; asigurarea unor costuri 

reduse de producţie ca rezultat al unei cantităţi mai reduse de fertilizanţi chimici şi 

produse fitosanitare; utilizarea eficientă a nutrienţilor din sol; sisteme de cultivare 

mai uşoare; reducerea cerinţelor privind protecţia plantelor. 

În condiţiile preţurilor ridicate ale combustibililor, îngrăşămintelor chimice şi 

pesticidelor, asolamentul este cea mai importantă măsură pentru diminuarea 

costurilor de producţie, diminuarea poluării solului şi asigurarea unei calităţi 

corespunzătoare a recoltei. 

 

3.2.3. Limitări datorită unor caracteristici fizice ale solului 

3.2.3.1. Textura solului 

Proprietăţile solului sub aspect textural sunt o rezultantă a proporţiei diferitelor 

categorii de particule şi a influenţei reciproce dintre acestea. 

Textura constituie una dintre însuşirile cele mai importante şi mai stabile ale 

solului şi este dată de mărimea şi proporţia particulelor ce intră în alcătuirea lui. 

Ea depinde, atât sub aspectul speciei, cat şi al variaţiei pe profil, de materialul 

parental şi de caracterul procesului de solificare. 

În tabelul 3.10 este prezentată distribuția suprafețelor ocupate de pajiști 

permanente (PP) și  culturi mixte (MX) după textura solului în orizontul de suprafață. 

Liniile colorate semnalează texturi extreme care limitează creșterea și dezvoltarea 

plantelor. Pe aproximativ 25 % din suprafața identificată ca pajiști permanente, 

solurile au texturi extreme (grosiere sau fine). 

 

Tabelul 3.10 

Textura solurilor (în orizontul de suprafaţă) ocupate de pajiști permanente 

 (SIGSTAR 200-LPIS-2012) 

Cod Denumire Pajişti permanente 

PP 

Culturi mixte 

MX 

ha % ha % 

0 1 2 3 4 5 

1 Nisipoasă 18.071,00 0,51 0,00 0,00 

2 Nisipolutoasă 43.302,00 1,22 0,00 0,00 

3 Lutonisipoasă 583.305,00 16,38 0,00 0,00 

4 Lutoasă 476.089,00 13,37 44,82 34,39 

5 Lutoargiloasă 476.743,00 13,38 0,00 0,00 

6 Argiloasă 133.152,00 3,74 0,00 0,00 
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Tabelul 3.10 

-continuare- 

0 1 2 3 4 5 

7 Nisipoasă..nisipolutoasă 18.210,00 0,51 0,00 0,00 

8 Nisipoasă.. lutonisipoasă 10.072,00 0,28 0,00 0,00 

9 Nisipolutoasă..lutonisipoasă 4.378,00 0,12 0,00 0,00 

10 Nisipolutoasă..lutoasă 35.562,00 1,00 0,00 0,00 

11 Nisipolutoasă..lutoargiloasă 18.143,00 0,51 0,00 0,00 

12 Lutonisipoasă..lutoasă 19.748,00 0,55 0,00 0,00 

13 Lutonisipoasă..lutoargiloasă 310.650,00 8,72 5,31 4,07 

14 Lutonisipoasă..argiloasă 174.498,00 4,90 0,00 0,00 

15 Lutoasă..lutoargiloasă 28.091,00 0,79 0,00 0,00 

16 Lutoasă..argiloasă 399.263,00 11,21 31,14 23,90 

17 Lutoargiloasă..argiloasă 64.112,00 1,80 0,00 0,00 

18 Textură variată 277.558,00 7,79 33,48 25,69 

19 Turbă 4.410,00 0,12 0,00 0,00 

20 Fără textură 326,00 0,01 0,00 0,00 

1000 Ape (lacuri, bălți) 20.391,00 0,57 0,00 0,00 

 TOTAL 3.561.869,00 100,00 130,32 100,00 

 

Textura solului în orizontul de la suprafaţă sau în orizontul B influenţează 

celelalte proprietăţi ale solului. Pe solurile cu textura fină regimul aerohidric este 

defectuos. Solurile argiloase au capacitate mare de reţinere a apei și substanțelor 

nutritive, apa reţinută de aceste soluri este însă puţin accesibilă plantelor.  

Solurile nisipoase sunt slab coezive, au capacitate scăzută de stocare a apei și 

elementelor nutritive. 

Pajiştile situate pe soluri cu texturi nisipoase şi nisipolutoase se întâlnesc în două 

grupuri distincte: 

- Pajişti situate în zona montană, în tot lanţul carpatic; 

- Pajişti situate pe nisipurile cu carcter continental, maritim şi fluviatil situate pe 

terasele şi luncile Argeşului, Jiului şi Oltului, Dunării. 

Suprafeţe întinse de nisipuri se găsesc în Sudul Câmpiei Olteniei, în Podişul 

Hagieni din Bărăgan, Câmpia Tecuciului, Podişul Hârşovei, Valea lui Mihai şi în 

zona Deltei Dunării şi litoralului românesc. 

Dacă în cazul pajiştilor situate pe depozite nisipoase din zona monatană nu se 

pun probleme sub aspectul economic, în regiunile cu nisipuri formate prin transport 
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eolian şi fluvio-marin aceste suprafeţe sunt supuse stresului hidric şi salin. Nisipurile 

continentale sunt vulnerabile datorită deficitului de apă şi pericolului deflaţiei. 

Prezenţa scheletului în profilul de sol (tabelul 3.11) duce la diminuarea 

volumului edafic al solului şi, implicit, la scăderea potenţialului productiv al solului. 

Diferitele tipuri de pajişti instalate pe solurile cu schelet se găsesc pe toată rama 

carpatică şi subcarpatică şi în cadrul Podişului Dobrogei (Munţii Măcinului, Podişul 

Babadag, Podişul Casimcei). Pe areale mai restrânse, păşuni situate pe materiale 

scheletice se găsesc în cadrul albiilor majore ale principalelor râuri, în principal în 

partea superioară şi mijlocie a bazinului. 

 

Tabelul 3.11 

Distribuţia suprafeţelor ocupate de pajiști permanente  

afectate de prezenţa scheletului  

(SIGSTAR 200-LPIS-2012) 

Cod Denumire 
Pajişti permanente 

PP 

Culturi mixte 

MX 

  ha % ha % 

0 Fără schelet 3.300.863.00 92.67 130.00 100.00 

1 Schelet nerulat carbonatic 40.292.00 1.13   

2 Schelet nerulat silicatic 184.518.00 5.18   

3 Schelet rulat silicatic sau 

cuartitic 

30.796.00 0.86   

4 Schelet rulat carbonatic 770.00 0.02   

5 Schelet rulat mixt 2.201.00 0.06   

6 Blocuri andezitice 1.710.00 0.05   

7 Schelet nerulat mixt 684.00 0.02   

10 Mlastini 4.00    

11 Ape (lacuri, bălți) 32.00    

 TOTAL 3.561.870.00 100.00 130.00 100.00 

 

3.2.3.2. Compactarea solului 

Prin compactare densitatea aparentă a a solului creşte peste valorile normale, 

respectiv porozitatea totală scade sub valorile normale [1]. 

Fenomenul este produs de greutatea mare a agregatelor destinate prelucrării 

solului, alături de care mai participă şi umiditatea excesivă, inundaţiile şi spălările 

intense. Din punct de vedere ecologic, se ajunge la o puternică degradare a solului la 

adâncimi cuprinse între 0,1 şi 1–2 m, strat de sol esenţial pentru dezvoltarea 

plantelor. 

Compactarea este una dintre cele mai întâlnite forme de degradare fizică a 

solului. 

Prin compactare starea de aşezare a solului se înrăutăţeşte astfel că sistemul 

radicular se dezvoltă într-un spaţiu mai restrâns, capacitatea de reţinere a apei scade, 

activitatea biologică scade în intensitate şi implicit starea de fertilitate a solului este 
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negativ influenţată. În condiţii de precipitaţii abundente, apa nu se poate infiltra pe 

adâncimea profilului de sol, stagnează la suprafaţa solului, pe suprafeţele înclinate 

aparând scurgerile, ducând la pierderi de apă şi sol. 

Se deosebesc soluri cu compactare naturala/primară şi artificală/secundară. 

Compactarea naturală-primară se datorește unor factori sau procese 

pedogenetice. Cazul cel mai răspândit este cel al procesului de argiloiluviere, specific 

luvisolurilor precum şi altor tipuri de sol, în urma căruia se compactează, adesea 

foarte puternic, orizonturile inferioare (orizontul Bt argic). 

Compactarea antropică-secundară (antropică) apare ca urmare a traficului 

exagerat, neraţional, efectuat pe teren pentru lucrări agricole, suprapășunat, de 

transport, lucări hidroameliorative sau de altă natură. Acest gen de procese de 

compactare este specific agriculturii moderne, intensive şi puternic mecanizate şi el 

are tendinţa de a se accentua pe măsură ce creşte gradul de mecanizare. 

Compactarea secundară este influenţată de o serie de factori: factori de sol, 

respectiv susceptibilitatea solului de a se compacta: alcătuire granulometrică 

neechilibrată, structură nestabilă, conţinut redus de humus, etc; factori tehnologici 

care ţin de elemente ale sistemei de maşini şi ale tehnologiilor de de mecanizare. 

Astfel, compactarea este favorizată de folosirea utilajelor cu masă mare şi presiune 

mare pe sol, de creşterea numărului de treceri pe sol, de creştere presiunii în pneuri, şi 

în mare măsură de executarea lucrărilor şi traficului pe sol umed. Importanţă 

deosebită au asupra intensitiăţii proceselor de compactare au o serie de elemente ale 

sistemului de agricultură şi ale agrotehnicii aplicate. În acest sens compactarea este 

favorizată de folosirea rotaţiilor de scurtă durată, mai ales a celor fără culturi 

amelioratoare, de bilanţul negativ al humusului în sol, de fertilizarea redusă sau 

inadecvată, de calitatea inadecvată a lucrărilor solului, de executarea acestora în 

condiţii de umiditatea superioară celei optime, de aplicarea necorespunzătoare a 

udărilor pe terenurile irigate etc. Intensificarea producţiei agricole, prin creşterea 

numărului de recolte pe an şi reducere perioadei de executare a lucrărilor agricole, are 

de asemenea efecte negative în legătură cu procesele de compactare 

Compactarea se manifestă în adancime şi afectează orizonturile subarabile 

(peste cca. 40 cm) compactarea de mică adâncime imediat sub stratul arat şi 

compactarea de suprafaţă, la nivelul stratului arat. Compactarea de adâncime este de 

cele mai multe ori de origine naturală, dar în ultima vreme, odată cu trecerea la 

utilizarea unor vehicule cu masa de 10-20 de tone, se constată şi compactarea de 

adâncime de origine antropică. Compactarea de suprafaţă poate avea origine naturală 

în unele condiţii de sol, ca de exemplu pe soluri cu textură neechilibrată (lut argilo-

nisipos grosier de tipul celor existente în sud-estul Olteniei), sau pe unele lăcovişti 

din vestul ţării, dar de cele mai multe ori este de origine antropică. 

Unii autori disting de asemenea compactarea primară, specifică unor soluri care 

nu au fost anterior afânate prin lucrări, şi compactarea secundară sau recompactarea 

care constă în revenirea la starea tasată a unor soluri iniţial compactate apoi afânate 

prin lucrări mecanice. Într-un sens similar se poate vorbi despre un proces de 

reafânare, termen prin care înţelegem refacerea prin lucrări mecanice sau pe alte căi a 

stării de afânare a unor soluri iniţial afânate, apoi compactate antropic. 
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Efectele negative ale compactării, indiferent de natura acesteia, sunt multiple. 

Astfel, scade capacitatea de reţinere a apei şi mai ales permeabilitate, înrăutăţindu-se 

regimul apei în sol, se reduce aeraţia, creşte adesea rezistenţa la penetrare şi rezistenţa 

la arat. Creşterea sistemului radicular este puternic inhibată. Structura solului se 

degradează în paralel cu compacatrea acestuia, fiecare din cele două proces 

contribuind la intensificarea celuilalt. Calitatea arăturilor şi a patului germinativ pe 

solurile compacte şi destructurate este nesatisfăcatoare. O consecinţă a înrăutăţirii 

însuşirilor solului este scăderea puternică a capacității de producţie, scăderea de 

recoltă ajungând uneori până la 50 % faţă de solul necompactat. 

În legătură cu compacatarea solului se pun două probleme principale: 

- pe solurile în prezent necompactate se cer luate măsuri pentru prevenirea 

compactării. În acest sens, în condiţiile agriculturii moderne, intensive şi mecanizate, 

este necesar să se adapteze sistemul de agricultură, agrotehnica şi tehnologiile de 

mecanizare astfel încât efectele negative descrise anterior să fie evitate. Este necesar 

să se adopte rotaţii de lungă durată cu culturi amelioratoare, să se asigure fertilizare 

raţională şi bilanţ pozitiv al humusului, să se optimizeze sistemul de lucrare a solului 

asigurându-se calitatea superioară a lucrărilor. Totodată, sistema de maşini trebuie să 

fie astfel concepută încât să se reducă efectele negative asupra solului, îndeosebi prin 

limitarea presiunii pe sol, respectiv prin folosirea pneurilor cu presiune scăzută, a 

şenilelor sau pe alte căi. În exploatare se va urmări reducerea numărului de treceri şi 

în mod deosebit eliminarea lucrărilor şi traficului în condiţii necorespunzătoare de 

umiditate. 

- pe solurile compactate indiferent de originea acestui proces, se ridică problema 

combaterii compactării. Aceasta se poate realiza pe cale mecanică, prin lucrări 

executate la adâncimea stratului compactat: lucrări de subsolaj (scormonire), la 35-40 

cm adâncime, pe solurile cu compactare de mică adâncime şi lucrări de scarificare 

(afânare adâncă), la adâncimea de 60-70 cm pe solurile cu compactare de adâncime. 

Lucrările de afânare, pe cale mecanică, a solurilor compactate nu reprezintă un 

remediu de durată, deoarece solurile astfel afânate se recompensează uşor, ceea ce 

face necesară revenirea periodică cu astfel de lucrări şi prezintă pericolul ca, în timp, 

intensitatea recompactării şi destructurării să crească. Din acest motiv, trebuie să fie 

prioritare lucrările de prevenire a compactării menţionate anterior, urmărindu-se 

astfel, în timp, crearea unor condiţii optime care să elimine sau să reducă pericolul 

recompactării. 

 

3.2.4. Limitări datorită eroziunii sau alunecărilor: panta terenului, eroziune 

de suprafață, inclusiv pericol de eroziune, eroziune în adâncime, alunecări și 

prăbușiri 

Eroziunea solului (prin apă sau vânt) este răspunsul unui ecosistem la utilizarea 

necorespunzătoare şi este cea mai completă formă a degradării terenului, deoarece 

afectează proprietăţile solului şi procesele sale esenţiale care asigură viaţa. Eroziunea 

sărăceşte solul în materie organică şi argilă, reduce capacitatea solului pentru apă şi 

elemente nutritive; reduce adâncimea efectivă de înrădăcinare şi rezervele de apă 

accesibilă; aduce la suprafaţă material nefertil din substrat şi afectează sever creşterea 
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şi dezvoltarea plantelor. Eroziunea este un proces de degradare selectiv deoarece 

îndepărtează argila, materia organică şi alte fracţii coloidale din sol, lăsând în urmă 

material grosier şi fracţii scheletice. De asemenea, eroziunea declanşează şi alte 

procese de degradare de ex. levigarea, acidifierea, compactarea şi degradarea 

biologică. 

Există însă păreri conform cărora extinderea severitatea şi impactul economic şi 

ambiental ale acestui proces sunt discutabile [4]. Estimările la nivel global şi regional 

ale suprafeţelor afectate de eroziune sunt orientative şi subiective. Se pare că 

estimările experţilor privind degradarea solului prin eroziune sunt supradimensionate. 

Stroosnijder şi Slegers consideră că una din limitările privind utilizarea eroziunii 

drept criteriu al degradării solului constă în dificultatea determinării magnitudinii 

acesteia [5]. În literatură sunt menţionate patru cauze ale acestei dificultăţi: 

 Variaţia temporală şi spaţială foarte mare a eroziunii 

 Sărăcia de date curent măsurate 

 Problema extrapolării datelor de la parcele mici la suprafeţe mari 

 Conversia eroziunii în impacturi ambientale şi financiare. 

Mai puţin controversat este efectul scăderii conţinutului de materie organică care 

determină reducerea infiltraţiei apei din precipitaţii şi pe cale de consecinţă 

accelerarea proceselor de eroziune.  

Din tabelul 3.12 se observă că, peste 25 % din suprafața pajiștilor permanente 

este afectată de eroziune prin apă în diferite grade.  

Eroziunea prin apă îmbracă două aspecte: 

 Eroziune de suprafaţă; 

 Eroziune de adâncime (torenţială) 

Făcând abstracţie de eroziunea cu caracter geologic care duce la aplatizarea 

regiunilor mai înalte şi nu afectează calitatea pajiştilor, eroziunea cu caracter antropic 

care se datorează folosirii ineficiente a pajiştilor (suprapăşunat, cărări de oi) duce la 

degradarea rapidă a solurilor şi pajiştilor. 

 

Tabelul 3.12 

Distribuţia suprafeţelor afectate de eroziune prin apă (SIGSTAR 200-LPIS-2012) 

Eroziune prin apă 
Pajişti permanente  

PP 

Culturi 

Mixte MX 

 ha % ha % 

0 - Suprafeţe neafecate de eroziune prin apă 2.611.727,00 73,32 25,00 19,23 

1 - Suprafeţe slab afectate de eroziune prin apă 38.849,00 1,09 24,00 18,46 

2 - Suprafeţe moderat afectate de eroziune prin 

apă 

224.109,00 6,29 50,00 38,46 

3 - Suprafeţe puternic afectate de eroziune prin 

apă 

470.942,00 13,22 31,00 23,85 

4 - Suprafeţe foarte puternic afectate de 

eroziune prin apă 

195.740,00 5,50 0,00 0,00 

5 - APE (lacuri, bălți, mlaștini) 20.500,00 0,58 0,00 0,00 

TOTAL 3.561.867 100 130 100 
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Suprafeţe puternic afectate de eroziune de suprafaţă şi în adâncime sunt situate 

în general în zonele cu versanţi accentuaţi şi cu materiale vulnerabile la acţiunea apei. 

Areale întinse se găsesc în regiunile subcarpatice şi piemontane, pe toată rama 

Subcarpatilor Românești şi în partea superioară a Piemontului Cotmeana, Olteţ, 

Cândeşti. De asemenea, suprafeţe însemnate se găsesc în Câmpia Transilvaniei, pe 

rama Subcarpaţilor Interni, în Podişul Târnavelor şi Someşan, Podişul Moldovei 

(Podişul Central Moldovenesc) şi în cadrul Podişului Dobrogean. 

În afara acestor zone cu suprafeţe mari afectate de eroziune, fenomenul de 

eroziune de suprafaţă se întâlneşte pe majoritatea versanţilor înclinaţi ai principalelor 

văi. 

 

Tabelul 3.13 

Distribuţia suprafeţelor afectate de eroziune prin vânt (SIGSTAR 200-LPIS-2012) 

Eroziune prin vânt Pajişti permanente 

PP 

Culturi Mixte 

MX 

ha % ha % 

0 - Suprafeţe neafectate de eroziune prin 

vânt 

3.510.369,00 98,55 130,00 100,00 

1 - Suprafeţe slab afectate de eroziune prin 

apă  

6.676,00 0,19 0,00 0,00 

2 - Suprafeţe moderat afectate de eroziune 

prin apă 

11.754,00 0,33 0,00 0,00 

3 - Suprafeţe puternic afectate de eroziune 

prin vânt 

10.449,00 0,29 0,00 0,00 

4 - Suprafeţe foarte puternic afectate de 

eroziune prin vânt 

2.120,00 0,06 0,00 0,00 

5 - APE (lacuri, bălți, mlaștini) 20.500,00 0,58 0,00 0,00 

TOTAL 3.561.868,00 100,00 130,00 100,00 

 

Din tabelul 3.13 se observă că eroziunea prin vânt afectează sub 1 % din 

suprafața analizată. 

Eroziunea solului prin apă sau vânt este privită ca unul dintre cei mai importanţi 

agenţi ai procesului de degradare a terenului.  

 

3.2.5.  Limitări datorită excesului de umiditate: exces de umiditate freatică (de 

adâncime); exces de umiditate stagnantă (de suprafață); inundabilitatea prin 

revărsare 

Excesul de umiditate indiferent de natura lui, freatică sau de suprafaţă (din 

precipitaţii), produce eliminarea aerului din sol şi blocarea schimbului benefic de 

gaze dintre sol şi atmosferă. Odată cu acest fenomen zona de înrădăcinarea este 

lipsită de oxigen, şi activităţile biologice din sol sunt blocate la cele care pot obţine 

oxigen pentru respiraţie fără ca oxigenul liber să fie prezent. 
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Eliminarea excesului de umiditate, ca factor natural limitativ pentru producţia 

agrícolă, se realizează prin schimbarea regimului hidric de la starea sa natuală la o 

stare mai puţin umedă. 

În funcţie de natura şi intensitatea cu care se manifestă excesul de umiditate, 

măsurile de eliminare a excesului de umiditate sunt de la simple măsuri agrotehnice 

până la măsuri complexe de îmbunătăţiri funciare. 

 

3.2.5.1. Excesul de umiditate determinat de prezenţa apei la mică adâncime 

(gleizarea) 

Această categorie de exces de umiditate are caracter cvasipermanent şi are 

drept cauză drenajul general slab al teritoriului care nu permite evacuarea apei din 

profilul de sol datorită potenţialului gravitaţional prea mic. Este caracteristic solurilor 

freatic umede şi gleiosolurilor, solurilor de mlaştină, teritoriilor joase. Excesul de 

umiditate de natură freatică poate apărea şi prin irigaţie sau infiltrarea din canalele de 

irigaţie. 

Datele din tabelul 3.14 arată că aproximativ 11 % din suprafața analizată este 

afectată de exces de umiditate de natură freatică. 

 

Tabelul 3.14 

Distribuţia suprafeţelor afectate de gleizare (SIGSTAR 200-LPIS-2012) 

Gleizare Pajişti permanente 

PP 

Culturi Mixte 

MX 

ha % ha % 

0 1 2 3 4 

0 - Suprafeţe neafectate de exces de apă 3.071.848,00 86,24 121,00 93,08 

1 – Suprafeţe afectate de gleizare foarte 

redusă (pericol de exces de apa în caz de 

irigare necontrolată - soluri freatic umede) 

91.781,00 2,58 0,00 0,00 

2 - Suprafeţe afectate de gleizare moderată 

(pericol de exces de apă numai în anii 

ploioși - subtipuri gleizate) 

205.254,00 5,76 0,00 0,00 

3 – Suprafeţe afectate de gleizare puternică 

(pericol de exces de apă, dacă nu există 

drenaj artificial - soluri freatic hidromorfe) 

167.241,00 4,70 9,00 6,92 

4 – Suprafeţe afectate de gleizare foarte 

puternică (pericol de exces de apă, dacă nu 

există drenaj artificial, subtipuri 

mlăștinoase) 

5.260,00 0,15 0,00 0,00 

5 - APE (mlaștini, lacuri, bălți) 20.483,00 0,58 0,00 0,00 

TOTAL 3.561.867,00 100,00 130,00 100,00 

 

Atunci când aceste suprafeţe sunt dispersate în lungul râurilor mici măsura de 

evacuare a excesului este nepotrivită, o măsură corectă fiind utilizarea lor în regim 

natural. 
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Excesul de umiditate freatic afectează suprafeţe mari de pajişti în principal în 

Câmpia de Vest respectiv Câmpia Crişurilor, Câmpia Someşurilor, Câmpia Timiş-

Bega şi Câmpia Mureşului. 

În cadrul Câmpiei Transilvaniei se întâlnesc suprafeţe întinse de pajiști afectate 

de exces de umiditate freatic, în principal în luncile Mureşului, Oltului, Târnavelor. 

În Câmpia Moldovei, excesul de umiditate freatic este localizat pe luncile Siretului, 

Prutului şi Jijiei şi Bahluiului. 

De asemenea, tot în Podişul Moldovei se găsesc areale cu exces de umiditate 

care afectaeză pajiştile, pe Valea Siretului şi Moldovei şi în depresiunile Rădăuţi şi 

Baia. 

În cadrul Câmpiei Române se găsesc areale relativ întinse cu pajişti afectate de 

exces de umiditate freatic: în Câmpia Bărăganului, pe luncile Mostiştei Călmăţuiului, 

Ialomiţei, Buzăului şi Cursului inferior al Siretului. 

În Câmpia Română de Vest areale relativ întinse cu exces de umiditate freatic 

se găsesc în Câmpia de subsidenţă a Gherghiţei, Titu-Potlogi şi pe văile Neajlovului, 

Oltului şi Jiului. 

Areale largi afectate de exces de umiditate se găsesc şi în lungul Luncii 

Dunării, în principal în Insula Mare a Brăilei. 

Ridicarea nivelului pânzei freatice afectează compoziţia floristică a pajiştilor în 

sensul apariţiei unor specii higrofile cu slabă valoare nutritivă, de asemenea portanţa 

terenurilor se schimbă, îngreunând valorificarea acestor suprafeţe. 

 

3.2.5.2. Excesul de umiditate stagnantă (de suprafață) 

Excesul de umiditate de suprafaţă cauzat de impermeabilitatea şi - sau 

compactarea solului. 

Stagnogleizarea apare fie datorită existenţei unui orizont genetic greu 

permeabil în profilul de sol (de regulă un orizont argic) fie ca urmare a compactării 

solului prin trafic sau lucrări agricole efectuate la umiditatea necorespunzătoare. 

Excesul de apă poate proveni din precipitaţii în perioadele umede ale anului sau din 

irigaţii sau inundaţii şi scurgeri din zonele mai ridicate din vecinătate. 

În condiţii naturale stagnogleizarea se manifestă pe terenuri plane, slab 

înclinate sau depresionare ocupate de soluri argiloase, greu permeabile cum sunt 

pelosolurile şi vertosolurile sau puternic diferenţiate textural cum sunt luvosolurile şi 

planosolurile sau solurile stagnogleice. 

Efectele excesului de umiditate asupra însuşirilor solului sunt multiple şi 

complexe şi pot fi grupate în efecte fizice, chimice şi biologice. 

Efectele fizice şi anaerobioza 

Principalul efect fizic al excesului de umiditate este scăderea capacităţii 

portante a solului. Maşinile şi animalele se scufundă în teren, scade capacitatea de 

tracţiune a vehiculelor şi lucrările solului sunt imposibil de efectuat. Impactul pe 

termen lung al excesului de umiditate depinde de managementul solului în perioadele 

când acesta este umed. Dacă nu se intervine asupra solului cât acesta este umed, nu 

apar degradări de ordin fizic ale solului. Dacă solul este călcat de utilaje sau animale 

când este umed, are loc o dispersie şi distrugere a structurii. Aceste procese duc la 
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creşterea densităţii aparente a solului, scăderea permeabilităţii a stratului de la 

suprafaţă care devine compact şi întărit la uscare. Scade porozitatea de aeraţie. 

 

Tabelul 3.15 

Distribuţia suprafeţelor afectate de stagnogleizare (SIGSTAR 200-LPIS-2012) 

Stagnogleizare Pajişti permanente 

PP 

Culturi Mixte 

MX 

 ha % ha % 

0 – Suprafeţe neafectate de stagnogleizare 

(fara pericol de exces de apă) 2.892.323,00 81,20 130,00 100,00 

1 - Sprafeţe afectate de stagnogleizare 

redusă 136.076,00 3,82 0,00 0,00 

2 - Suprafeţe afectate de stagnogleizare 

moderată (pericol moderat de exces de apa 

în anii ploioși - subtipuri stagnogleizate, 

vertisoluri)  356.065,00 10,00 0,00 0,00 

3 - Puternică (exces de apă frecvent - 

subtipuri stagnice, planosoluri, soluri 

stagnogleice) 128.605,00 3,61 0,00 0,00 

4 – Foarte puternică (exces prelungit de apă 

în fiecare an soluri stagnogleice 

mlăștinoase) 28.317,00 0,80 0,00 0,00 

5 - APE (mlaştini, lacuri, bălţi) 20.483,00 0,58 0,00 0,00 

TOTAL 3.561.869,00 100,00 130,00 100,00 

 

Din datele prezentate (tabelul 3.15) se poate observa că stagnogleizarea se 

manifestă în special pe solurile cu textură fină, diferenţiate sau nediferenţiate textural 

și afectează aproximativ 15 % din suprafața analizată.  

Ca lucrări hidroameliorative se recomandă lucrări de combatere (evacuare) a 

excesului de umiditate datorat stagnării apei la suprafaţa solului, drenaj de suprafaţă 

(rigole şi canale deschise), precum şi nivelarea pentru asigurarea pantei de scurgere 

către acestea, cu decopertare selectivă pentru a nu diminua fertilitatea solului, aceste 

lucrări putând fi asociate, local, cu drenaj închis (cârtiţă, tuburi cu prismă filtrantă 

înaltă). Lucrările de drenaj închis sunt lucrări care trebuiesc aplicate în principal pe 

solurile cu diferenţiere mare texturală (nisip lutos/ argilo-lutos) şi mai puţin pe cele 

argiloase omogene de tipul pelisolurilor deoarece se colmatează foarte repede din 

cauza materialului fin din sol. Ca lucrări agropedoameliorative sunt prevăzute lucrări 

de scarificare (perpendiculare pe direcţia drenurilor) şi fertilizare, iar, local, fertilizare 
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cu gunoi de grajd şi amendare calcică pentru a înbunătăţi condiţiile fizice și chimice 

ale solului şi implicit a capacităţii de infiltrare a apei în sol. 

 

3.3. Concluzii 

Pășunile se întind de la câmpie până în zona montană și constituie parte naturală 

a peisajului agricol, ocupând aproximativ 34 % din suprafaţa agricolă a ţării. 

La nivelul anului 2014, conform Anuarului Statistic pe 2018, suprafaţa ocupată 

de păşuni era 3.272,2 mii ha iar suprafaţa ocupată de fâneţe era de 1.556,3 mii ha, în 

total 4.828,5 mii ha. 

Pentru identificarea cartografică a suprafeţelor ocupate de pajişti au fost folosite 

informaţiile furnizate de LPIS-2012, LPIS-2017 şi cele oferite de Corine Land Cover 

(CLC-2018). 

Suprafaţa identificată în LPIS-2017 ca fiind ocupată de blocuri fizice cu 

folosinţă primară pajişti permanente (PP) este de 3.356.367,00 ha. 

Diferenţa până la 4,8 mil ha, declarată oficial, se regăseşte în blocurile fizice cu 

utilizare primară teren agricol (TA), ca subdiviziuni, date care nu sunt disponibile 

deocamdată. 

Informațiile privind extindrea diverselor limitări pentru utilizarea agricolă a 

terenurilor au fost preluate din Harta Solurilor României, scara 1: 200 000 (SIGSTAR 

200). Sistemul informatic geografic al resurselor de sol “SIGSTAR-200” a fost 

realizat pe baza informaţiilor conţinute în cele 50 de foi de hartă care alcătuiesc 

„Harta Solurilor României la scara 1:200 000”, foi publicate între anii 1964 şi 1994, 

ale căror informaţii au fost actualizate conform unei legende unice [3]. SIGSTAR-

200 este conceput astfel încât la orice moment să se poată lua decizii pe baza unor 

date şi modele neperimate. 

Stratul LPIS-2012, conținând informații pentru blocurile fizice care conțin 

categoriile de utilizare PP și MX, a fost suprapus peste stratul de sol. 

În urma suprapunerii au fost obținute informații legate de distribuția suprafețelor 

afectate de diferite limitări naturale pentru culturile creșterea plantelor pe categoriile 

de utilizare PP și MX. 

Pentru utilizarea agricolă a terenurilor, factorii limitativi naturali au fost grupaţi 

conform ind. 270 [11]. În funcţie de natura limitărilor au fost identificate: 

- Limitări datorită sărăturării solului: salinizare și/sau alcalizare; 

- Limitări datorită altor caracteristici chimice ale solului: aciditate; rezervă mică de 

humus; 

- Limitări datorită unor caracteristici fizice ale solului: textura grosieră a solului; 

textura fină; compactitatea;volum edafic redus; 

- Limitări datorită eroziunii de suprafață prin apă şi vânt; 

- Limitări datorită excesului de umiditate (drenajului): exces de umiditate freatică (de 

adâncime); exces de umiditate stagnantă (de suprafață). 
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4. ROLUL PAJIŞTILOR ÎN DEZVOLTAREA DURABILĂ 

A AGRICULTURII 

 

 

Dezvoltarea durabilă este un proces complex ce se desfăşoară prin şi sub 

intervenţia umană, care vizează dezvoltarea societăţii, materializarea lui 

bazându-se pe faptul că dezvoltarea durabilă a întregului este asigurată de 

dezvoltarea durabilă a fiecărei părţi a activităţii umane [4], [7]. 

În acest sens, dezvoltarea durabilă a agriculturii constituie o parte a acestui 

proces, agricultura fiind o componenţă indispensabilă a acestuia [1], [6]. 

În ceea ce privește sintagma ,,dezvoltare durabilă”, una din definițiile  

acceptabile ce acoperă relativ întreaga problematică este cea dată de Congresul 

SUA: ,,A system that can indefinitely sustain itself without degrading the land, 

the environment or the people; a management strategy which helps the producer 

to select hybrids and varieties cultural practises,  soil fertility programs, and 

pest management approaches which reduce the cost of purchased inputs, 

minimize the impact of the system on the the immediate and off-farm 

environment, and provide a sustained level of production and profit from 

farming”.
1
 

Creşterea animalelor, în special a bovinelor şi ovinelor, are un rol însemnat 

în imprimarea unui comportament antientropic prin care se realizează 

durabilitatea agriculturii [4]. 

Pajiştile sunt un element esenţial al sistemelor de agricultură sustenabilă 

reprezentat prin: bunăstarea animalelor, asigurarea furajelor, calitatea solurilor şi 

folosirea optimă a terenurilor slab productive, în special pentru producerea 

biomasei, sursă energetică regenerabilă [1], [3], [7], [8]. 

Prin plantele furajere din pajişti se intensifică procesul de fotosinteză din 

ecosisteme şi se introduce în sol o cantitate mai mare de materie organică, 

menţinându-se în sol o viaţă biologică activă. Prin rădăcinile plantelor furajere 

de pajişti, care au rol de liant în prezenţa materiei organice, se opreşte procesul 

de distrugere a structurii granulare a solurilor, în cele mai multe cazuri 

conducând la îmbunătăţirea acestora [4], [5], [6], [11]. 

Alături de administrarea gunoiului de grajd, plantele furajere de pajişti au 

un rol însemnat în menţinerea conţinutului de humus din sol, fapt ce imprimă o 

portanţă ridicată solului, care atenuează acţiunea de tasare a animalelor şi a 

maşinilor agricole grele. 

 

 
1 ,,Un sistem care se poate susține la nesfârșit fără a degrada pământul, mediul sau oamenii; o strategie de gestionare care 

ajută producătorul să selecteze practicile culturale ale hibrizilor și  soiurilor, inițierea  programelor de îmbunătățirea fertilității 

a solului și de combatere a dăunătorilor cu costuri  reduse ale inputurilor achiziționate, minimizează impactul sistemului 

asupra mediului din cadrul și din afara fermei și care  oferă un nivel susținut de producție și profit din agricultură” 
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Asolamentele cu sole înierbate au un rol esenţial în menţinerea microfaunei 

din sol şi în întreruperea ciclurilor biologice pentru boli şi dăunători, ceea ce 

conduce la reducerea cantităţilor de pesticide, care sunt nocive pentru 

microfaună şi mediu înconjurător [1], [5]. 

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

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

o serie de funcţii importante în dezvoltarea rurală şi a mediului înconjurător 

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

calitatea peisajului, conservarea biodiversităţii, îmbunătăţirea fertilităţii 

solurilor, prevenirea inundaţiilor şi alunecărilor de teren, gestionarea rezervelor 

de apă şi important patrimoniu cultural [1], [4], [6], [7], [8]. Prin înierbare se 

consolidează biologic taluzurile drumurilor, halde miniere, industriale şi 

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

factorii distructivi, se stimulează pedogeneza şi se înfrumuseţează peisajul. 

Acestea funcţii reflectă şi definesc multifuncţionalitatea pajiştilor. 

Toate activităţile conexe care rezultă din folosirea şi valorificarea pajiştilor 

precum prelucrarea produselor animaliere, colectarea florei medicinale, 

apicultura, producerea biocombustibililor etc., constituie o funcţie economică 

importantă a acestor suprafeţe. 

Funcția economică a acestor suprafețe trebuie realizată printr-o bună 

practică agricolă , urmărindu-se o bună armonizare cu legile privind protecția 

mediului la nivel local, regional și național, știut fiind faptul că durabilitatea 

sistemelor de producţie se măsoară atât prin capacitatea lor de a menţine un 

anumit nivel de producţie, cât şi prin capacitatea de a menţine pe termen mediu 

şi lung calitatea mediului înconjurător. 

Pajiştile permanente constituie de asemenea importante habitate pentru 

animalele sălbatice şi de conservare a biodiversităţii speciilor de plante şi 

animale [1], [4], [7]. 

Acestea se pot rezuma prin următoarele: 

- în România există un număr de 783 de tipuri de habitate, din care aproape 

60 % se întâlnesc în pajiştile naturale; 

- pe teritoriul ţării s-au identificat 3.700 de specii de plante, din care peste   

70 % aparţin vegetaţiei pajiştilor permanente. Dintre acestea, 74 de specii au 

dispărut, 485 sunt ameninţate cu dispariţia, 200 de specii sunt vulnerabile, 23 

sunt declarate monumente ale naturii şi 1.253 sunt specii rare; 

- dintre speciile de animale sălbatice, 5 specii au dispărut, iar peste 30 sunt 

ameninţate cu dispariţia; 

- structura floristică a vegetaţiei pajiştilor din România este foarte diversă, cu 

indici de biodiversitate foarte ridicaţi în comparaţie cu multe ţări din Europa; 

- fondul genetic de germoplasmă al populaţiilor de specii cu valoare 

economică este foarte mare, România fiind considerată un rezervor biologic 

natural de îmbunătăţire a procesului genetic la multe specii agricole; 

- o floră meliferă şi medicinală deosebit de bogată. 
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Fig. 4.1. Aspect al culesului în pastoral 

 

În cadrul ecosistemelor agricole afectate de eroziune, contribuţia pajiştilor 

este esenţială în protejarea solului, combătând acele fenomene care conduc la 

declanşarea şi accelerarea procesului de eroziune produsă de diferiți agenți 

externi (pluvială, eoliană etc.) [1], [2], [4], [7], [9]. 

Astfel, durata în timp pentru îndepărtarea unui strat de sol, pe adâncimea de 

20 cm, în urma procesului de eroziune, pe terenurile în pantă acoperite de pajişti 

este de 29000 ani, faţă de 100 de ani pentru terenurile în pantă cultivate în 

sistem de rotaţie şi de numai 13 ani pentru terenurile în pantă cultivate cu 

porumb siloz în monocultură [1]. 

Prin diversitatea speciilor de plante şi de animale, pajiştile permanente 

înobilează şi înfrumuseţează mediul înconjurător, oferind importante spaţii 

de recreere pentru civilizaţia umană. 

În anul 1939, profesorul Ion Simionescu scria în lucrarea sa intitulată Flora 

României: "În Carpați frumusețea stă în covoarele întinse, fin țesute, una cât 

vezi cu ochii, cât și în intensitatea și strălucirea mai deosebită a culorilor. E o 

tonalitate proprie ... Carpații noștri se găsesc la îmbinare de climă. În ei se 

stinge boarea slabă a valului mediteranean, dar în pieptul lor se oprește furia 

crivățului dinspre nord. Pământul variat din care sunt constituiți, dă hrană 

felurită plantelor. Așa se lămurește variația și frumusețea pajiștilor noastre la 

munte" [10]. 

Această constatare stă la baza înțelegerii variabilității la nivelul covorului 

floral al pajiștilor României, dintr-un colț într-altul al țării. Plantele sunt astfel 

dovezi și martori în egală măsură, ai istoriei acestor pământuri. 

Din păcate structura funcţională a pajiştilor din România, datorită unui 

management defectuos, este profund perturbată din cauza agresivităţii unor 
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specii de plante invazive (ex. feriga de câmp etc.) care au înlocuit specile 

valoroase în proporţie ridicată.  

Cantitatea de elemente fertilizante conţinute în gunoiul de grajd provenit 

din valorificarea pajiştilor permanente în regim de fâneaţă
*)

 este prezentată în 

tabelul 4.1 [4]. 

 

Tabelul 4.1 

Cantitatea de elemente fertilizante provenite  

din valorificarea pajiştilor permanente prin producţia de fân*) 

Elemente 
**)

 Kg s.a./ha 
Mii tone la 1,5 milioane 

hectare de pajişti 
***)

 

N 60 90.000 

P2O5 30 45.000 

K2O 70 105.000 

CaO 40 60.000 
*)

 producţia medie de fân: 3t/ha; 
**)

 Elemente chimice din cantităţile de gunoi de grajd, rezultat din hrănirea animalelor cu fân; 
***)

 Cantităţi de elemente nutritive ce pot asigura fertilizarea unei suprafeţe de cca 1,5 milion 

hectare (sub formă de gunoi de grajd). 

 

 Menţinerea pe o perioadă lungă de timp a producţiei agricole poate fi  

asigurată prin introducere, în cadrul asolamentelor, a pajiştilor temporare. 

Sistemul radicular al plantelor care alcătuiesc covorul ierbos se reînoieşte, în 

general, în fiecare an şi vechile rădăcini mor şi prin descompunere asigură 

acumularea materiei organice în stratul superficial al solului. Prin lucrările de 

pregătire a patului germinativ pentru noua cultură din asolament se asigură o 

descompunere mai rapidă a materiei organice şi implicit o creştere a fertilităţii 

solului. 

 Utilizarea pajiştilor temporare alcătuite din amestecuri complexe de 

graminee cu leguminoase perene pentru refacerea stării de agroclimax - ,,Starea 

de stabilitate a agrobiocenozelor obţinută prin integrarea acţiunilor naturale cu 

cele antropogene” - se bazează pe următoarele considerente [5]: 

- plasticitate ecologică foarte bună; 

- instalare rapidă după semănat şi perenitate ridicată (4-6 ani); 

- grad ridicat de protejare a solului împotriva eroziunii eoliene şi pluviale, 

atât în perioada de vegetaţie, cât şi în sezonul rece; 

- acoperă solul cu vegetaţie o perioadă îndelungată de timp reducând 

pericolul levigării azotului; 

- speciile de graminee şi leguminoase explorând straturi diferite de sol, 

utilizează mai bine nişele ecologice ale solului; 

- controlul buruienilor din flora spontană datorită ocupării în timp scurt a 

solului şi densităţii ridicate a speciilor care compun amestecul; 
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- uniformitatea, ritmicitatea şi securitatea producţiei prin toleranţa faţă de 

diverşii factori de stres de natură climatică sau antropogenă; 

- supleţe în exploatare, aptitudine la utilizare prin cosit (pentru fân sau siloz), 

păşunat (fără a produce meteorizaţie) sau mixt; 

- capacitatea leguminoaselor de fixare a azotului este cel mai mare beneficiu 

obţinut prin includerea lor în amestecul pentru pajiştea temporară, deoarece 

acest lucru conferă creşterea productivităţii gramineelor perene, precum şi un 

nivel ridicat de fertilitate reziduală ca beneficiu pentru culturile ulterioare; 

- valoarea alimentară ridicată a furajului (digestibilitate, ingestibilitate şi 

echilibru nutriţional) asigură un grad ridicat de conversie în produse zootehnice; 

- pajiştea temporară, formată din amestec complex de graminee cu 

leguminoase perene bine exploatată, favorizează lupta contra buruienilor prin 

reducerea rezervei de seminţe din sol şi asigură combaterea bolilor şi 

dăunătorilor; 

- în sistemul de creştere biologică a animalelor, pajiştile semănate alcătuite 

din amestecuri complexe (pajişti multispecifice) asigură creşterea randamentului 

şi autonomiei în exploatarea fermei. În prezent promovarea practicilor de 

reducere a inputurilor are ca principală soluţie creşterea ponderii pajiştilor în 

folosirea terenurilor, valorificându-se efectele pozitive asupra calităţii solului, 

biodiversităţii şi a resurselor regenerabile. 

Balanţa estimativă de azot fixat biologic (NFB) în agroecosistemele de 

pajişti şi culturi de leguminoase din România este de: 30 kg/ha pe an pentru 

pajiştile permanente; 80 kg/ha pe an pentru pajiştile temporare şi de 160 kg/ha 

pe an pentru leguminoasele perene [1], [4], [7]. 

Fixarea anuală a azotului atmosferic de către leguminoase din culturile 

furajere permite reducerea costurilor de producţie şi a riscurilor de poluare cu 

nitraţi. Prin îmbogăţirea materiei organice în compuşi azotaţi, ca urmare a fixării 

biologice a azotului, leguminoasele stabilesc direct sau indirect interacţiuni 

pozitive cu speciile vecine, interacţiuni ce se manifestă mai ales în condiţii 

pedoclimatice dificile, limitând efectele negative ale competiţiei interspecifice. 

Conform literaturii de specialitate cantitatea estimată de CO2 stocat 

(sechestrat) în agroecosistemele de pajişti permanente este de 4,7 t/ha pe an, în 

cele de pajişti temporare de 4,2 t/ha pe an, faţă de doar 1,8 t/ha pe an de CO2 

stocat de culturile cerealiere. Rezultă că pe parcursul unui an, cele cca 4,9 

milioane de pajişti permanente din ţara nostră pot sechestra o cantitatea totală 

extimată de aproximativ 23 milioane tone [1]. 

O contribuţie esenţială îşi aduc plantele furajere din pajişti şi pentru 

creşterea capacităţii de reţinere a apei şi a posibilităţii de a o ceda când 

plantele au nevoie de ea. Comparativ cu culturile anuale, pajiştile permanente şi 

cele temporare au un efect protector pentru calitatea apei, regularizarea fluxului 

de apă şi a poluanţilor. După pădure, pajiştea este cea mai importantă sursă de 

reţinere şi filtrare a apei pluviale [1], [2]. 
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Nu în ultimul rând pajiștile reprezintă un important patrimoniu cultural, 

contribuind, de-a lungul anilor, la creativitate, îmbogățire spirituală și recreere. 

De asemenea, așa cum Eminescu pune în valoare virtualitățile estetice ale 

limbii românești, pajiștile pun în valoare creativitatea și recepția față de frumos 

prin virtualitățile estetice ale plaiurilor mioritice din România. 

 
  



61 

 

BIBLIOGRAFIE 

 
 

[1]. Dragomir, N., et al., 2009, Multifunctionality and sustainability of the 

utilisation of permanent pastures in Romania, under conditions of alternative 

utilisation, volume 14 Grassland science în Europe – Proceedings of the 

Symposium  „Alternative Functions of Grassland” of the European Grassland 

Federation, 7-9 september, Brno, Czech Republic; 

[2]. Dumitrescu, N., şi colab., 1979, Pajişti degradate de eroziune şi 

ameliorarea lor, Ed. Ceres, Bucureşti; 

[3]. Kuzel, S., at al., 2009, New technologies of phytomass processing and 

utilization, Volume 14 Grassland science în Europe – Proceedings of the 

Symposium „Alternative Funcţions of Grassland” of the European Grassland 

Federation, 7-9 september, Brno, Czech Republic;  

[4]. Maruşca T., Bărbos M., Blaj V.A., Cardaşol V., Dragomir N., Mocanu V., 

Rotar I., Rusu Mariana, Seceleanu I., 2010, TRATAT DE RECONSTRUCŢIE 

ECOLOGICĂ A HABITATELOR DE PAJIŞTI ŞI A TERENURILOR 

DEGRADATE MONTANE, Editura Universităţii Transilvania din Braşov;   

[5]. Mocanu, V., Hermenean I., 2013, MECANIZAREA LUCRĂRILOR 

AGRICOLE PE PAJIŞTI - Tehnologii, maşini şi echipamente, Editura 

Universităţii Transilvania din Braşov;   

[6]. Motcă Gh.,Oancea I., Geamănu Lidia, 1994, Pajiştile României, tipologie 

şi tehnologie, Editura Tehnică Agricolă, Bucureşti; 

[7]. Peters, A., 2008, Challenges for grasslands, grassland-based szystems and 

their production potential in Europe, Proceedings of the 22nd General Meeting 

of the European Grassland Federation, 9-12 June, Uppsala, Sweden;  

[8]. Prochnow, A., et al., 2008, Biogas yields from grassland, volume 13 

Grassland science în Europe – Proceding of the 22nd General Meeting of the 

European Grassland Federation, 9-12 June, Uppsala, Sweden; 

[9]. Rezmeriţă I., Texter D., 1956, Agrotehnica Pajiştior Degradate, Editura 

Academiei Republicii Populare Romîne, Bucureşti;  

[10].  Simionescu I., 1973, Flora României, Editura Albatros, București; 

[11].  Simtea, N., si colab., 1990, Reînsămânţarea şi supraînsămânţarea 

pajiştilor, Întreprinderea Poligrafică, Deva. 

  



62 

 

 

 
 



63 

 

5. PRINCIPALELE TIPURI DE PAJIȘTI DIN ROMÂNIA 

 

 

5.1. Zonarea și regionarea ecologică a pajiștilor României  

 

 În cuprinsul regiunilor fizico-geografice, zonelor de vegetație sau la nivelul 

întregii țări, fitocenozele de pajiști prezintă o mare diversitate, cu deosebiri sau 

asemănări în compoziția floristică, a cerințelor față de factorii de mediu, a valorii 

biologice, agronomice și zootehnice , a dinamicii evolutive etc. 

Peste unitățile fundamentale morfo-structurale ale reliefului țării: câmpie, 

dealuri, munți mijlocii și înalți (alpini) se suprapun de asemenea și factorii de climă și 

sol care împreună cu vegetația naturală constituie complexe naturale zonale 

latitudinale și altitudinale (pe etaje) de care sunt strâns legate și formațiile de pășuni 

și fânețe,  fie ele de origine primară sau secundară (Fig. 5.1,a și b). 

De aceea, în descrierea și caracterizarea formațiilor și asociațiilor de pajiști se 

ține seama de cadrul lor natural la care se dezvoltă , fiind  prezentate  în corelație cu 

zonele de relief, solurile și vegetația lemnoasă. 

Pentru descrierea stațiunilor unde se întâlnesc pajiști permanente se are în 

vedere lucrarea PRINCIPALELE TIPURI DE PAJIȘTI DIN ROMÂNIA unde este 

prezentată zonarea și regionarea ecologică a pajiștilor [3] după cum urmează: 

 

A. PAJIȘTI ZONALE: 

1. Zona stepei  

Răspândire: Bărăganul de est, sudul Moldovei, centrul Dobrogei cu 

altitudini de 20-100 m în Bărăgan și 100-200 m în sudul Moldovei și în 

Dobrogea; 

 

2. Zona silvostepei  

Răspândire: Câmpiile periferice ale Carpaților: 

1. Silvostepa nordică (Depresiunea Jijiei); 

2. Silvostepa sudică (Podișul Bârladului și piemontul Râmnic–

Buzău, Podișul Dobrogei, Câmpiile Bărăganului de vest, Olteniei, 

Timișului și Crișurilor), cu altitudini de 50-150 m în câmpii și   

50-250 m în podișuri; 

 

3. Zona nemorală (a pădurilor de stejari)  

3.1. Subzona pădurilor de stejari mezofili 

Răspândire: Depresiunea Transilvaniei (Câmpia Transilvaniei și 

Podisul Târnavelor), nordul Podișului Moldovei (al Sucevei), cu 

altitudini de 250-400 m în Depresiunea Transilvaniei și 200-350 m în 

Podișul Sucevei; 

3.2. Subzona pădurilor de stejari submezofili – termofili 

Răspândire: Câmpia joasă și înaltă din Muntenia și Oltenia; 

Piemonturile din Banat și Crișana cu altitudini de 100-300 m; 
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4. Etajul nemoral (al pădurilor de foioase) 

4.1. Subetajul pădurilor de gorun și amestec cu gorun 

Răspândire: dealuri înalte piemontane, subcarpatice și Podișul 

Moldovei, cu altitudini de (200) 300-600 (700) m; 

4.2. Subetajul pădurilor de fag și de amestec de fag cu rășinoase) 

Răspândire: dealuri înalte și munți mijlocii (Subcarpații, 

Depresiunea Transilvaniei, Podișul Moldovei) cu altitudini de (300) 

600-1.350 (1.450) m; 

 

5. Etajul boreal (al pădurilor de molid) 

Răspândire: în partea mijlocie și superioară a  Carpaților, cu 

altitudini de (1300) 1.200-1.600 (.1750) m în nord, 1.300-1.450 și 

1.750-1.850 în sud; 

 

6. Etajul subalpin (al jnepenișurilor) 

Răspândire: munții înalți, cu altitudini 1.700 m-2.100 m; 

 

7.  Etajul alpin (al pajiștilor alpine) 

Răspândire: munții înalți, cu altitudini peste 2.000 în nordul țării și  

peste 2.100 – 2.200 în sud; 

 

B. PAJIȘTI INTRAZONALE: 

8. Pajiști din lunci și depresiuni 

Răspândire: Lunca Dunării, Mureșului, Oltului, Siretului, 

Someșului, Jiului, Târnavelor etc.,  depresiuni intara și submontane 

(Brașov, Făgăraș Ciuc- Gheorghienli, Satu Mare etc.) 

 

9. Pajiști de sărătură (halofile) 

Răspândire:Câmpia Română ( Luncile Buzăului, Călmățuiului, 

Ialomiței  și Câmpia aluvială a Siretului), Câmpia de vest (Banat, 

Crișana), Podișul Moldovei , local în Transilvania; 

 

10.  Pajiști de nisipuri (psamofile), 

Răspândire: Câmpiile Careiului, Olteniei, Tecuciului, Delta Dunării, 

Litoralul Mării Negre. 

 

 

Pentru aceste unități de vegetație praticolă zonale și intrazonale au fost stabilite 

178 categorii de stațiuni (S) și 64 grupe cenoecologice (Gr) de pajiști, fiind una din 

cele mai complexe și complete lucrări de sinteză din domeniul pratologiei și 

pratotehniei, care poate servi pe mai departe celor care întocmesc amenajamente 

pastorale [3]. 
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Fig. 5.1,a. Zonarea unităților de vegetație 
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Fig. 5.1,b. Legenda unităților de vegetație din România 
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5.2. Principalele tipuri de pajiști și răspândirea lor 

 

După recunoașterea în teritoriu a principalelor specii de plante competente ale 

covorului ierbos, se trece în continuare la conturarea tipului de pajiște permanentă 

care în general se poate încadra în una din situațiile descrise mai jos. 

În accepția generală tipul de pajiște este unitatea de vegetație ierboasă care 

cuprinde totalitatea fitocenozelor asemănătoare sub aspectul compoziției floristice, 

condițiilor staționale și productivității, care, supuse anumitor măsuri tehnologice, 

prezintă în general direcții evolutive specifice. 

 

5.2.1. Etajul subalpin și alpin 

 

    5.2.1.1. Pajiştile de Festuca airoides (F. supina, F. ovina sudetica) 

(păruşcă) 

Răspândire şi ecologie. Pajiştile de păruşcă ocupă cele mai mari suprafeţe în 

etajul subalpin al jnepenişurilor, de la 1.600 până la 2.200 m altitudine. Acestea sunt 

pajişti de origine secundară şi au rezultat în special după defrişarea jneapănului. 

Festuca airoides este o specie care preferă staţiuni cu caracter mezoxerofit faţă 

de Nardus stricta, cu care se învecinează şi interpătrunde, care preferă staţiuni mai 

umede. 

Vegetaţia are în componenţă numeroase specii nevaloroase. 

Valoarea pastorală este foarte scăzută, cu producţie de 2-4 t/ha MV şi o 

capacitate de păşunat de 0,2-0,5 UVM/ha. 

 

5.2.1.2. Pajiştile de Carex curvula (coarnă) şi Juncus trifidus (pipiriguţ) 

Răspândire şi ecologie. Pajiştile de coarnă şi pipiriguţ sunt de origine primară, 

fiind răspândite în etajul alpin, la altitudini mai mari de 2.000-2.200 m, care se 

întâlnesc numai în Munţii Făgăraş, Iezer-Păpuşa, Bucegi, Parâng, Retezat şi Rodnei. 

Solurile sunt humicosilicatice şi podzoluri. 

Carex curvula este un rogoz alpin, foarte bine consumat de animale. 

Valoarea pastorală este foarte scăzută datorită, în principal, producţiilor foarte 

mici, de numai 1,5-3,0 t/ha MV şi a gradului scăzut de consumabilitate a 

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

 

5.2.2. Pajişti zonale premontane şi montane 

 

5.2.2.1. Pajiştile de Agrostis capillaris (Agrostis tenuis) (iarba câmpului) 

Răspândire şi ecologie. Pajiştile de Agrostis capillaris (Agrostis tenuis) ocupă 

cele mai mari suprafeţe în zona de deal şi montană inferioară, începând de la 

altitudinea de (200) 300 m până la peste 1.200 m, din subzona stejarilor şi gorunului 

până în subetajul fagului şi al amestecurilor de fag cu răşinoase. 

În teritoriu se disting pajişti de Agrostis capillaris de productivitate bună pe 

terenuri plane sau uşor înclinate cu soluri mai bogate şi pajişti cu productivitate 

mijlocie pe terenuri cu înclinaţie mare şi expoziţii însorite pe soluri mai sărace acide. 



68 

 

Solurile de sub pajiştile de iarba vântului sunt brune argiloiluviale, brune luvice, 

luvisoluri albice, brune eumezobazice cu reacţie slab acidă până la neutre pentru 

pajiştile mai bune şi puternic acide pentru cele de productivitate mijlocie. 

Agrostis capillaris este o graminee valoroasă din punct de vedere furajer, cu 

grad ridicat de consumabilitate. 

Vegetaţia are în componenţă numeroase specii cu valoare furajeră ridicată, dar 

şi specii nevaloroase, dăunătoare şi toxice. Adesea aceste pajişti sunt invadate şi de 

vegetaţie lemnoasă dăunătoare ca: păducelul (Crataegus monogyna), porumbarul 

(Prunus spinosa), măceşul (Rosa canina), în zone mai uscate şi alunul (Corylus 

avellana), carpenul (Carpinus betulus), mesteacănul (Betula pendula) în zone mai 

umede. 

Valoarea pastorală a pajiştilor de Agrostis capillaris este bună, ajungând la o 

producţie de 10-15 t/ha MV şi o capacitate de păşunat de 1,0-1,2 UVM/ha. 

A doua categorie de pajişti de acest tip, cu productivitate mijlocie, are o valoare  

pastorală  mijlocie  cu  5,0-7,5  t/ha MV  şi  o  capacitate  de  păşunat  de 0,5-0,8 

UVM/ha. 

 

5.2.2.2. Pajiştile de Festuca rubra (păiuş roşu) 

Răspândire şi ecologie. Arealul fitogeografic al pajiştilor de Festuca rubra, 

corespunde etajului pădurilor de molid (Picea abies), cunoscut şi sub denumirea de 

etajul boreal, care atinge altitudinea de 1.800 m în Carpaţii Meridionali şi Occidentali 

şi 1.600 m în nordul Carpaţilor Orientali. La limita inferioară, pajiştile de Festuca 

rubra se întrepătrund cu cele de Agrostis capillaris coborând în unele situaţii până în 

etajul nemoral la 700-800 m, altitudine. 

Solurile sunt oligobazice sau oligomezobazice, oligomezotrofice, de la moderat 

până la foarte puternic acide: brune, brune acide, brune feriiluviale, rendzine, 

litosoluri. 

Vegetaţia pajiştilor de Festuca rubra, datorită păşunatului abuziv şi a scăderii 

fertilităţii solului este invadată pe suprafeţe apreciabile de specia nevaloroasă Nardus 

stricta (părul porcului, ţepoşică). Pe soluri sărace, compacte se instalează 

Deschampsia caespitosa (târsa), care este o graminee cu valoare furajeră foarte 

scăzută. Pe suprafeţele supratârlite apar buruieni de târlă ca urzici (Urtica sp.), 

ştirigoaie (Veratrum album), ştevii (Rumex sp.), brânduşa de toamnă (Colchicum 

autumnale) şi altele. Vegetaţia lemnoasă invadantă este reprezentată de arbuşti ca: 

ienupăr (Juniperus sibirica), specii de Vaccinium şi puieţi de arbori, în special de 

molid. Festuca rubra are o valoare furajeră bună. 

Valoare pastorală a pajiştilor de păiuş roşu este foarte heterogenă, de la 

mediocră spre bună, cu o producţie de 5-15 t/ha MV, respectiv 0,5-1,5  UVM/ha. 

 

5.2.2.3. Pajiştile degradate de  Nardus stricta (ţepoşică) 

Răspândire şi ecologie. Pajiştile de ţepoşică au o largă răspândire în etajul 

molidişurilor şi al jnepenişurilor (Pinus mugo) în toţi munţii înalţi din Carpaţii 

româneşti. Nardus stricta, specia care domină, are o plasticitate ecologică foarte 
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mare, fiind adaptată la condiţii de umiditate şi temperatură diferite, de la 300 m până 

la 2.200 m altitudine, pe soluri acide, neaerisite, oligobazice şi oligotrofice. 

Solurile sunt în principal brune feriiluviale, brune acide, podzoluri, luvisoluri 

albice, puternic acide. 

Valoarea furajeră a ţepoşicii este foarte scăzută, fiind considerată o specie 

nevaloroasă. 

Vegetaţia pajiştilor de Nardus stricta este degradată şi de o productivitate 

scăzută. 

Valoarea pastorală este de asemenea foarte scăzută cu producţii de 3-5 t/ha 

MV, cu o consumabilitate de 35-50 %, şi o capacitate medie de 0,4 UVM/ha. 

 

 5.2.3. Pajişti zonale colinare şi de câmpie 

 

5.2.3.1. Pajiştile de Festuca valesiaca (păiuş stepic) 

Răspândire şi ecologie. Aceste pajişti sunt reprezentative pentru zonele de 

stepă şi silvostepă din ţara noastră. Festuca valesiaca, specia ierboasă edificatoare 

este o specie xerofilă, cu mare plasticitate ecologică, care se întinde din zona de stepă 

până în zona nemorală şi anume în subzona pădurilor de stejar pedunculat (Quercus 

robur) din Podişul Sucevei şi subzona pădurilor de cer (Quercus cerris), gârniţă 

(Quercus frainetto) din Dealurile Vestice şi subetajul pădurilor de gorun (Quercus 

petraea) din Podişul Bârladului. Cele mai mari suprafeţe cu păiuş stepic sunt în 

Podişul Moldovei, sporadic în Piemontul Getic şi Câmpia Transilvaniei pe coaste 

însorite. 

 Solurile, pe care se extind aceste pajişti sunt cernoziomurile, regosolurile, 

pseudorendzinele şi solurile cernoziomoide. 

 Vegetaţia are în componenţă numeroase specii ierboase nevaloroase, 

dăunătoare (scaieţi, pelin etc.) şi toxice (alior, coronişte etc.) sau vegetaţie lemnoasă 

dăunătoare ca: porumbar, păducel, măceş, verigariu şi altele. 

 Valoarea pastorală este mediocră, cu potenţial de producţie scăzut de numai 

3-5 t/ha MV şi o încărcare medie de 0,3-0,5 unităţi vită mare (UVM) la ha.  

 

5.2.3.2. Pajiştile de Festuca rupicola (Festuca sulcata) (păiuş de 

silvostepă) 

 Răspândire şi ecologie. Pajiştile de Festuca rupicola se întâlnesc în arealul 

pădurilor de stejar pedunculat din Podişul Transilvaniei în subzona pădurilor de cer şi 

gârniţă din Dealurile Vestice până la cca 600 m altitudine, pe versanţi slab până la 

moderat înclinaţi (6-14 
0
) pe toate expoziţiile la altitudini mai joase şi numai însorite 

la altitudini mai mari. 

 Solurile predominante sunt cernoziomuri cambice, soluri cenuşii, brune 

argiloiluviale, rendzine, regosoluri, erodisoluri. 

Vegetaţia este dominată de numeroase specii nevaloroase, dăunătoare şi toxice 

(alior, scaieţi, pelin etc.), care diminuează mult calitatea acestor pajişti. 

Valoarea pastorală şi productivitatea este slabă-mijlocie, cu o producţie de 

3,5-6,0 t/ha MV şi o capacitate de păşunat de 0,4-0,6 UVM/ha. 
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5.2.3.3. Pajiştile de Poa pratensis ssp. angustifolia (firuţa) 

Răspândire şi ecologie. Pajiştile de firuţă se întâlnesc în zona nemorală din 

sudul ţării, în aria pădurilor de cer şi gârniţă, la altitudini joase cuprinse între 100-300 

m, pe terenuri plane şi uşor înclinate. 

Poa pratensis este o graminee mezofită, cu o valoare furajeră bună şi grad 

ridicat de consumabilitate.  

Solurile sunt cernoziomice argiloiluviale, brune roşcate, brune roşcate luvice şi 

vertisoluri.  

Vegetaţia este foarte bine încheiată, în care se întâlnesc totuşi specii fără 

valoare furajeră (bărboasă, obsigi, osul iepurelui etc.) dăunătoare şi toxice (alior, 

scaieţi, piciorul cocoşului etc.). 

Valoarea pastorală este bună, cu producţie de 7,5-12,5 t/ha MV şi o capacitate 

de păşunat de 1,0-1,5 UVM/ha. 

 

5.2.3.4. Pajiştile degradate de Botriochloa ischaemum (bărboasă) 

Răspândire şi ecologie. Pajiştile de bărboasă sunt cele mai răspândite tipuri de 

pajişti derivate din cele de Festuca valesiaca şi Festuca rupicola, ca efect al 

păşunatului abuziv, neraţional şi al eroziunii solului, din Podişul Moldovei, 

Depresiunea Transilvaniei, Podişul Dobrogei cât şi al unor enclave din Dealurile 

Olteniei şi Banatului. Botriochloa ischaemum este o specie oligotrofă, xerofită cu 

largă amplitudine ecologică din zona de stepă până în subetajul gorunului şi chiar al 

fagului, în special pe coastele însorite, moderat până la foarte puternic înclinate, cu 

grade diferite de eroziune ale solului. 

Solurile dominante sunt regosolurile, solurile brune argiloiluviale, brune luvice 

şi luvisoluri albice. 

Vegetaţia acestui tip de pajişte derivată este frecvent invadată de buruieni, 

specii dăunătoare şi toxice (alior, lumânărică, scaieţi, pelin, pojarniţă etc.). 

Valoarea pastorală şi productivitatea este foarte slabă, cu producţii de  1,5-5,0  

t/ha MV, în funcţie de intensitatea degradării, cu o capacitate de păşunat în jur de 0,3-

0,4 UVM/ha. 

 

5.2.4. Pajişti azonale  

 

5.2.4.1. Pajiştile din lunci şi depresiuni 

Aceste pajişti sunt influenţate în mare măsură de condiţiile de sol şi umiditate 

specifice luncilor râurilor şi depresiunilor intramontane. Pădurile de luncă (zăvoaiele) 

sunt răspândite în albiile majore ale râurilor, având ca specii dominante arinul negru 

(Alnus glutinosa), plopul alb (Populus alba), sălcii (Salix sp.), ulmi (Ulmus sp.), la 

altitudine arinul alb (Alnus incana) şi altele. 

Vegetaţia ierboasă poate fi dominată de următoarele specii care edifică tipuri 

de pajişti distincte: 

Agrostis stolonifera (iarba câmpului) 
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Alopecurus pratensis (coada vulpii) 

Poa pratensis (firuţa) 

Lolium perenne (iarba de gazon, raigrasul peren) 

Arrhenatherum elatius (ovăsciorul) 

Festuca pratensis (păiuşul de livezi)  

şi alte specii foarte valoroase furajere care au fost introduse deja în cultură. 

Modul de folosinţă al acestor pajişti este în regim de fâneaţă şi uneori mixt 

(fâneaţă-păşune). Aceste tipuri de pajişti naturale au producţiile cele mai ridicate, 

datorită regimului de umiditate favorabil şi solurilor bogate aluvionare din luncile 

râurilor. 

Valoarea pastorală este bună spre foarte bună, cu producţii de 7,5-15,0 (30,0) 

t/ha MV în funcţie de tip şi mod de întreţinere. 

 

5.2.4.2. Pajiştile de pe soluri saline şi alcaline 

Majoritatea acestor tipuri de pajişti sunt răspândite în Câmpia Română de Est, 

în Câmpia Olteniei, Câmpia de Vest, Câmpia Moldovei, Lunca Prutului şi Bârladului, 

Lunca şi Delta Dunării, pe solurile saline şi alcalice. 

Pajiştile de Puccinellia limosa sunt cele mai bine reprezentate, au o producţie 

scăzută de 4-7 t/ha MV şi o valoare pastorală slabă-mijlocie, care suportă o capacitate 

de păşunat de 0,3-0,6 UVM/ha. Pajiştile de Salicornia europaea – Suaeda maritima 

sunt răspândite mai ales pe solonceacuri, pe care cresc aproape în exclusivitate specii 

fără valoare furajeră, tolerante la concentraţia mare de săruri din aceste soluri. 

Producţia medie este de 5-6 t/ha MV de foarte slabă calitate cu o valoare 

pastorală foarte slabă, cu o capacitate de păşunat de 0,1-0,2 UVM/ha. 
 

5.2.4.3. Pajiştile de nisipuri 

Pajiştile răspândite pe nisipuri se întâlnesc în Câmpia Română, Câmpia 

Careiului în nord vestul ţării şi Delta Dunării. 

Vegetaţia pajiştilor de nisipuri este rară, cu specii puţine la număr şi cu valoare 

furajeră slabă sau nevaloroase, fiind dominate de Festuca vaginata (păiuş de nisipuri) 

şi Elymus sabulosus. 

 Valoarea pastorală a acestor pajişti este neînsemnată. 

 

5.2.5. Habitatele de pajiști 

 

Pentru caracterizarea vegetației pajiștilor permanente, în ultima perioadă, după 

aderarea noastră la Uniunea Europeană a fost introdus și utilizat din ce în ce mai mult 

termenul de Habitat care se aseamănă într-o oarecare măsură cu cel de tip de 

vegetație descris mai înainte. 

Din analiza lucrării HABITATELE DIN ROMÂNIA de N. DONIŢĂ şi colab. 

(2005), rezultă că au fost descrise într-o primă aproximaţie 357 tipuri de habitate 

încadrate la 7 clase şi 24 subclase după sistemul de clasificare PALEARCTIC 

HABITATS (PAL. HAB.) [1]. 
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Dintre aceste 4 clase, 10 subclase şi 96 tipuri de habitate (26 %) aparţin parţial 

sau în totalitate vegetaţiei pajiştilor permanente (Tabelul 5.1 și Tabelul 5.2). 

 

Tabelul 5.1 

Structura claselor, subclaselor și habitatelor ce aparţin  

parţial sau în totalitate vegetaţiei pajiştilor permanente 
Nr. 

crt. 
Clasă Subclasă 

Număr 

habitate 

1. 
1. COMUNITĂȚI 

LITORALE ȘI 

HALOFILE 

15. Mlaştini, stepe, tufărişuri şi 

păduri halofile 
13 

2. 16. Dune şi plaje de nisip litorale 2 

3. 

3.TUFĂRIŞURI ŞI 

PAJIŞTI 

34. Stepe şi pajişti xerice calcicole 21 

4. 35. Pajişti xerice silicicole 3 

5. 36. Pajisti alpine si subalpine 19 

6. 
37. Pajişti umede şi comunităţi de 

ierburi înalte (buruienişuri) 
16 

7. 38. Pajişti mezofile 4 

8. 6. GROHOTIŞURI, 

STÂNCĂRII ŞI 

NISIPURI 

CONTINENTALE 

63. Vegetaţie chinofilă 6 

9. 64. Dune de nisip continentale 5 

10. 

8. TERENURI 

AGRICOLE ŞI PEISAJE 

ARTIFICIALE 

87. Comunităţi ruderale 7 

Total habitate 96 
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Tabelul 5.2 

Principalele tipuri de habitate cu pajişti din România [1] 

Nr. 

crt. 
Tip Habitat Răspândire 

Corespondență EU 

NATURA 2000  
C.V.

x
 V.P. 

xx
 

UVM/

ha
xxx

 

0 1 2 3 4 5 6 

1. COMUNITĂȚI LITORALE ȘI HALOFILE 

15 Mlaştini, stepe, tufărişuri şi păduri halofile (m-M) (1-30) 
0-

0,6 

R1503 
Pajişti vest-pontice de Aeluropus 

littoralis şi Puccinellia limosa 

Nisipurile maritime din Dobrogea și Delta 

Dunării. 

1530 * Pannonic salt 

steppes and salt marshes 
m 5-15 0,2 

R 1504 

Pajişti vest-pontice de Limonium 

meyeri, Aeluropus littoralis şi 

Limonium gmelini 

Delta Dunării  (Sfiștofca, C.A. Rosetti). 
1530 * Pannonic salt 

steppes and salt marshes 
M 1-5 0,1 

R1505 Pajişti vest-pontice de Carex divisa 

Litoralul Mãrii Negre, Grindul 

Chituc, Delta Dunãrii (Caraorman, Sulina, 
Sf. Gheorghe, Sfiștofca). 

-1530 * Pannonic salt 

steppes and salt marshes 
m 1-5 0,1 

R 1506 

Pajişti vest-pontice de Festuca 

arundinacea ssp. orientalis şi Carex 

distansm 

Nisipurile maritime de la Mamaia (jud. 

Constanța) și din Delta Dunării (delta 

maritimă, inclusiv Grindul Lupilor). 

-1530 * Pannonic salt 

steppes and salt marshes 
m 10-20 0,3 

R 1507 

Pajişti ponto-sarmatice de Carex 

distans, Taraxacum bessarabicum şi 

Aster tripolium ssp. pannonicum 

Sărăturile din Câmpia Bărăganului,  

în sudul Moldovei, Dobrogea maritimă  

și Delta Dunării. 

-1530 * Pannonic salt 

steppes and salt marshes 
m 5-10 0,2 

R 1513 
Pajişti vest-pontice de Beckmannia 

eruciformis şi Zingeria pisidica 

Apare sporadic în Transilvania, Muntenia 

(pădurile Frasinu, Spătaru, județul Buzãu). 

-1530 * Pannonic salt 

steppes and salt marshes 
M 15-30 0,5 

R 1517 
Pajişti vest-pontice de Agropyron 

elongatum 
Muntenia, Dobrogea. 

1530 * Pannonic salt 

steppes and salt marshes- 
m-M 5-10 0,2 

R 1525 
Pajişti ponto-sarmatice de Juncus 

gerardi  

Banat, Muntenia (Bărăgan), Moldova, 

Dobrogea (zona litorală), Delta Dunării.  

1530 * Pannonic salt 

steppes and salt marshes 
M 1-5 0,1 
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Tabelul 5.2 

-continuare- 

0 1 2 3 4 5 6 

R 1528 Pajişti pontice de Hordeum marinum Muntenia, Moldova, Dobrogea 

1310 Salicornia 

and other annuals 

colonising mud and sand 
m 5-10 0,2 

R 1529 
Pajişti ponto-panonice de Hordeum 

hystrix 

Transilvania, Crișana, Banat și în mai micã 

măsură: în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și 

Moldova. 

1530 * Pannonic salt 

steppes and salt marshes 
m 5-10 0,2 

R 1530 

Pajişti ponto-panonice cu Festuca 

pseudovina, Peucedanum officinale 

și Artemisia santonicum  

Transilvania, Crișana, Banat, 

Muntenia, Moldova. 

1530*Pannonic salt 

steppes and salt marshes 
m 10-20 0,3 

R 1531 
Pajişti ponto-panonice de Festuca 

pseudovina şi Achillea collina 

Crișana, Banat, Muntenia, Moldova, 

Dobrogea și Delta Dunării. 

1530*Pannonic salt 

steppes and salt marshes 
M 10-20 0,3 

R 1533 
Pajişti ponto-mediteraneene de 

Polypogon monspeliensis 

Litoralul Mării Negre, Delta 

Dunării, pe nisipuri maritime. 
- M 5-10 0,2 

16 Dune şi plaje de nisip litorale   (m-FM) (1-5) 
0-

0,1 

R 1604 
Pajişti vest–pontice de Stipa 

borysthenica şi Koeleria glauca 

Delta Dunării, pe dunele în curs de fixare de 

la Letea (Hasmacul Mic, Hasmacul Mare, 

Dâmbul lui Bălan). 

2130 *Fixed coastal dunes 

with herbaceous 

vegetation (grey dunes) 
FM 1-5 0,1 

R 1610 
Pajişti vest-pontice de Calamagrostis 

epigeios şi Holoschoenus vulgaris 

Dobrogea, pe nisipurile litorale între 

Mamaia și Midia-Năvodari, Delta Dunării 

pe grindurile Letea, Caraorman, Sãrãturile. 

2130 *Fixed coastal dunes 

with herbaceous 

vegetation (grey dunes) 
m 1-5 0,1 

3.TUFĂRIŞURI ŞI PAJIŞTI 

34 Stepe şi pajişti xerice calcicole (R-M) (1-30) 
0-

0,6 
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R3401 
Pajişti sud-est carpatice de Asperula 

capitata şi Sesleria rigida 

Carpații Meridionali: Muntele Postăvaru, 

Măgura Codlei, Munții Leaota, Munții 

Bucegi, Piatra Craiului,  Lotru, Valea 

Cãlinești, Munții Țarcu-Godeanu, 

 Carpații Occidentali: Munții Apuseni, 

Trascãu, Cheile Ordâncușii, Cheile 

Crăciunești, Cheile Bulzești, Cheile 

Feneșului, Cheile Turului, Gilău, Metaliferi, 

Munții Bihorului, Scărița-Belioara, Cheile 

Runcu, Valea Someșului; în regiunea 

montanã. 

6170 Alpine and subalpine 

calcareous grasslands 
M 1-5 0,1 

R 3402 
Pajişti sud-est carpatice de 

Helictotrichon decorum 

Carpații Orientali: Suhardul Mic, lângă 

Lacul Roșu. 

Carpații Meridionali: Muntele Postãvaru. 

Carpații Occidentali: Muntele Scărița-

Belioara, Cheile Runcu, Cheile Feneș, 

Cheile Râmeț, Muntele Trascău; 

în regiunea colinară și montană. 

6170 Alpine and subalpine 

calcareous grasslands 
M 1-5 0,1 

R 3403 
Pajişti daco-getice de Festuca 

pallens și Melica ciliata 

Colinele din Transilvania, 

Muntenia, Moldova. 

6190 Rupicolous pannonic 

grasslands 
m-M 5-10 0,2 

R 3404 
Pajişti ponto-panonice de Festuca 

rupicola şi Koeleria macrantha 

Subzona pădurilor de gorun și gorun cu fag 

din Moldova, Muntenia, Dobrogea, Oltenia, 

Banat și Transilvania 

6250 Pannonic loess 

steppes 
R-M 10-20 0,3 

R 3405 
Pajişti sud-est carpatice de Sesleria 

heufleriana şi Helianthemum canum 

Zona colinarã din vestul Olteniei, Banat, 

Munții Apuseni, Munții Bârsei. 

6190 Rupicolous pannonic 

grasslands 
m 1-5 0,1 

R 3406 

Pajişti daco-sarmatice de Carex 

humilis, Stipa joannis şi 

Brachypodium pinnatum 

Transilvania, pe calcarele din Munții 

Apuseni, Cheile Turzii, Dealurile Bistriței, 

Dealul Cetății-Lempeș (Brașov), 

Râpa Roșie (Alba), Dealurile Sibiului. 

 m 5-10 0,2 
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R 3407 

Pajişti ponto-panonice de Stipa 

stenophylla  (S.tirsa) şi Danthonia 

(provincialis) alpina 

Moldova, Muntenia (Dealurile 

Buzăului), Transilvania (dealurile cu 

vegetație stepică). 

-6290* Ponto- Sarmatic 

steppes 
m 5-10 0,2 

R 3408 

Pajişti dacice de Bromus erectus, 

Festuca rupicola şi Koeleria 

macrantha 

Câmpia Transilvaniei, Podișul 

Târnavelor. 
- m 10-20 0,3 

R 3409 
Pajişti pontice de Stipa lessingiana, 

Stipa pulcherrima şi Stipa joannis 

Transilvania (Câmpia Transilvaniei, Podișul 

Târnavelor, Dealurile Sibiului și 

Brașovului), Moldova (Podișul Central 

Moldovenesc). Dealurile Buzăului. 

62C0* Ponto-Sarmatic 

steppes 
m-M 5-10 0,2 

R 3410 
Pajişti daco-balcanice de Sesleria 

filifolia 

Carpații Occidentali: Cazanele Dunării 

(Clisura Cazanelor), Cheile Carașului, 

Cheile Minișului, Beușnița-Cheile Nerei, 

Munții Aninei, Valea Ciclovei (Banat). 

6170 Alpine and 

subalpine calcareous 

grasslands 
M 1-5 0,1 

R 3411 

Pajişti daco-balcanice de 

Chrysopogon gryllus şi Festuca 

rupicola 

Muntenia, Moldova (Podișul Central 

Moldovenesc), Dobrogea (Podișul 

Babadag), Transilvania (Podișul 

Târnavelor). 

62A0 Eastern 

submediteranean dry 

grasslands 

(Scorzoneratalia villosae) 

R 5-15 0,2 

R 3412 

Pajişti carpato-balcanice de Festuca 

pseudodalmatica şi Aethionema 

saxatilis 

Dealurile calcaroase din sudul Banatului, 

vestul Olteniei și Defileul Oltului. 

6190 Rupicolous 

pannonic grasslands (Stipo- 

Festucetalia pallentis) 
m-M 1-5 0,1 

R 3413 
Pajişti panonic-balcanice de Festuca 

rupicola şi Cleistogene serotina 
Banat, Clisura Dunării, Câmpia Aradului. 

6210 Semi-natural dry 

grasslands and scrubland 

facies on calcareous 

substrates (Festuco-

Brometalia) 

m-M 10-15 0,3 

R 3414 
Pajişti ponto-panonice de Festuca 

valesiaca 

 Zonele de câmpie și de deal din Transil-

vania, Banat, Oltenia, Muntenia. În Moldova 

și Dobrogea sunt cele mai reprezentative 

fitocenoze și suprafețele cele mai mari. 

6250* Pannonic 

loess steppic grasslands 
R-M 10-20 0,3 
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R 3415 
Pajişti ponto-balcanic de Botriochloa 

ischaemum şi Festuca valesiaca 

Pășunile de șes din stepã și silvostepã și pe 

dealurile dinzona pădurilor de stejar, din 

Dobrogea, Muntenia și sudul Moldovei 
- R 5-15 0,2 

R 3416 

Pajişti balcanice de Festuca callieri, 

Sedum sartorianum ssp. hillebrandtii 

şi Thymus zygoides 

Dobrogea de Nord, Podișul Casimcei, 

Podișul Babadag, Munții Măcinului. 
- m 10-15 0,3 

R 3417 
Pajişti balcanice de Thymus zygoides 

şi Agropyron brandzae 

Dobrogea de Nord (Munții Dobrogei, 

Podișul Babadag și Casimcei). 
- m-M 1-5 0,1 

R 3418 
Pajişti ponto-panonice de Agropyron  

cristatum şi Kochia prostata 
Dobrogea, Muntenia și estul Banatului 

6250 *Pannonic loess 

steppic grasslands 
M 15-30 0,5 

R 3419 
Pajişti vest-pontice de Stipa 

ucrainica şi Stipa dasyphilla 
Dobrogea (Basarabi, Podișul Babadag). - M 5-10 0,2 

R 3420 

Pajişti vest-pontice de Poa bulbosa, 

Artemisia austriaca, Cynodon 

dactylon şi Poa angustifolia 

Estul Munteniei (Bărăgan), Dobrogea, sudul 

Moldovei. 

 Ocupă terenurile plane, dar și pantele ușor 

înclinate 

-6290* Ponto- 

Sarmatic steppes 
R 10-25 0,4 

R 3421 

Pajişti ponto-balcanice de Artemisia 

lerchiana, Koeleria lobata şi 

Agropyron brandzae 

Dobrogea, Capul Doloșman 
6290* Ponto- 

Sarmatic steppes 
M 1-5 0,1 

35 Pajişti xerice silicicole (m) 1-5 0,1 

R 3501 
Pajişti balcanice de Chrysopogon 

gryllus şi Danthonia alpina 

Dealurile Olteniei,  

Podișul Mehedinți,  

Banat. 

6190 Rupicolous pannonic 

grasslands 
m 5-10 0,2 

R 3502 

Pajişti daco-balcanice de Dasypyrum 

villosum, Trifolium incarnatum ssp. 

molinerii şi Ventenata dubia 

Banat (Clisura Dunării), Transilvania 

(Munții Apuseni, Valea Someșului), 

Dobrogea 

6110 * Rupicolous 

calcareous or basophilic 

grasslands of the Alysso-

Sedion albi 

m 5-10 0,2 
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R 3503 

Comunități dacice de Sedum acre, 

Sedum sexangulare şi Petrorhagia 

saxifraga 

Pe coline din Transilvania, 

Banat, Oltenia. 

8230 Siliceous rock with 

pioneer vegetation of the 

Sedo-Scleranthion or of the 

Sedo albi-Veronicion dillenii 

m 1-5 0,1 

36 Pajisti alpine si subalpine 
(R-

FM) 
(1-35) 

0-

0,7 

R 3601 

Pajişti sud-est carpatice de rogoz 

pitic (Kobresia myosuroides) şi 

Oxytropis carpatica 

Carpații Meridionali: Munții 

Bucegi (Lãptici, Piatra Arsã, Cocora, 

vârfurile Baba Mare, Caraiman, Coștila, 

Morarul, Bucșoiu, Omu, Obârșia, Bătrâna), 

Munții Piatra Craiului, Munții Făgăraș, 

Munții Retezat (Piule); 

în etajele subalpin și alpin. 

6170 Alpine and subalpine 

calcareous grasslands 
M 1-5 0,1 

R 3602 
Pajişti sud-est carpatice de coarnă 

(Carex curvula) şi Primula minima 

Carpații Orientali: Munții 

Rodnei (vârfurile Pietrosul Mare, Rebra, 

Puzdra, Piatra Albă, Gărgălău, Ineu, Ineuț),  

Munții Călimani, Suhard. 

Carpații Meridionali: Munții Bucegi, Piatra 

Craiului (Vf. Piscul Baciului), Munții Iezer-

Păpușa, Făgăraș, Cibinului,Parâng, Retezat, 

Țarcu, Godeanu. Oltenia, Transilvania; 

în etajele subalpin și alpin. 

6150 Siliceous 

alpine and boreal 

grasslands 

R-M 15-20 0,4 

R 3603 

Pajişti sud-est carpatice de părul 

porcului (Juncus trifidus) şi 

Potentilla minima 

Carpații Orientali: Munții Rodnei, 

Munții Giumalău, Munții Călimani, 

Munții Țibleș. 

Carpații Meridionali: Munții Făgăraș 

Munții Cibinului, Valea Sadului, 

Munții Parâng, Munții Retezat, 

Oltenia; 

în etajele subalpin și alpin. 

6150 Siliceous alpine 

and boreal grassland 
R 5-10 0,2 
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R 3604 
Pajişti sud-est carpatice de păruşcă 

(Festuca supina) şi Potentilla ternata 

Carpații Orientali: Munții Rodnei, Vârfu 

Goru (jud. Vrancea), Muntele Siriu; 

Carpații Meridionali: Munții Bucegi 

(Lăptici, Piatra Arsă, Cocora,  Omu,Vf. Cu 

Dor, Furnica, Jepii Mari, Jepii Mici), 

Muntele Gârbova, Munții: Iezer-Pãpușa,  

Piatra Craiului, Muntele Ciucaș, Munții 

Fãgãraș, Parâng, Retezat, Țarcu, Godeanu, 

Cernei, Valea Sadului, Valea Sebeșului, 

Oltenia; în etajele subalpin și alpin. 

6150 Siliceous alpine 

and boreal grasslands 
M 5-15 0,2 

R 3605 

Pajişti sud-est carpatice 

de păiuş de colţi 

(Festuca versicolor) şi Sesleria 

rigida ssp. haynaldiana 

Carpații Orientali: Munții Rodnei  

Carpații Meridionali: Munții Bucegi (Colții 

Obârșei, vârfurile Baba Mare, Jepii Mari, 

Caraiman, Colții Morarului, Strunga, 

Bucșoiu), Munții Piatra Craiului, Făgăraș, 

Retezat;  

în etajele subalpin și alpin. 

6170 Alpine and 

subalpine calcareous 

grasslands 

M 5-10 0,2 

R 3606 

Pajişti sud-est carpatice 

de păiuş de stânci 

(Festuca saxatilis) 

Carpații Orientali: Munții Rodnei, Rarău, 

Muntele Hășmașu Mare, Muntele Siriu; 

Carpații Meridionali: Munții Bucegi, 

Ciucaș, Muntele Postãvarul, Muntele 

Gârbova, Munții Piatra Craiului, Făgăraș, 

Retezat; Oltenia; 

în etajele subalpin și alpin. 

6170 Alpine and 

subalpine calcareous 

grasslands 

M 5-10 0,2 

R 3607 

Pajişti sud-est carpatice 

 de Festuca amenthystina  

şi Dianthus tenuifolius 

Carpații Orientali: Munții Rodnei, Rarău, 

Muntele Hășmașu Mare, Piatra Singuratică, 

Munții Ciucului, Muntele Siriu; 

Carpații Meridionali: Munții Bucegi, 

Făgăraș; 

în etajele subalpin și alpin. 

6170 Alpine and 

subalpine calcareous 

grasslands 

M 5-10 0,2 
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R 3608 

Pajişti sud-est carpatice 

 de Scorzonera rosea  

şi Festuca nigescens 

Carpații Orientali: Munții Maramureșului, 

Rodnei, Călimani, Rarău, Lăcăuți-Izvoarele 

Putnei (Jud. Vrancea); 

Carpații Meridionali: Munții Bucegi, 

Gârbova, Iezer-Păpușa, Piatra Craiului, 

Făgăraș, Retezat, Parâng. Oltenia. 

Carpații Occidentali: Pietrele Albe 

(Vlădeasa); în regiunea montană și etajele 

subalpin și alpin. 

6230 * Species-rich 

Nardus grasslands, in 

siliceous substrates in 

mountain areas (and 

submontan areas, in 

Continental Europe) 

m-M 25-35 0,6 

R 3609 

Pajişti sud-est carpatice 

 de ţăpoşică (Nardus stricta)  

şi Viola declinata 

Carpații Orientali: Munții 

Maramureșului, Rarău, Lăcăuți- 

Izvoarele Putnei (Jud. Vrancea); Vf. Goru 

(Jud. Vrancea), Muntele Siriu, Penteleu. 

 Carpații Meridionali: Munții Bucegi, 

Gârbova, Piatra Craiului, Iezer-Păpușa, 

Fãgãraș, Parâng, Retezat. Oltenia. 

Carpații Occidentali: Valea Feneșului, 

Valea Sebeșului, Vlădeasa. Transilvania; 

în regiunea montană și etajele subalpin 

și alpin inferior 

6230 * Species-rich 

Nardus grasslands, in 

siliceous substrates in 

mountain areas (and 

submontan areas, in 

Continental Europe) 

m 10-15 0,3 

R 3610 
Pajişti sud-est carpatice 

 de Poa media 

Carpații Orientali: Munții Maramureșului, 

Rodnei 

Carpații Meridionali: Munții Bucegi (Piatra 

Arsă), Fãgãraș, Retezat, Parâng; 

în etajul subalpin. 

- m 15-20 0,4 

R 3611 

Pajişti sud-est carpatice 

 de coada iepurelui  

(Sesleria rigida ssp. haynaldiana)  

şi rogoz (Carex sempervirens) 

Carpații Orientali: Munții Rodnei, Rarãu, 

Muntele Hãșmașu Mare; 

Carpații Meridionali: Munții Bucegi, Piatra 

Craiului, Muntele Postãvarul, Munții Ciucaș, 

Făgăraș, Vâlcanului, Retezat, Țarcu, Godeanu 

6170 Alpine and subalpine 

calcareous grassland 
M 5-10 0,2 
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Carpații Occidentali: Munții Cernei (Cheia 

Prisăcinei), Pietrele Albe (Vlădeasa), Cheile 

Râmețului, Colții Trascăului; 

în etajele subalpin și alpin. 

    

R 3612 

Pajişti sud-est carpatice  

de rogoz (Carex sempervirens)  

şi coarnă mare (Sesleria bielzii) 

Carpații Orientali: Munții Maramureșului, 

Rodnei, Rarău, Muntele Hășmașu Mare, 

Masivul Ceahlău; 

Carpații Meridionali: Munții Bucegi, 

Muntele Gârbova, Muntele Postăvaru, 

Munții Piatra Craiului, Ciucaș, Făgăraș, 

Cibin, Parâng, Vâlcanului, Țarcu; 

în etajele subalpin și alpin inferior. 

6170 Alpine and subalpine 

calcareous grassland 
M 5-10 0,2 

R 3613 

Pajişti sud-est carpatice  

de Carduus kerneri, Festuca 

carpatica şi Trisetum fuscum 

Carpații Orientali: Munții Rodnei (Turnu 

Roșu, Piatra Rea, Corongișul Mare, Vf. 

Negoiescu, Vf. Puzdrele, Muntele Cailor); 

 Carpații Meridionali: Munþii Bucegi; 

în regiunea montanã și etajul subalpin. 

6430 Hydrophilous tall 

herb fringe communities 

of plains and of the 

montane to alpine levels 

M 15-25 0,4 

R 3614 
Pajişti sud-est carpatice  

de Festuca xanthina 

Carpații Meridionali: Munții Retezat (Valea 

Scorotei, Valea Jiului),  

Munții Þarcu-Godeanu, Cernei, 

 Piatra Cloșani; 

în regiunea montanã și etajul subalpin. 

6190 Rupicolous 

pannonic grasslands 

(Stipo- Festucetalia 

pallentis) 

M 5-10 0,2 

R 3615 
Tufărişuri pitice sud-est carpatice  

de sălcii alpine (Salix herbacea) 

Carpații Orientali, Carpații Meridionali, 

în etajul alpin. 

6150 Siliceous 

alpine and boreal 

grasslands 

M 
1-5 

 
0,1 

R 3616 

Tufărişuri pitice sud-est carpatice  

de sălcii alpine (Salix retusa, Salix 

reticulata) 

Carpații Meridionali (Munții 

Bucegi, Făgăraș), 

în etajul alpin. 

6170 Alpine and 

subalpine calcareous 

grasslands 

M 1-5 0,1 

R 3617 
Tufărişuri pitice de arginţică (Dryas 

octopetala) 

Carpații Orientali, Carpații Meridionali, 

în etajul alpin. 

4060 Alpine and Boreal 

heaths 
M 1-5 0,1 
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R 3618 

Tufărişuri pitice sud-est carpatice de 

sălcii endemice (Salix kitaibeliana) 

cu degetăruţ (Soldanella hungarica) 

Carpații Orientali (Munții Rodnei) în etajul 

alpin 

6170 Alpine and 

subalpine calcareous 

grasslands 

FM 
1-5 

 
0,1 

R 3619 

Tufărişuri pitice sud-estice de sălcii 

endemice (Salix kitaibeliana) cu 

degetăruţ alpin (Soldanella pusilla) 

Carpații Meridionali (Munții Retezat, 

Făgăraș, Țarcu, Godeanu), 

în etajul alpin – vicariantă cu habitatul din 

Carpații Orientali, Soldanello hungaricae –

Salicetum kitaibelianae. 

- 6170 Alpine and 

subalpine calcareous 

grasslands 

FM 1-5 0,1 

37 Pajişti umede şi comunităţi de ierburi înalte (buruienişuri) (R-M) (1-70) 0-1,4 

R 3701 

Comunităţi sud-est carpatice de 

buruienişuri înalte cu Aconitum 

tauricum 

Carpații Orientali: Munții Rodnei (circurile 

Pietrosul, Buhăescu). 

Carpații Meridionali: Munții Iezer-Păpușa, 

Retezat, Țarcu-Godeanu; 

în etajele subalpin și alpin. 

6430 Hydrophilous tall 

herb fringe communities 

of plain and of the 

montane to alpine levels 

R 
1-5 

 
0,1 

R 3702 

Comunităţi sud-est carpatice 

de buruienişuri înalte  

de Adenostyles alliaria  

şi Doronicum austriacum 

Carpații Orientali: Munții Rodnei; 

Carpații Meridionali: Munții Făgăraș, 

Țarcu, Godeanu; 

 Carpații Occidentali: Semenic, Valea 

Sebeșului; Valea Zârnei–Valea Drăganului; 

în regiunea montană, etajele subalpin  

și alpin. 

6430 Hydrophilous tall 

herb fringe communities 

of plain and of the 

montane to alpine levels 

R 1-5 0,1 

R 3703 

Comunităţi sud-est carpatice  

de buruienişuri înalte  

de Cirsium waldsteinii  

şi Heracleum sphondylium ssp. 

transilvanicum 

Carpații Orientali: Munții Rodnei; 

Carpații Meridionali: Munții Făgăraș, 

Țarcu, Godeanu; 

Carpații Occidentali: Semenic, Valea 

Sebeșului; Valea Zârnei – Valea Drăganului; 

în regiunea montană și etajul subalpin. 

6430 Hydrophilous tall 

herb fringe communities 

of plain and of 

the montane to alpine 

levels 

R 
1-5 

 
0,1 
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R 3704 

Comunităţi sud-est carpatice 

de buruienişuri înalte  

de Senecio subalpinus şi ştevia 

stânelor (Rumex alpinus) 

Carpații Orientali: Munții Rodnei, Bistrița 

Aurie, Munții Ceahlău, Muntele Coza 

(Munții Vrancei), Muntele Siriu, Defileul 

Mureșului,Valea Gurghiului; 

Carpații Meridionali: Munții Piatra 

Craiului, Gârbova, Iezer-Păpușa, 

Făgăraș, Parâng, Retezat, Valea Oltețului; 

Carpații Occidentali: Valea Sebeșului, 

Valea Zârnei; 

în regiunea montană și etajul subalpin. 

6430 Hydrophilous tall 

herb fringe communities 

of plain and of 

the montane to alpine 

levels 

R 
1-5 

 
0,1 

R 3705 

Comunităţi sud-est carpatice 

 de buruienişuri înalte  

de Rumex obtusifolia  

şi Urtica dioica 

Carpații Orientali: Munții Rodnei  

(Valea Bila), Muntele Siriu. Timiș- Bega; 

în etajul montan. 

6430 Hydrophilous tall 

herb fringe communities 

of plain and of the 

montane to alpine levels 

R 1-5 0,1 

R 3706 

Comunităţi sud-est carpatice  

de buruienişuri înalte  

de Petasites kablikianus 

Carpații Orientali: Munții 

Rodnei, Bistrița Aurie, Bazinul Tazlăului, 

Muntele Siriu, Cheile Tișiței; 

în etajul montan. 

6430 Hydrophilous tall 

herb fringe communities 

of plain and of 

the montane to alpine 

levels 

R 
1-5 

 
0,1 

R 3707 

Comunităţi sud-est carpatice 

de buruienişuri înalte  

de Telekia speciosa  

şi Petasites hybridus 

Carpații Orientali: Maramureș, 

Munții Rodnei, Bistrița Aurie, Bazinul 

Bistriței, Munții Ceahlău, Baraolt, 

Muntele Siriu, Valea Mraconiei, Valea 

Gurghiului, Defileul Mureșului, Munții 

Harghita (Pârâul), Pădurea Hoghiz. 

Carpații Meridionali: Munții Bucegi, 

Piatra Craiului, Muntele Postăvaru, 

Munții Iezer-Păpușa, Valea Oltului; 

6430 Hydrophilous tall 

herb fringe communities 

of plain and of 

the montane to alpine 

levels 

R 
1-5 

 
0,1 
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Carpații Occidentali: Valea Galbenã-Padiș, 

Valea Iadului, Stâna de Vale, Defileul 

Crișului Repede, Valea Sebișelului,  

Valea Feneșului; 

în etajul montan mijlociu. 

    

R 3708 

Comunităţi daco-getice  

cu Angelica syslvestris, Crepis 

paludosa şi Scirpus sylvaticus 

În zona colinară și în etajul 

montan inferior din toată țara. 

6430 Hydrophilous tall 

herb fringe communities 

of plains and of the 

montane to alpine levels 

R-M 
1-5 

 
0,1 

R 3709 

Comunităţi danubiene  

de Juncus effusus, Juncus inflexus 

şi Agrostis canina 

Zona colinară din întreaga 

țară, în locuri cu exces de umiditate și 

periodic inundate. 
- R 5-15 0,1 

R 3710 
Pajişti dacice  

de Molinia coerulea 

Banat (Caransebeș), Transilvania (Hațeg, 

Poiana Rusacă, Făgăraș, Brașov), 

Depresiunile intramontane din bazinul 

Oltului superior, Bazinul Giurgeului, 

Moldova. 

6410 Molinia meadows 

on calcareous, peaty or 

clayey-siltladen 

soils (Molinion caeruleae) 

m 1-5 0,1 

R 3711 

Pajişti dacice  

de Nardus stricta  

şi Molinia coerulea 

Maramureș (Țara Oașului), 

Transilvania (Depresiunea Vad). 

6410 Molinia meadows 

on calcareous, peaty or 

clayey-siltladen soils 

(Molinion caeruleae) 

m 5-15 0,2 

R 3712 

Comunităţi dacice  

cu Daeschampsia caespitosa  

şi Agrostis stolonifera 

Transilvania, iar în Oltenia, Muntenia și 

Moldova, numai în zona colinară. 
- R 10-30 0,4 

R 3713 

Pajişti antropice  

de Juncus tenuis  

și Trifolium repens 

Luncile râurilor și pe terasele acestora, pe 

terenuri plane sau foarte ușor înclinate din 

Transilvania, Muntenia, Moldova. 
- R 10-20 0,2 
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R 3714 

Comunităţi daco-getice cu 

Filipendula ulmaria, Geranium 

palustre şi Chaerophyllum hirsutum 

Locuri umede, din lungul văilor colinare  

și montan inferioare, din Transilvania, 

Muntenia, Moldova. 

6430 Hydrophilous 

tall herb fringe 

communities of plain 

and of the montane 

to alpine levels 

R 1-5 0,1 

R 3715 
Pajişti danubian-panonice de 

Agrostis stolonifera 

Zonele de câmpie şi colinare din 

Transilvania, Banat, Oltenia, Muntenia, 

Moldova, Dobrogea. 
 R-M 30-60 0,9 

R 3716 

Pajişti danubian-pontice de Poa 

pratensis, Festuca pratensis şi 

Alopecurus pratensis 

În luncile râurilor din Transilvania, Banat, 

Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova. 

6440 Alluvial meadows  

of river valleys of the 

Cnidion dubii 
m 40-70 1,1 

38 Pajişti mezofile (R-m) (40-80) 
0,8-

1,6 

R 3801 

Pajişti sud-est carpatice  

de Trisetum flavescens  

şi Alchemilla vulgaris 

Etajele montan inferior și mijlociu  

ale Carpaților din România (Sud-Estici). 

6520 Mountain hay 

meadows 
R 50-70 1,2 

R 3802 
Pajişti daco-getice  

de Arrhentanerum elatius 

 

Etajele colinar și montan inferior 

din toată țara. 

 

 

6510 Lowland hay 

meadows (Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 

m 60-80 1,4 

R 3803 

Pajişti sud-est carpatice  

de Agrostis capillaris  

şi Festuca rubra 

Dealurile subcarpatice, Podişul Mehedinţi, 

Podişul Transilvaniei, Depresiunea 

Dornelor, Obcinele Moldovei. 

6510 Lowland hay 

meadows 

(Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) 

R 40-60 1,0 

R 3804 

Pajişti daco-getice  

de Agrostis capillaris  

şi Anthoxanthum odoratum 

Subcarpaţii Getici, Subcarpaţii 

Moldavi, Podişul Transilvaniei. 

6510 Lowland hay 

meadows 

(Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) 

m 40-60 1,0 
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6 . GROHOTIŞURI, STÂNCĂRII ŞI NISIPURI CONTINENTALE 

63 Vegetaţie chinofilă (R-m) (1-5) 
0-

0,1 

R 6301 
Comunităţi sud-est carpatice 

chinofile cu Arenaria biflora 

Carpaţii Meridionali: Munţii Făgăraş (Valea 

Şerbotei, Suru, Căldarea Sărată, Ciortea şi 

Negoiu), Munţii Ţarcu –Godeanu; în etajele 

subalpin şi alpin. 

6150 Siliceous 

alpine and boreal 

grasslands 

R 1-5 0,1 

R 6302 

Comunităţi sud-est carpatice 

chinofile cu Polytrichum 

sexangularis 

Carpaţii Orientali: Munţii Rodnei (Vârful 

Gărgălău, Şaua Cişa-Omul, Piatra Albă, Căldarea 

Bila). 

Carpaţii Meridionali: Munţii Bucegi, Făgăraş, 

Valea Sadului; în etajul alpin. 

6150 Siliceous 

alpine and boreal 

grasslands 

R 1-5 0,1 

R 6303 
Comunităţi sud-est carpatice 

chinofile cu Luzula alpino-pilosa 

Carpaţii Orientali: Munţii Rodnei (vf. Pietrosul 

Mare, Buhăescu Mic, Momâia, Piatra Albă); 

Carpaţii Meridionali: Munţii Retezat (vârfurile 

Custura, Peleaga, Gruniu, Păpuşa, Bucura), 

Ţarcu – Godeanu. Valea Sadului; în etajul 

subalpin. 

6150 Siliceous 

alpine and boreal 

grasslands 

R 1-5 0,1 

R 6304 

Comunităţi sud-est carpatice 

chinofile cu Ranunculus crenatus 

şi Soldanella pusilla 

Carpaţii Orientali: Munţii Rodnei 

Carpaţii Meridionali: Munţii Iezer-Păpuşa, 

Retezat (Lacul Galeş, Bucura, Valea Slăveiului, 

Lacul Zănoaga, Valea Pietrele), Făgăraş (Valea 

Şerbotei), Ţarcu –Godeanu; în etajele subalpin şi 

alpin 

6150 Siliceous 

alpine and boreal 

grasslands 

R 1-5 0,1 

R6305 

Comunităţi sud-est carpatice 

chinofile cu Gnaphalium supinum  

şi Nardus stricta 

Carpaţii Orientali: Munţii Rodnei (Piciorul 

Galaţiului, Căldarea Gărgălăului, vârfurile Anieş, 

Corongiş); 

Carpaţii Meridionali: Munţii Retezat 

(Zănoaga, Bucura, Tăul Negru); 

în etajele subalpin şi alpin inferior. 

6150 Siliceous 

alpine and boreal 

grasslands 

R 1-5 0,1 
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R 6306 

Comunităţi sud est carpatice 

chinofile cu Poa supina şi Cerastium 

cerastioides 

Carpaţii Orientali: Munţii Rodnei (Şaua 

Anieşului, Căldarea Bila,Galaţiul, Corongiş, 

Rebra). 

Carpaţii Meridionali: Munţii Iezer-Păpuşa, 

Retezat (Albele, Drăgăşanu, Piule), 

Ţarcu-Godeanu; în etajul subalpin. 

6150 Siliceous 

alpine and boreal 

grasslands 

m 
1-5 

 
0,1 

64 Dune de nisip continentale (m-FM) (1-10) 0-0,2 

R 6401 

Pajişti panonice  

de Corynephorum canascens  

şi Festuca vaginata 

Nisipurile continentale din 

vestul ţării: Crişana, Banat. 

2340 * Pannonic inland 

dunes 
FM 1-5 0,1 

R6402 

Pajişti ponto-sarmatice  

de Festuca beckeri  

şi Dianthus polymorphus 

Judeţul Galaţi (Hanu Conachi), Delta 

Dunării (Letea) 

2340 * Pannonic inland 

dunes 
m 1-5 0,1 

R 6403 

Pajişti ponto-sarmatice pe dune 

continentale nefixate  

cu Mollugo cerviana 

Nisipurile continentale, din sudul şi estul 

ţării: Din Oltenia: Pisculeţ, 

Izvoarele, Balta Verde; Hanu Conachi 

(jud. Galaţi). 

2340 * Pannonic inland 

dunes 
M 1-5 0,1 

R 6404 

Pajişti ponto-sarmatice pe dune 

contientale nefixate  

cu Plantago arenaria 

Pe toate nisipurile continentale 

(Oltenia, Moldova de sud – Hanul Conachi) 

şi maritime. 

6260*Pannonic sand 

steppes 

 

FM 1-5 0,1 

R 6405 

Pajişti ponto-caspice pe dune 

continentale nefixate  

cu Bromus tectorum 

Pe toate nisipurile continentale:Oltenia 

(Dăbuleni, Calafat), Moldova (Hanul 

Conachi) şi Dobrogea (Delta Dunării). 

6260*Pannonic sand 

steppes 

 

M 1-10 0,1 

8. TERENURI AGRICOLE ŞI PEISAJE ARTIFICIALE 

87 Comunităţi ruderale (R-M) (1-15) 0-0,3 

R 8701 

Comunităţi antropice din lungul 

căilor de comunicaţie cu Cephalaria 

transsilvanica, Leonurus 

marrubiastrum, Nepeta cataria şi 

Marrubium vulgare 

În lungul drumurilor şi al căilor ferate din 

toată ţara, dar mai ales în sudul şi estul ţării 

(Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, 

Moldova). 

- R 1-5 0,1 
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R 8702 

Comunităţi antropice cu Onopordum 

acanthium, Carduus nutans şi 

Centaurea calcitrapa 

Islazurile din toată ţara dar, cu precădere, în 

Oltenia, Muntenia, Dobrogea şi Moldova. 
- R 1-5 0,1 

R 8703 

Comunităţi antropice cu Agropyron 

repens, Arctium lappa, Artemisia 

annua şi Ballota nigra 

Pe terenurile nelucrate din toată ţara  

dar mai ales în regiunile din sud şi est. 
- R 5-10 0,2 

R 8704 

Comunităţi antropice  

cu Polygonum aviculare,  

Lolium perenne, Sclerochloa dura  

şi Plantago major 

Terenuri virane, margini de drum, cărări, 

curţi, în toată ţara. 
- R 5-15 0,2 

R 8705 

Comunităţi vest-pontice  

cu Petunia parviflora  

şi Solanum retroflexus 

Delta Dunării (Letea, Caraorman, 

 Sf. Gheorghe). 
- M 1-5 0,1 

R 8706 

Comunităţi sud-est carpatice  

cu Calamagrostis arundinacea, 

Epilobium angustifolium  

şi Atropa bella-donna 

Carpaţii Meridionali: (Bucegi, Bârsei, 

Piatra Craiului, Sebeşului, Siriu), 

Carpaţii Orientali: (Călimani, Hăşmaş); 

Munţii Apuseni,  

- R 1-5 0,1 

R 8707 
Comunităţi sud-est carpatice 

 cu Poa supina 

Etajele montan inferior şi mijlociu  

al Carpaţilor Orientali, Meridionali 

şi Munţii Apuseni. 
- R 5-10 0,2 

x 
C.V. apreciere valoare conservativă: R – redusă; 

m – moderată; 

M – mare; 

FM – foarte mare; 
xx

 V.P. indice pentru valoarea pastorală: < 5 – pajişte degradată; 

5-15 – foarte slabă; 

5- 25 – slabă;  

25-50 – mijlocie;  

50-75 – bună; 
xxx

 UVM== VP x 0,02   75-100 – pajişte foarte bună; 
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Din tabelul 5.2 se poate observa diversitatea foarte mare a habitatelor de pajişti 

în condiţii staţionale extrem de variate şi cu o vegetaţie la fel de diversă de la litoralul 

Mării Negre până pe crestele Carpaţilor, cu elemente pontice, ponto-caspice, vest-

pontice, ponto-sarmatice, ponto-panonice, ponto-mediteraneene, balcanice, daco-

balcanice, sud-est carpatice, dacice, daco-getice, danubiene, danubian-pontice, 

panonice şi antropice. De aici rezultă şi valoarea conservativă de excepţie a pajiştilor 

din habitatele prezentate mai sus. 

 Din cele 96 tipuri de habitate de pajişti un număr de 33 (34 %) au o valoare 

redusă (R) de conservare, 32 (33 %) mijlocie (m), 26 (27 %) mare (M) şi 5 habitate 

au o valoare foarte mare (FM) de conservare, situate în special în etajul alpin – 

subalpin (2), dune de nisip continentale (2) şi plaje de nisip litorale (1). 

 Habitatele cu cea mai scăzută valoare conservativă sunt: 37 – pajişti umede şi 

comunităţi de ierburi înalte (buruienişuri), 63 – vegetaţie chinofilă şi 87 – comunităţi 

ruderale, care în general au o vegetaţie degradată. 

 Din punct de vedere al valorii economice însă, 44 de habitate de pajişti (46 %) 

din stepe, dune, nisipuri, stâncării, mlaştini, etc. au o valoare pastorală de doar 1-5, 

adică extrem de scăzută, degradată, 31 habitate (33 %) au valoare pastorală foarte 

slabă (5-15), 11 habitate (11 %) sunt slabe (15-25), respectiv 86 habitate (90 %) au o 

valoare pastorală total necorespunzătoare datorită factorilor edafici, climatici şi 

antropici. 

 

 

5.3. Principalele specii de plante din vegetația pajiștilor  

 

Gramineele perene de pajişti (49 specii) au cel mai important rol în producerea 

biomasei vegetale, ajungând frecvent la un grad de acoperire de 30-50 % (uneori 

chiar peste 80-90 %), din care cea deasupra solului (supraterană) - fitomasa utilă - se 

valorifică ca furaj în hrana animalelor prin păscut sau cosit şi cea din sol (subterană) - 

masa de rădăcini - ţelina cu rol suplimentar de restructurarea solului, ţesătură 

împotriva eroziunii solului şi a călcării cu animale şi altele. Gramineele sunt 

componenta estetică principală în cazul gazoanelor, peluzelor înierbate şi în general 

al peisajelor cu covor ierbos. 

Referitor la aria de răspândire, acestea se regăsesc în cele mai variate condiții 

ecologice, de la țărmul mării până pe piscurile cele mai înalte ale munților, pe soluri 

fertile și erodate, alcaline sau acide, cu exces de apă sau insuficient aprovizionate cu 

apă etc. 

În pajiștile din țara noastră se întâlnesc 226 specii spontane de graminee, care 

aparțin la 71 genuri [4]. 

Valoarea furajeră (nutritivă) a gramineelor este bună, depinzând în mare măsură 

de specie, condițiile de dezvoltare, fenofaza în momentul recoltării sau pășunatului. 

Informativ, din punct de vedere al valorii furajere, gramineele cele mai întâlnite 

în cultură se pot clasifica: 
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- cu valoare furajeră ridicată: Lolium perenne, Dactylis glomerata, Festuca 

pratensis, Phleum pratense, Poa pratensis, Alopecurus pratensis, Arrhenatherum 

elatius, Trisetum  flaveseens, Bromus inermis; 

- cu valoare furajeră mijlocie: Festuca rubra, Agrostis capillaris, Festuca 

arundinacea, Festuca rupicola, Festuca valesiaca; 

- cu valoare furajeră scăzută: Botriochloa ischaemum, Nardus stricta, Festuca 

airoides, Agrostis rupestris, Stipa capillata etc. 

Leguminoasele perene din pajişti (21 specii) reprezintă o a doua grupă de 

plante care participă la alcătuirea covorului vegetal al pajiștilor, însă într-o proporție 

mai redusă decât gramineele, plasticitatea ecologică a acestora fiind mai redusă. 

În țara noastră sunt descrise 212 specii spontane de leguminoase, ce aparțin la 30 

de genuri [4]. 

Leguminoasele  perene de pajiști au cel mai important rol în producerea unui 

furaj de o calitate furajeră ridicată, bogat în substanţe proteice, la care se adaugă 

însuşirea extraordinară de a fixa azotul atmosferic, trâind în simbioză pe rădăcini cu o 

bacterie numită Rhizobium sp. De acest proces miraculos beneficiează agricultura 

ecologică. 

Valoarea lor furajeră deosebită este determinată de conținutul ridicat în 

substanțe proteice, vitamine și săruri minerale. Comparativ cu gramineele, conținutul 

în proteină al leguminoaselor este mai mare, în medie, de 1,5 ori, fiind de 18-20 % în 

fenofaza de îmbobocire - înflorire. 

Ca și în cazul gramineelor valoarea nutritivă depinde de specie, de condițiile de 

creștere, faza de dezvoltare în momentul consumului/recoltării. Astfel, în funcție de 

aceasta, se poate realiza o clasificare: 

- cu valoare nutritivă ridicată: Medicago sativa, Trifolium pratense, Trifolium repens, 

Trifolium hybridum, Lotus corniculatus, Onobrychis viciifolia etc.; 

- cu valoare nutritivă mijlocie: Trifolium montanum, Anthyllis vulneraria, Medicago 

minima, Melilotus albus etc.; 

- cu valoare nutritivă scăzută: Genista tinctoria, Ononis hyrcina, Trifolium arvense, 

Astragalus cicer etc. 

Având în vedere compoziția floristică a pajiștilor, cuvântul de ordine îl 

reprezintă diversitatea (Fig. 5.2,a și 5.2,b). Referitor la cele mai răspândite specii 

principale de plante din pajiștile permanente, în tabelele 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 și 5.7 sunt 

prezentate un minim reprezentativ de 135 de specii și anume: 

- 70 de specii de graminee (49) și leguminoase (21) perene de pajiști (Tabelul 

5.3); 

- 15 specii furajere din alte familii botanice (Tabelul 5.4); 

- 20 specii de balast (Tabelul 5.5); 

- 20 specii toxice și vătămătoare (Tabelul 5.6); 

- 10 specii care dăunează produselor animaliere (Tabelul 5.7). 
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Tabelul 5.3.  

Principalele graminee și leguminoase furajere din vegetaţia pajiștilor permanente 

Nr. 

Denumirea 

ştiinţifică 

(populară) 

Imagine 

Formaţii de pajişti şi 

condiţiile ecologice unde 

trăieşte 

Însuşiri 

morfologice  

şi biologice 

Productivita

te 

Indice 

specific 

de 

calitate* 

0 1 2 3 4 5 6 

GRAMINEE 

1. 

Agropyron 

pectiniforme  

(pir cristat) 

 

 
 

Pajiști de câmpie și deal 

 din zona de stepă 

 și silvostepă;  

în ameliorare 

Tufă rară, 

 de 30-40 cm, 

timpurie, foarte 

rezistentă la 

secetă 

Mijlocie 3 

2. 
Agropyron repens 

(pir târâtor) 

 

Fâneţe de luncă 

pe soluri nisipoase 

Plantă cu stoloni, 

înaltă, rezistentă 

la secetă 

Mare 2 
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0 1 2 3 4 5 6 

3. 
Agrostis capillaris 

(iarba câmpului) 

 

Pajişti de deal şi munte  

pe soluri sărace 

Tufe rare, 

 de 40-60 cm, 

înfloreşte târziu  

şi otăveşte bine 

Mijlocie 3 

4. 

Agrostis 

stolonifera 

(moleaţă) 

 

Pajişti de lunci cu exces de 

umiditate şi soluri bogate 

Plantă cu stoloni,  

de 70-80 cm,  

foarte rezistentă 

 la inundaţii, 

sensibilă la 

secetă 

Mare 3 

5. 
Agrostis rupestris 

(iarba stâncilor) 

 

Păşuni din etajul  alpin  

pe soluri scheletice acide 

Plantă scundă  

(10 15 cm)  

cu tufă rară, 

rezistentă la 

geruri 

Foarte mică 1 
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6. 

Alopecurus 

pratensis 

(coada vulpii) 

 

 

  

Fâneţe de lunci  

cu soluri revene 

 şi bogate; 

 în ameliorare  

Înălţime 

 70-80 cm. 

Rezistentă  

la ger şi 

inundaţii, 

sensibilă la 

secetă. 

Mare 4 

7. 

Anthoxantum 

odoratum 

(viţelarul) 

 

Pajişti de deal şi munte, 

 soluri sărace 

Tufă rară, scundă 

(20-30 cm), 

înfloreşte 

timpuriu, are 

miros specific 

 de cumarină 

Mică 1 

8. 

Arrhenatheum 

elatius 

(ovăscior) 

 

Fâneţe cu soluri  

profunde şi bogate 

Tufă rară 

 de 1,0-1,3 m,  

tipică de fâneaţă 

Foarte mare 4 
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9. 

Beckmania 

erucaeformis 

(becmanie) 

 

Pajiști de câmpie 

 pe soluri umede,  

moderat sărăturate 

Plantă cu stoloni 

80-130 cm, 

rezistentă la 

sărăturare 

Mijlocie 3 

10. 

Botriochloa 

ischaemum 

(bărboasă) 

 

Pajişti de deal  

pe soluri uscate, erodate 

 şi pante însorite. 

Talie mijlocie  

(40-50 cm),  

foarte rezistentă  

la secetă 

Mică 0 

11. 
Briza media 

(tremurătoare) 

 

Pajişti de deal şi munte, 

 pe soluri mai sărace 

Tufă rară  

cu talie mijlocie, 

rezistentă la ger, 

ornamentală 

Slabă 1 
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12. 
Bromus erectus 

(obsigă) 

 

Pajiști de deal însorite  

pe soluri bogate 

 în calciu 

Tufă rară  

de 70-80 cm, 

rezistentă  

la ger și secetă 

Mijlocie 2 

13. 

Bromus inermis 

(obsigă nearistată) 

 

 

 

Pajişti de silvostepă  

pe soluri mai bogate, 

 cultivată 

Plantă 

stoloniferă, 

 80-100 cm 

înălţime, 

rezistentă la 

secetă şi ger 

Foarte mare 4 

14. 

Calamagrostis 

arundinacea 

(trestia de pădure) 

 

În păduri rărite  

sau defrişate 

 pe soluri afânate 

 revene 

Plantă cu rizomi, 

70-130 cm, 

frunze aspre 

otăveşte greu 

Mare 0 
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Tabelul 5.3. 

-continuare- 

0 1 2 3 4 5 6 

15. 

Chrysopogon 

gryllus 

(sadină) 

 

Pajiști de deal, însorite 

din zona de stepă, 

silvostepă și stejari 

Plantă cu rizomi 

scurți, 80-100 cm, 

profundă 

Mijlocie 0 

16. 

Cynodon 

dactylon 

(pirul gros) 

 

Pajiști de câmpie, 

dealuri  și pârloage 

stepizate 

Plantă cu stoloni 

foarte rezistentă la 

secetă și ger 

Mică 2 
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Tabelul 5.3. 

-continuare- 

0 1 2 3 4 5 6 

17. 

Cynosurus 

cristatus 

(pieptănariţă) 

 

Pajişti de deal 

 şi munte cu soluri 

revene şi relativ 

bogate 

Tufă rară  

cu talie mijlocie, 

pretenţioasă 

 la umezeală, 

otăveşte bine 

Mijlocie 3 

18. 

Dactylis 

glomerata 

(golomăţ) 

 

 

  

Pajişti de deal şi lunci 

cu soluri revene, 

bogate, cultivat 

Tufă rară cu 

înălţime 80-120 cm, 

foarte timpurie, 

otăveşte bine după 

coasă şi păşunat 

Mare 5 

19. 

Deschampsia 

caespitosa  

(târsă) 

 

Pajişti de munte, 

soluri acide, bătătorite 

cu umezeală ridicată 

Tufă deasă,  

60-120 cm înălţime, 

nu rezistă la secetă, 

suportă bine 

păşunatul 

Mare 0 
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Tabelul 5.3. 

-continuare- 

0 1 2 3 4 5 6 

20. 

Deschampsia 

flexuosa 

(păiuş de munte) 

 

Pajişti de munte cu 

soluri sărace, acide, 

revene 

Tufă rară,  

50-60 cm înălţime, 

rezistă bine  

la păşunat,  

otăveşte greu 

Mică 0 

21. 

Elymus 

sabulosus 

(perișor) 

 

Pajiști de nisipuri 

maritime 

Tufe izolate cu 

rizomi puternici 

 80 – 130 cm, 

 forte rezistentă 

 la secetă 

Mică 0 

22. 

Festuca airoides 

(F. supina) 

(păruşcă) 

 

Păşuni alpine, soluri 

foarte acide 

Tufă mixtă, foarte 

mică 15-20 cm, 

rezistentă la ger  

şi păşunat 

Mică 1 
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Tabelul 5.3. 

-continuare- 

0 1 2 3 4 5 6 

23. 

Festuca 

arundinacea 

(păiuş înalt) 

 

 

 
 

Pajişti de luncă  

pe soluri cu umezeală 

multă, cultivată 

Tufă rară, 

60-100 cm înălţime, 

frunze mai aspre, 

rezistentă la 

păşunat, sensibilă 

 la secetă 

Mare 3 

24. 

Festuca pratensis 

(păiuş de livezi) 

 

 

 
 

Fâneţe de luncă,  

cu soluri profunde, 

bogate, cultivată 

Tufă rară,  

50-70 cm înălţime, 

sensibilă la secetă, 

otăveşte bine 

Mare 5 

25. 

Festuca 

pseudovina 

(păiuşul oilor) 

 

Păiuş de câmpie  

şi dealuri până la 

premontane 

Tufă deasă,  

20-30 cm,  

rezistentă  

la secetă 

şi păşunat 

Mică 1 
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Tabelul 5.3. 

-continuare- 

0 1 2 3 4 5 6 

26. 

Festuca rubra 

(păiuş roşu) 

 

 

 

 

Pajişti de deal  

şi munte 

 pe soluri mai acide, 

permeabilă, 

 cultivată 

Tufă mixtă,  

50-70 cm, 

 sensibilă la secetă, 

foarte rezistentă  

la ger şi păşunat 

Mare 3 

27. 

Festuca rupicola 

(F.sulcata) 

(păiuş de 

silvostepă) 

 

Păşuni de câmpie 

 până la premontane 

pe soluri uscate 

Tufă deasă,  

20-30 cm,  

rezistentă la geruri, 

secetă şi păşunat 

Mică 2 

28. 
Festuca vaginata 

(păiuş de nisip) 

 

Pajiști de nisipuri 

Tufă deasă,  

20-30 cm, 

foarte timpurie 

 și rezistentă 

Mică 1 
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Tabelul 5.3. 

-continuare- 

0 1 2 3 4 5 6 

29. 
Festuca valesiaca 

(păiuş stepic) 

 

Pajiști de câmpie și 

dealuri stepice 

Tufă deasă, 

talie 20-30 cm 

foarte rezistentă 

la secetă  

și timpurie 

Mică 2 

30. 
Glyceria aquatica 

(rourică) 

 

Pajiști înmlăștinate 

Tufă rară,  

talie 1-2 m, 

se poate însiloza 

Foarte 

mare 
2 

31. 
Holcus lanatus 

(flocoşică) 

 

Fâneţe pe soluri cu 

regim hidric bogat 

Tufă rară, 50-80 cm, 

plantă păroasă, 

sensibilă la secetă, 

otăveşte bine 

Mijlocie 2 
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Tabelul 5.3. 

-continuare- 

0 1 2 3 4 5 6 

32. 

Lolium 

multiflorum 

(raigras italian) 

 

 

  

Sălbăticită, pe soluri 

fertile cu regim hidric 

bun, cultivată 

Tufă rară, 40-60 cm, 

foarte sensibilă la 

secetă şi ger 

Mare 5 

33. 

Lolium perenne 

(raigras englez) 

 

 

 
 

Păşuni de câmpie şi 

dealuri pe soluri 

profunde şi bogate, 

cultivată 

Tufă rară, 30-50 cm, 

sensibilă la 

uscăciune şi ger, 

rezistă foarte bine la 

păşunat şi călcare 

Mare 5 

34. 
Molinia caerulea 

(iarbă albastră) 

 

Pajişti pe soluri 

turboase cu exces de 

umezeală 

Tufă deasă, 80-100 

cm, frunze foarte 

aspre 

Mijlocie 0 
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Tabelul 5.3. 

-continuare- 

0 1 2 3 4 5 6 

35. 

Nardus stricta 

(părul porcului, 

ţăpoşică) 

 

Pajişti montane  

şi subalpine  

pe soluri acide, sărace 

Tufă deasă, 20-30 

cm, frunze ţepoase, 

aspre 

Mică 0 

36. 

Phalaris 

arundinacea 

(ierbăluţă, 

iarbă albă) 

 

 

  

Fâneţe de lunci  

sau soluri bogate, 

umede, cultivată 

recent 

Plantă cu rizomi  

1,5-2,0 m, rezistentă  

la ger, otăveşte bine, 

sensibilă la păşunat 

Foarte 

mare 
3 

37. 

Phleum alpinum 

(timoftică de 

munte) 

 

Păşuni subalpine cu 

soluri acide, sărace 

Plantă cu rizomi 

scurţi, 20-40 cm, 

rezistentă 

 la ger 

Mică 2 
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Tabelul 5.3. 

-continuare- 

0 1 2 3 4 5 6 

38. 
Phleum phleoides 

(timoftică de deal) 

 

Pajiști de deal din 

zona de silvostepă și 

stejari 

Tufă rară, 50-70 cm, 

rezistentă la secetă 
Mijlocie 2 

39. 

Phleum pratense 

(timoftică) 

 

 

 

Pajişti de dealuri 

umede şi montane, 

soluri fertile, cultivată 

Tufă rară, 60-120 

cm, sensibilă la 

secetă 

Foarte 

mare 
5 

40. 

Phragmites 

australis 

(trestia) 

 

Pajişti de mlaştini şi 

bălţi 

Plantă cu rizomi 

peste 2 m, otăveşte 

bine după coasă 

Foarte 

mare 
1 
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Tabelul 5.3. 

-continuare- 

0 1 2 3 4 5 6 

41. 
Poa annua 

(firuţa măruntă) 

 

Păşuni alpine, pe 

soluri acide, târlite 

Plantă de talie mică 

(50 cm) rezistentă  

la păşunat 

Mică 2 

42. 
Poa bulbosa 

(firuța cu bulbi) 

 

Pajiști cu pârloage de 

stepă și silvostepă cu 

soluri uscate 

Tufă rară, 10-20 cm, 

foarte rezistentă  

la secetă 

Slabă 3 

43. 
Poa nemoralis 

(firuţă de pădure) 

 

Poieni umbrite din 

păduri pe soluri mai 

bogate 

Tufă rară, 50-70 cm, 

rezistentă la 

umbrire, otăveşte 

mai greu 

Mică 2 



106 

 

Tabelul 5.3. 

-continuare- 

0 1 2 3 4 5 6 

44. 

Poa pratensis 

(firuţă) 

 

 

 

 

Păşuni de deal şi 

montane, preferă 

soluri bogate, cultivată 

Tufă mixtă, 40-60 

cm, rezistentă la 

secetă, ger, păscut 

 şi călcat 

Mare 4 

45. 
Poa trivialis 

(şovar de munte) 

 

Fâneţe din lunci şi 

zone umede, pe soluri 

mai bogate 

Tufă cu stoloni, 

înaltă, 80-120 cm, 

sensibilă la secetă, 

regenerează bine 

Mare 3 

46. 

Puccinellia 

distans  

(iarbă de sărătură) 

 

Pajiști de sărătură 
Tufă rară, 30-50 cm, 

rezistentă la secetă 
Mică 3 
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-continuare- 

0 1 2 3 4 5 6 

47. 
Stipa capillata 

(colilie) 

 

Pajiști stepice de 

câmpie și dealuri 

Tufă deasă,  

50-80 cm,  

foarte rezistentă 

 la uscăciune 

Mică 0 

48. 
Stipa pennata 

(colilie) 

 

Pajiști stepice de 

câmpie și dealuri 

Tufă deasă,  

50-80 cm,  

foarte rezistentă  

la uscăciune 

Mică 0 

49. 

Trisetum 

flavescens 

(ovăsciorul auriu) 

 

Fâneţe de deal şi lunci 

pe soluri mai umede şi 

bogate 

Tufă rară 40-80 cm, 

sensibilă la secetă, 

otăveşte puternic 

după coasă 

Mare 4 
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Tabelul 5.3. 

-continuare- 

0 1 2 3 4 5 6 

LEGUMINOASE 

50. 

Anthyllis 

vulneraria 

(vătămătoare) 

 

Pajişti montane,  

pe soluri pietroase, 

calcaroase, însorite 

Tulpini  

de 50-60 cm, 

rezistentă la ger 

 şi uscăciune 

Mijlocie 2 

51. 

Galega  

officinalis 

(ciumărea) 

 

Fâneţe de luncă sau 

alte zone umede, 

bogate 

Tulpini  

de 60-100 cm, 

otăveşte slab, 

suspect otrăvitoare 

pentru oi 

Mare 2 

52. 

Genista  

tinctoria 

(drobiţă) 

 

Pajişti de dealuri  

şi munte pe soluri 

acide, sărace 

Tulpini  

de 40-80 cm,  

flori galbene 

Mică 0 
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-continuare- 

0 1 2 3 4 5 6 

53. 
Lathyrus pratensis 

(lintea pratului) 

 

Fâneţe din zona  

păduroasă mai umedă 

Tulpini urcătoare 

 60-70 cm,  

longevitate mare 

Mare 4 

54. 

Lotus corniculatus 

(ghizdei) 

 

 

 

 

Pajişti din zona  

de deal şi montană  

pe soluri foarte diferite  

ca fertilitate şi reacţie,  

cultivată 

Tulpină înaltă  

de 20-40 cm, 

rezistent la secetă, 

aciditate, otăveşte 

bine, nu produce 

meteorizaţii  

la animale 

Mare 4 

55. 
Medicago falcata 

(lucerna galbenă) 

 

Fâneţe din zona  

de deal şi premontană  

pe coaste uscate 

Tulpină înaltă  

de 40-70 cm, foarte 

rezistentă la secetă 

şi ger, otăveşte  

mai slab 

Mijlocie 4 
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-continuare- 
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56. 

Medicago 

lupulina 

(lucerna măruntă) 

 

Pajişti şi pârloage  

din zonele de deal  

şi montană 

Plantă anuală,  

15-20 cm,  

rezistentă la secetă 

Mică 4 

57. 

Medicago sativa 

(lucerna albastră) 

 

 

 

 

Sălbăticită în fâneţe  

pe soluri bogate,  

profunde,  

cultivată 

Tulpină înaltă  

de 60-80 cm, foarte 

rezistentă la secetă, 

otăveşte foarte bine 

Foarte 

mare 
5 

58. 

Melilotus albus 

(sulfina albă) 

 

 

 
 

Făneţe şi pârloage  

mai umede din zonele  

de deal şi munte,  

cultivată 

Plantă bianuală, 

foarte înaltă 1,2 -1,5 

m, rezistentă la ger, 

otăveşte mai slab 

Foarte 

mare 
2 
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-continuare- 

0 1 2 3 4 5 6 

59. 

Melilotus 

officinalis 

(sulfina galbenă) 

 

Fâneţe şi pârloage  

pe terenuri mai uscate  

din zonele de deal 

Plantă bianuală,  

1,0-1,2 m, rezistentă  

la ger şi secetă 

Mare 2 

60. 

Onobrychis 

viciifolia 

(sparceta) 

 

 

 
 

Pajişti de deal  

şi premontane,  

cu soluri calcaroase, 

cultivată 

Tulpină  

de 40-60 cm, foarte 

rezistentă la secetă, 

otăveşte mai slab, 

nu produce 

meteorizaţii 

Mare 4 

61. 

Trifolium  

alpestre 

(trifoi alpin) 

 

Păşuni de munţi înalţi, 

 pe stâncării şi coaste 

Tulpină  

de 20-40 cm, 

rezistentă la ger  

şi uscăciune, 

otăveşte slab 

Mijlocie 2 
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-continuare- 
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62. 

Trifolium 

campestre 

(trifoi galben) 

 

Păşuni de dealuri  

şi munte,  

pe diferite soluri 

Plantă anuală,  

15-20 cm,  

se pretează  

la păşunat 

Mijlocie 2 

63. 

Trifolium 

fragiferum 

(trifoi fragifer) 

 

Pajiști de câmpie  

din zona de stepă 

 și silvostepă  

cu sărături moderate 

Tulpina  

de 10-30 cm, 

sensibilă la ger, 

 suportă pășunatul 

Mică 3 

64. 

Trifolium 

hybridum 

(trifoi corcit) 

 

 

 
 

Fâneţe din zona  

de deal şi montană 

mai umedă, 

 pe soluri bogate,  

cultivat 

Tulpini 

de 40-50 cm, 

sensibil la secetă, 

rezistent la ger, 

otăveşte slab 

Mare 4 
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-continuare- 

0 1 2 3 4 5 6 

65. 

Trifolium 

montanum 

(trifoi de munte) 

 

Fâneţe de deal 

 şi munte  

pe coaste însorite,  

cu soluri sărace 

Tulpini 

 de 30-50 cm, 

rezistent la secetă, 

otăveşte mai greu 

Mijlocie 2 

66. 

Trifolium 

pannonicum 

(trifoi panonic) 

 

Fâneţe de deal 

 şi munte 

 pe soluri sărace 

Tulpină 

 de 30-50 cm, 

frunze păroase, 

otăveşte greu  

după coasă 

Mijlocie 3 

67. 

Trifolium  

pratense 

(trifoi roşu) 

 

 

 
 

Pajişti de luncă, deal 

 şi munte, pe soluri 

mai bogate, cultivat 

Talia 50-60 cm, 

sensibil la ger şi 

secetă, otăveşte 

puternic  

după coasă 

Foarte 

mare 
5 
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-continuare- 
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68. 

Trifolium  

repens 

(trifoi alb) 

 

 

  

Pajişti de luncă, deal şi 

munte, pe soluri mai 

bogate şi umiditate 

optimă, cultivat 

Tulpini târâtoare, 

sensibil la secetă, 

otăveşte foarte 

puternic după coasă 

şi păşunat 

Mare 5 

69. 

Trifolium 

resupinatum 

(trifoi persan) 

 

Fâneţe de luncă, pe 

soluri bogate şi regim 

hidric optim, cultivat 

Plantă anuală, 40-80 

cm, sensibil la 

secetă, otăveşte mai 

greu după coasă 

Foarte 

mare 
4 

70. 

Vicia  

cracca 

(măzăriche) 

 

Pajişti de lunci, 

dealuri, cu soluri 

foarte diferite, 

cultivată 

Tulpină urcătoare, 

40-100 cm, 

longevivă 

Mare 3 

*Indice specific de calitate:  0 – fără valoare; 1 – mediocră; 2 – mijlocie; 3 – bună; 4 – foarte bună; 5 – excelentă [2] 

- plante furajere de pajiști aflate în cultură;          - plante furajere de pajiști aflate în ameliorare. 
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Fig. 5.2,a. Biodiversitatea pajiștilor 
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Fig. 5.2,b. Biodiversitatea pajișt  ilor
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Tabelul 5.4 

Specii furajere din alte familii botanice ale vegetației pajiștilor 

Nr 

crt 
Denumire Răspândire Însuşiri Consumat 

Indice 

calitate 

furajeră 

71. Achillea millefolium 

(coada şoricelului) 

Pajişti din toate 

zonele, foarte 

răspândit 

Perenă, cu 

rizomi, aromată 

Verde 

 şi fân 

 

2 

72. Alchemilla vulgaris 

(creţişoară) 

Pajişti din etajul 

montan 

Perenă, frunze 

palmate 

Verde  

şi fân 2 

73. Carex curvula 

(coarnă) 

Păşuni alpine Tufă deasă, 

perenă cu rizom 

Verde 
3 

74. Carum carvi 

(chimion) 

Făneţe de deal şi 

munte 

Bianuală, 40-60 

cm 

Verde  

şi fân 2 

75. Cichorium inthybus 

(cicoare) 

Pajişti de deal şi 

munte 

Perenă, tulpina 

30-70 cm 

Verde 

 1 

76. Filipendula 

hexapetala (aglică) 

Pajişti uscate, poieni Perenă, 30-80 cm Verde 

 1 

77. Geranium pratense 

(ciocul berzei) 

Pajişti de deal şi 

munte 

Perenă cu rizomi 

30-60 cm 

Verde  

și fân 1 

78. Ligusticum mutellina 

(mărarul ursului) 

Păşuni  subalpine Perenă cu rizomi Verde 
3 

79. Polygonum bistorta 

(coada  racului) 

Păşuni umede din 

zona montană 

Perenă cu rizomi Verde 

 2 

80. Potentilla erecta 

(cinci degete) 

Pajişti umede din 

zona de deal şi munte 

Perenă cu rizomi Verde 

 1 

81. Plantago lanceolata 

(pătlagina) 

Pajişti din toate 

zonele 

Perenă, frunze 

înguste 

Verde  

şi fân 2 

82. Prunella vulgaris 

(busuioc sălbatic) 

Păşuni din zone de 

deal şi munte 

Perenă, 15-20 cm Fân 

 1 

83. Rumex acetosa 

(măcriş) 

Fâneţe de luncă, deal 

şi munte 

Perenă, talie 

înaltă 

Verde  

şi fân 1 

84. Taraxacum officinale 

(păpădie) 

Pajiști din toate 

zonele 

Perenă, frunze în 

rozetă 

Verde  

şi fân 3 

85. Thymus montanus 

(cimbrişor) 

Pajiști de deal şi 

munte 

Perenă, miros 

penetrant 

Verde  

şi fân 1 
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Plantago lanceolata Achillea millefolium 

 
 

Taraxacum officinale Carum carvi 

Fig. 5.4. Specii furajere din alte familii botanice 

 ale vegetației pajiștilor 

 

În figura 5.4 sunt redate sugestiv câteva specii furajere din alte familii 

botanice ale vegetației pajiștilor prezentate în tabelul 5.4. 
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Tabelul 5.5 

Plante neconsumate sau cu un grad redus de consumabilitate 

(plante de balast) 

Nr. 

crt. 
Denumirea ştiinţifică 

Denumirea 

populară 
Răspândire 

86. Ajuga genevensis Vineriţa Fâneţe de deal 

87. Amaranthus albus Ştir Terenuri părăsite 

88. Arnica montana Arnică Pajişti montane şi 

subalpine 

89. Cardaria draba Urda vacii Pajiști de câmpie și deal 

90. Carlina acaulis Turtă Păşuni de deal, uscate 

91. Capsella bursa 

pastoris 

Traista  

ciobanului 

Pajişti de lunci şi deal 

92. Centaurea sp. Mături Pajişti de deal şi munte 

93. Chrysanthemum leuc. Margarete Fâneţe degradate 

94. Echium vulgare Iarba şarpelui Pajişti de deal 

95. Eryngium campestre Scaiul dracului Păşuni de lunci şi deal 

96. Heracleum 

spondyllium 

Crucea  

pământului 

Fâneţe de deal 

97. Leonurus cardiaca Talpa găștii Terenuri umede 

98. Linaria  genistifolia  Linariţă Pajişti de deal, uscate 

99. Lysimachia 

nummularia 

Dreţe Fâneţe umede 

100. Origanum vulgare Sovârv Pajişti de deal şi munte 

101. Salvia pratensis Jaleş Fâneţe de deal şi munte 

102. Symphytum officinale Tătăneasă Pajişti umede 

103. Verbena officinalis Urzicuţe Pajişti umede 

104. Verbascum phlomoides Lumânărica Pajişti uscate, degradate 

105. Veronica chamaedrys Șopârlița Pajişti de deal şi munte 
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Amaranthus albus Lysimachia nummularia 

  
Heracleum spondyllium Veronica chamaedrys 

Fig. 5.5. Plante neconsumate sau cu un grad  

redus de consumabilitate 
 

În figura 5.5 sunt redate sugestiv câteva specii de plante neconsumate sau 

cu un grad redus de consumabilitate prezentate în tabelul 5.5. 
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Tabelul 5.6. 

Plante toxice şi vătămătoare din pajiştile permanente 

Nr.

crt. 

Denumire 

ştiinţifică 

(populară) 

Răspândire 
Substanţa 

toxică 

Specii de 

animale  

ce pot fi 

intoxicate 

Acţiune toxică 

0 1 2 3 4 5 

106. Aconitum  

toxicum 

(omag) 

Păşuni 

subalpine 

Alcaloidul 

aconitină 

Toate  

speciile 

Sistemul nervos 

107. Adonis vernalis 

(ruşcuţă) 

Păşuni de deal Glucozidul 

adonidina 

Toate  

speciile 

Diaree, sistem 

cardiovascular 

108. Caltha laeta 

(calcea calului) 

Păşuni umede  Toate  

speciile 

 

109. Chelidonium 

majus 

(rostopasca) 

Tufişuri, locuri 

umbroase 

Chelidonină Porci, 

capre 

Vărsături, colici, 

etc. 

110. Colchicum 

autumnale 

(brânduşa de 

toamnă) 

Pajişti de deal 

şi munte 

Alcaloidul 

colchicină 

Toate  

speciile 

Aparatul 

digestiv şi 

respirator 

111. Conium 

maculatum 

(cucută) 

Pajişti umede, 

tufişuri 

Conhidrină, 

coniină 

Toate  

speciile 

Sistem nervos şi 

digestiv 

112. Cicuta virosa 

(cucuta de apă) 

Locuri 

mlăştinoase 

Cucuroxină 

şi uleiuri 

eterice 

Toate  

speciile 

Salivaţie, diaree, 

frisoane etc. 

113. Cynanchum 

vincetoxicum 

(iarba fiarelor) 

Tufişuri Glicozidul, 

vincetoxina 

Oi  Rinichii şi căile 

urinare 

114. Delphinium 

consolida 

(nemţişorul) 

Locuri părăsite Delfinina 

din seminţe 

Bovine 

şi ovine 

Sistemul nervos 

115. Equisetum 

palustre 

(coada calului) 

Pajişti cu 

exces de 

umiditate 

Alcaloidul 

equisetină 

Bovine 

şi cai 

Sistemul nervos, 

ficat, rinichi, etc. 

116. Euphorbia 

cyparissias 

(laptele câinelui) 

Pajişti uscate 

de deal 

Euforbină Toate 

speciile 

Sistemul nervos, 

aparatul digestiv 
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Tabelul 5.6 

-continuare- 

0 1 2 3 4 5 

117. Gratiola 

officinalis 

(vaninariţa) 

Fâneţe umede Glucozidul 

graţiolina 

Cai şi 

bovine 

Aparatul 

digestiv 

118. Hypericum 

perforatum 

(pojarniţă) 

Pajişti de deal Uleiuri 

eterice 

Toate 

animalel

e 

Aparatul 

digestiv 

119. Papaver rhoeas 

(macul roşu) 

Terenuri 

părăsite 

Narcotic 

puternic 

Bovine Amorţeală şi 

simptome de 

turbare 

120. Pteridium 

aquilinum 

(feriga) 

Pajişti de deal 

şi munte 

- Cai Cancer 

121. Ranunculus acer 

(piciorul 

cocoşului) 

Pajişti umede Uleiuri 

eterice 

Cai şi 

bovine 

Irită pielea 

122. Ranunculus 

sceleratus 

(boglari) 

Păşuni umede Uleiuri 

eterice 

Cai şi 

bovine 

Sistemul nervos, 

mucoasa 

digestivă 

123. Stellaria 

graminea 

(rocoţea) 

Fâneţe de deal 

şi munte 

- Cai Febră, 

tremurături, 

salivaţie, astenie 

124. Thalictrum 

aquilegifolium 

(rutişorul) 

Pajişti de deal 

şi munte 

Alcaloizi Porci Aparatul 

respirator şi 

sistemul nervos 

125. Veratrum album 

(ştirigoaie) 

Păşuni 

montane şi 

subalpine 

Protoveratri

năjervinină 

Cai, 

bovine şi 

uneori oi 

Sistemul nervos 

şi cardiovascular 
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Aconitum  toxicum Colchicum autumnale 

  
Cicuta virosa Veratrum album 

Fig. 5.6. Plante toxice şi vătămătoare 

 din pajiştile permanente 
 

În figura 5.6 sunt redate sugestiv câteva specii de plante toxice şi 

vătămătoare din pajiştile permanente prezentate în tabelul 5.6. 
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Tabelul 5.7 

Plantele ce dăunează produselor animaliere 

Nr 

crt 

Denumirea ştiinţifică 

(populară) 
Răspândire Prin ce dăunează 

126. Alliaria officinalis 

(usturoiţa) 

Păşuni umbrite 

lângă păduri 

Imprimă laptelui 

gust de usturoi 

127. Allium ursinum 

(dragavei) 

Fâneţe umede de 

deal şi munte 

Schimbă gustul şi 

culoarea laptelui 

128. Arctium lappa 

(brusturul) 

Locuri părăsite Impurifică lâna 

129. Artemisia austriaca 

(peliniţa) 

Păşuni degradate 

de deal 

Imprimă laptelui  

gust amar 

130. Bidens tripartitus 

(dentiţă) 

Terenuri cu exces 

de umiditate 

Impurifică lâna 

131. Carduus acanthoides 

(spini) 

Pajişti umede Impurifică lâna 

132. Lepidium ruderale 

(păducherniță) 

Pajişti uscate de 

deal 

Depreciază calitatea  

cărnii 

133. Onopordon acanthium 

(scaiul măgăresc) 

Pajişti uscate de 

deal 

Impurifică lâna 

134. Thlaspi arvense 

(punguliţă) 

Terenuri părăsite Imprimă laptelui  

gust neplăcut 

135. Xanthium sp.  

(cornuţi) 

Terenuri părăsite Impurifică lâna 
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Allium ursinum Carduus acanthoides 

  

Onopordon acanthium Xanthium sp. 

Fig. 5.7. Plante ce dăunează produselor animaliere 

 

 În figura 5.7 sunt redate sugestiv câteva specii de plante dăunătoate 

produselor animaliere prezentate în tabelul 5.7. 
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6. PRINCIPALELE SPECII ȘI SOIURI DE PLANTE FURAJERE 

DE PAJIȘTI 

 

 

În decursul celor peste 50 de ani de activitate cercetările complexe, 

efectuate în unitatea noastră, stațiunile colaboratoare de profil (SCDP Vaslui și 

SCDP Timișoara), unități agricole (INCDA Fundulea și SCDA Livada) și de 

învățământ superior (USAMV Cluj), au permis acumularea unei baze de date 

ştiinţifice şi material biologic valoros, care a condus la crearea a 38 soiuri de 

graminee [4], din 10 specii şi 39 soiuri de leguminoase perene de pajişti [4], 

din 5 specii (Tabelul 6.1) și anume: 

Graminee: Festuca pratensis-4; Festuca arundinacea-9; Festuca rubra-5; 

Dactylis glomerata-5; Lolium perenne-4; Poa pratensis-2; Phleum pratense-2; 

Bromus inermis-5; Phalaris arundinacea-1; Agropyron pectiniforme-1; 

Leguminoase: Trifolium repens-6; Lotus corniculatus-6; Onobrychis viciifolia-3, 

Medicago sativa-14, Trifolium pratense-10.  

 

Tabelul 6.1 

Soiuri de graminee și leguminoase perene de pajişti 

 create, omologate şi multiplicate [6] 

Specia Soiul 
Omo- 

logat 

Preco-

citate* 

Producție Cali- 

tate 

** 

Rezistență

** 
Mod 

folo- 

sire 
S.U. 

t/ha 

Săm. 

kg/ha Boli 

Ier- 

nat 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Graminee 

1. Festuca  

      pratensis 

1. Transilvan 2
1
 1988 3 10-13 900 2 2 3 FP 

2. Tâmpa 1989 3-4 9-10 800 1 2 2 PF 

3. Postăvar 1996 3-4 10-11 700 1 3 3 FP 

4. Robust 2003     4 9-10 800 1 2 2 FPG 

2 .Festuca   

     arundinacea 

5. Brio 1992 4 11-12 700 6 4 2 FP 

6. Adela
I 

2001 2 12-13 900 3 3 2 PFG 

7. Jucu 5 2009 2 12-14 800 3 4  FP 

8. Marvla
1
 2015 2 12-13 900 4 4  FP 

9. Napoca 2
1
 2012 2 11-14 800 4 3  FP 

10. Transilvania 6 2012 3 13-14 700 3 3  FP 

11. Vio Cluj
1
 2020 1 11-13 800 3 2  FP 

12. Vio Jucu 2004 2 12-14 700 3 2  FP 

13. Valrom 2015 2 12-15 700 3 2  FP 

3. Festuca  

      rubra 

14. Feruma 1983 2 9-10 700 5 3 1 FP 

15. Pastoral 1993 2 10-11 800 4 2 1 FP 

16. Căprioara
I
 2009 3 10-11 750 4 2 1 FPG 

17. Cristina
I
 2009 3 9-10 700 4 2 1 FPG 

18. Peisaj 2005 1 8-9 600 4 2 1 GPF 
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Tabelul 6.1 

-continuare- 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. Dactylis   

     glomerata 

19. Poiana 1982 3 10-11 800 3 3 2 FP 

20.Intensiv
I
 1988 3 11-12 900 3 3 2 FP 

21. Regent 1999 3 11-12 700 3 3 2 FP 

 
22. Magda

I
 2004 2 10-12 800 3 3 2 FP 

23. Simina 2005 3 11-12 600 3 3 2 FP 

5. Lolium  

      perenne 

24. Marta 1981 2 9-10 900 1 1 2 PG 

25. Mara
I
 1989 4 10-11 700 1 3 4 PG 

26. Măgura 1999 3 11-12 800 1 3 3 PFG 

27.Timis 81
1 

2009 2 11-12 800 1 3 3 PFG 

6. Bromus  

     inermis 

28. Doina
1 

1995 3 10-11 1000 4 2 2 F 

29. Olga  1999 3 10-11 1000 4 2 2 F 

30. Maia Safir
1 

2013 4 11-12 900 4 3 2 F 

31. Mihaela
1 

2004 3 11-12 950 4 3 2 F 

32. Iulia Safir
1 

2010 3 11-12 950 4 3 2 F 

7. Phleum  

      pratense 

33. Tirom
I
 1979 4 11-12 700 3 2 1 FP 

34. Favorit 1994 3 9-11 500 2 2 1 PF 

8. Poa  

       pratensis  

35. De Transilv. 1966 2 4-5 250 2 1 2 P 

36. Fima  1999 2 5-6 250 2 1 2 P 

9. Phalaris  

     arundinacea 
37. Premier

I
 2004 3 16-20 800 6 2 2 F 

10.Agropyron  

     pectiniforme  
38. Flaviu

1 
2006 2 6-7 500 4 3 2 FP 

Leguminoase 

1..Lotus  

   corniculatus 

39. Livada  1984 2 8-9 450 2 2 2 FP 

40. Alina  1995 3 7-8 400 2 2 2 FP 

41. Nico 1995 2 7-8 400 2 2 2 FP 

42. Oltim 2004 2 7-8 450 2 2 2 FP 

43. Magurele 8
I
 2007 2 9-10 500 2 2 2 FP 

44. Doru
I
 2004 3 9-10 500 2 2 2 PF   

2.Trifolium  

     repens 

45. Măgurele 1984 3 7-8 300 1 3 2 P, F 

46. Dacia  1988 3 6-8 350 1 2 3 P, F 

47. Mioriţa
I
 1989 2 8-9 400 1 2 2 PG 

48.Carpatin 1996 2 8-9 450 1 2 2 PG 

49. Carmen 1996 2 7-8 300 1 3 2 P F 

50. Danitim 2004 2 8-9 350 1 2 2 P 

3.Onobrychis  

     viciifolia 

51. Splendid 1992 3 10-11 1000 4 3 2 F 

51. Anamaria 2009 2 12-13 1200 3 3 2 F 

53. Sersil 2017 3 12-13 1200 3 3 2 F 
 
 
 
 
 

4. Medicago   
      sativa 

54. Catinca
1
 2006 1 12 650 1 2 2 F 

55. Pompilia
1
  2016 3 18 600 1 2 2 F 

56. Anastasia
1
 2020  2 16-18 500 1 1 2 F 

57. Ancuta
1
 2020 2 18-20 800 1 1 2 F 

58. Cezara
1
 2014 3 19-21 700 1 2 2 F 

59. Daniela
1
  2000 2 11 700 1 2 2 F 

60. Iliana
1
 2017 2 12 650 1 2 2 F 

61. Liliana
1
 2016 3 19 650 1 1 2 F 
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Tabelul 6.1 

-continuare- 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 62. Magnat

1
 1996 2 17-20 850 1 2 1 F 

63. Madalina
1
  2002 2 11 700 1 1 2 F 

64. Mihaela
1
 2009 3 15 600 1 1 2 F 

65. Roxana
1
 2009 3 16 500 1 2 2 F 

66. Sandra
1
 2003 2 14 600 1 2 2 F 

67. Teodora
1
 2014 3 19-22 600 1 2 2 F 

 
 
 
5. Trifolium  
      pratense 

68. David Liv
1
  2015 2 11 550 1 1 1 F 

69. Livada 10 2020 2 13-15 550 1 2 2 F 
70. Livada Ralu 2009 1 10-12 500 1 2 3 F 
71. Livada Sara 2009 1 10-20 500 1 2 1 F 
72. Marga Liv 2011 2 12-14 550 1 1 2 F 
73. Novac 

1
 2004 2 10 350 1 2 2 F 

74. Rotrif 
1
  1999 2 10 530 1 3 2 F 

75. Sătmarean  2001 1 16-20 400 1 1 1 F 
76. Select 2 2010 2 16-18 400 1 3 2 F 
77. Tinu Liv

1
 1999 2 11 550 1 2 1 F 

Mențiune: 

*Precocitate: 1-Timpuriu, înspică înainte de 10 mai; 2-Semitimpuriu, 11-20 mai;   

3-Semitardiv, între 21-31 mai;  4-Tardiv, înspică după1 iunie.  

**Calitate 1- Foarte bună;  9 - Foarte slabă. 

Rezistentă(boli, iernat)  1-Foarte bună; 9- Foarte slabă,  

Mod de folosire: P – Păşune; F – Fâneaţă; G – Gazon.  
 I
 – Soiuri înscrise în Catalogul Oficial al Soiurilor și Hibrizilor din Romania, Ediția 2020 

 

În prezent numărul de soiuri înscrise în Catalogul Oficial al Soiurilor și 

Hibrizilor din România este foarte redus, neacoperind necesitățile impuse de 

alcătuirea amestecurilor de pajiști pentru diferitele zone pedoclimatice în care 

sunt situate pajiștile, pentru diferite moduri de folosire (pășune, fâneața, siloz, 

gazon, reconstrucție ecologică etc.) și în condițiile impactului schimbărilor 

climatice din ultimul timp. În continuare sunt prezentate sumar câteva specii și 

soiuri înscrise în Catalogul oficial actual. 

 

 

6.1. Dactylis glomerata (golomăț)  

Plantă perenă, cu tufă rară, de talie înaltă (Fig. 6.1), are o plasticitate 

ecologică deosebit de largă, fiind răspândită în toate zonele cu climat temperat 

ale globului. Aria de cultură este din zona de câmpie până la limita superioară a 

etajului nemoral și subetajul pădurilor de fag. Este tolerantă la secetă, dar nu 

suportă excesul de umiditate, este mijlociu rezistentă la iernare, dar sensibilă la 

oscilații de temperatură primăvara. Reacționează bine la fertilizare pe bază de 

azot [3]. 

Specie cu producție ridicată de furaj, având o capacitate de competiție 

ridicată, este recomandată a se folosi în alcătuirea amestecurilor simple și 

complexe de graminee și leguminoase perene, atât pentru fâneață cât și pentru 

pășunat sau însilozat. Asigură un furaj de excelentă calitate, dacă specia este 
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folosită în amestec cu lucernă, sau alte leguminoase perene de pajiști. Are un 

grad ridicat de consumabilitate și digestibilitate, îndeosebi în fazele tinere. 

 

 
Fig. 6.1.  Dactylis glomerata (golomăț) 

 

Datorită marii sale amplitudini ecologice ea poate fi utilizată practic în 

toate condițiile staționale, începând din stepă la irigat până la etajul 

molidișurilor, oferind posibilități multiple de utilizare sub forme diferite în 

alimentația animalelor. 

 

6.1.1. Dactylis glomerata (golomăț) – INTENSIV 

 Omologat în anul 1988, este un soi de talie înaltă, cu o bună capacitate de 

lăstărire. Prezintă o creştere rapidă primăvara şi o capacitate ridicată de   

regenerare după recoltare [2], [6]. 

 Este foarte  rezistent la principalele boli foliare (Puccinia sp., Erysiphe sp., 

Scolecotrichum graminis) şi la secetă şi rezistent la îngheţurile târzii [2]. 

Are plasticitate ecologică ridicată, fiind foarte competitiv cu alte specii. 

Poate fi cultivat singur sau în amestecuri complexe cu alte specii de graminee şi 

leguminoase perene. Modul de exploatare recomandat este fâneaţă şi păşune. 

 

 6.1.2. Dactylis glomerata (golomăţ)- MAGDA 

 Omologat în anul 2004, face parte din grupa medie ca precocitate, pornește 

repede în vegetație, are o bună capacitate de regenerare după coasă, este mediu 

tolerant la secetă și boli. Este recomandat a se cultiva în zona colinară umedă în 

amestecuri pentru pășuni și fânețe [6]. 
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6.2. Lolium perenne (raigras peren) 

Este cea mai valoroasă și cea mai răspandită specie de graminee perenă în 

țările europene, iar în Romania este principala specie de pășune din 

Transilvania, nordul Moldovei și Câmpia de vest (Fig. 6.2). 

 

 
Fig. 6.2. Lolium perenne (raigras) 

 

Graminee de talie mică, se găseşte spontan sau este cultivată în pajişti din 

luncile râurilor, pe soluri fertile, cu aport freatic. În regiunile montane, urcă până 

la 1.300–1.400 m altitudine. Temperatura optimă de dezvoltare este de 18-20 
0
C. 

Preferă zonele cu ierni blânde şi zăpadă puţină şi este sensibilă la ger uscat, veri 

secetoase, la rugină (Puccinia graminis) şi la mucegaiul de zăpadă (Fusarium 

nivale). Principalele obiective de ameliorare, alături de productivitate și calitate 

sunt rezistența la boli și secetă, care afectează perenitatea, îndeosebi în recentele 

condiții ale schimbărilor climatice [1], [2]. 

Din punct de vedere al valorii furajere este specia de graminee perenă de 

pajiști cu valoarea nutritivă cea mai ridicată, având un conţinut de proteină brută 

cuprins între 14-17 %, 24-28 % de celuloză brută și un conţinut ridicat de 

glucide solubile. 

Este o specie tipică pentru păşunat, deoarece rezistă la călcat şi are o bună 

regenerare după ce a fost exploatată, fiind un bun partener al trifoiului alb, dar 

poate fi folosită şi în amestecurile pentru fâneaţă. Se recomandă fertilizarea pe 

bază de azot. În amestecuri are o competitivitate mare mai ales în anul al doilea 

de vegetaţie [5]. 
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6.2.1. Lolium perenne (raigras peren) -  MARA 

Omologat în anul 1989 este un soi tardiv, cu o bună rezistenţă la iernare, 

secetă şi boli, o bună capacitate de regenerare după folosinţă şi o excelentă 

calitate a furajului [2], [6].  

Este recomandat pentru păşune, în amestecuri simple sau complexe cu  

Festuca rubra, Festuca pratensis, Poa pratensis şi Trifolium repens. De 

asemenea, poate fi utilizat pentru terenuri sportive, parcuri și alte spaţii verzi. Se 

pretează la terenurile fertile şi cu umiditate suficientă [2]. 

 

6.2.2. Lolium perenne (raigras peren) - TIMIŞ 81 

Este un soi sintetic, omologat în anul 2009, obţinut din 8 clone 

selecţionate provenite din germoplasmă autohtonă. Este semitardiv şi se 

caracterizează printr-un grad ridicat de uniformitate a înfloritului, respectiv al 

fructificării, ceea  ce duce la obţinerea unei producţii ridicate de sămânţă [2]. 

Se caracterizează printr-o rezistenţă bună la iernare, boli şi la  păşunat. Se 

poate cultiva pentru masă verde, fân şi seminţe, în cultură pură sau în  

amestecuri pentru înfiinţarea de pajişti şi pentru gazon [6]. 

 

 

 6.3. Festuca pratensis (păiuş de livezi) 

Se dezvoltă cel mai bine pe soluri argiloase, grele, bogate în substanţe 

nutritive, pe soluri argilo-iluviale din lunci, dar se găseşte pe foarte multe tipuri 

de soluri cu excepţia celor sărace sau uscate (Fig. 6.3).  

 

 
Fig. 6.3. Festuca pratensis (păiuș de livezi) 
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Aria de cultură este zona silvostepei, până în etajul pădurilor de molid sau 

în regiunile secetoase, din stepă și silvostepă, în condiții de irigare. Reacţia, atât 

la îngrăşămintele minerale cât şi la cele organice, este foarte bună. Specia este 

prezentă în amestecurile complexe destinate înființării de pajiști temporare, 

valorificate sub formă de fâneață, pășunat sau mixt, având o valoare furajeră 

foarte bună [5].  

Se comportă foarte bine în amestecuri cu leguminoase (lucernă, trifoi), dar 

și cu alte graminee perene de pajişti (raigras, golomăţ).  

 

6.3.1. Festuca pratensis (păiuş de livezi) - TRANSILVAN 2 

Omologat în anul 1988, este un soi semitardiv, înspicând în jurul datei de 

20 mai, cu o calitate bună a furajului şi o rezistenţă bună la iernare, secetă, boli 

și cădere [4], [6]. 

Soiul este destinat folosirii ca fâneaţă sau mixt, putând fi cultivat în 

cultură pură sau în amestecuri cu alte soiuri de graminee şi leguminoase perene  

de pajişti din aceeaşi clasă de precocitate. Poate fi cultivat în zona dealurilor 

umede (cu precipitaţii de peste 600 mm/an) sau în condiţii de irigare [4]. 

Soiul asigură o producție ridicată în ambele moduri de folosire, cosit și 

pășunat. 

 

 

6.4. Festuca arundinacea (păiuș înalt) 

 Graminee perenă cu tufă rară (Fig. 6.4), de talie înaltă (70-150 cm), se 

regăsește în zona pădurilor de foioase și a luncilor [4], [5].  

 Suportă temperaturile înalte, dar și cele scăzute, precum și perioadele de 

secetă prelungită, datorită sistemului radicular mai dezvoltat și mai profund 

comparativ cu alte graminee perene de pajiști, favorizând utilizarea apei și a 

nutrienților din straturile mai profunde ale solului, împiedicând totodată 

compactarea solului. Se comportă bine pe soluri permeabile și fertile, dar şi pe 

cele grele cu exces temporar de apă. Se dezvoltă pe soluri cu pH-ul cuprins între 

4,5-9,5. Are un grad ridicat de adaptabilitate pentru diferite condiții ecologice, o 

perenitate foarte bună (8-10 ani) și poate fi cultivată pe terenuri situate în zonele 

de stepă și silvostepă (de preferat în condiții de irigare) și din silvostepă până la 

etajul făgetelor (în condiții de neirigare) pe crovuri, sărături etc [6]. 

 În condiții favorabile realizează 15-18 t/ha substanță uscată. Din punct de 

vedere a calității furajului, acesta are un conținut de proteină de 10-13 %. 

Calitatea plantelor tinere este mult superioară celor înspicate, ceea ce face ca în 

faza tânără să fie bine consumată de animale, în special de oi. 

Îmbunătățirea calității este unul din obiectivele importante ale ameliorării 

acestei specii, realizabil prin selectarea de genotipuri cu un conținut redus de 
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lignină, cu un raport ridicat frunze/tulpini și frunze lungi și moi, pentru creșterea 

palatabilității și a digestibilității. 

 

 
Fig. 6.4. Festuca arundinacea (păiuș înalt) 

 

Poate fi folosită pentru alcătuirea amestecurilor simple şi complexe de 

pajişti. Modul de utilizare poate fi fâneaţă, mixt, sau pășunat, dar este şi o specie 

bună pentru combaterea eroziunii solului, datorită sistemului radicular puternic 

dezvoltat. 

 

6.4.1. Festuca arundinacea (păiuș înalt) - ADELA 

Acest soi, omologat în anul 2000, este un soi semitimpuriu, cu înspicare în 

jurul datei de 20 mai, cu circa 10 zile mai precoce decât soiul BRIO. Este un soi 

cu foarte bună perenitate, regenerare după folosire și rezistență la boli foliare, 

iernare și secetă. Frunzele sunt fine, are palatabilitate ridicată, producția de masă 

verde este proporțional eșalonată pe ciclurile de folosire [6]. 

 Soiul este destinat cultivării în cultură pură sau amestec cu alte soiuri de 

graminee și leguminoase perene de pajiști. Poate fi utilizat ca masă verde 

(pășunat sau cosit) sau conservat (fân sau siloz). Este pretabil și în compoziția 

amestecurilor pentru gazon. 
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6.5. Festuca rubra (păiuș roșu) 

Este o plantă de talie mijlocie - mică (30-90 cm), cu înfrățire mixtă și ritm 

lent de dezvoltare (Fig. 6.5) [4], [5].  

  

 
Fig. 6.5. Festuca rubra (păiuș roșu) 

 

Este des întâlnită de la 300 m altitudine până la 1.500 m (zonele de câmpie, 

colinară și subcolinară). Are o rezistenţă bună la ger şi îngheţurile târzii de 

primăvară. Creşte pe o gamă mare de soluri nefiind pretenţioasă nici la sol, nici 

la umiditate şi răspunde bine la fertilizarea prin târlire. Specia se pretează foarte 

bine la păşunat, deşi otăveşte relativ încet. 

 

6.5.1. Festuca rubra (păiuș roșu) - CRISTINA 

Omologat în anul 2009, este un soi semitardiv, înspică între 21- 31 mai, are 

o rezistență la boli, secetă și ger, dar și la cosiri frecvente [2], [6]. 

Poate fi folosit în amestecuri complexe de pajiști de lungă durată, utilizate 

prin pășunat sau cosit, dar și pentru gazon [2], [6]. 

 

6.5.2. Festuca rubra (păiuș roșu) - CĂPRIOARA 

Acest soi, omologat în anul 2009, este semitardiv, care înspică între 21- 31 

mai, cu o rezistență mare la boli, secetă și ger, are capacitate mare de regenerare  

după  cosiri frecvente [2], [6]. 

Poate fi folosit în amestecuri complexe de pajiști de lungă durată, utilizate 

prin pășunat sau cosit, dar și pentru gazon [2], [6]. 
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6.6. Phalaris arundinacea (ierbăluță) 

Specia poate fi apreciată ca cea mai înaltă graminee perenă furajeră din 

țara noastră (Fig. 6.6). 

 

 
Fig. 6.6. Phalaris arundinacea (ierbăluță) 

 

Crește pe soluri cu umiditate ridicată, din majoritatea luncilor râurilor, 

atât în zonele secetoase cât și în cele umede și reci. Preferă solurile slab acide 

și neutre. Se pretează în amestecuri pentru fâneață și siloz  [2]. 

Producția de substanță uscată este cuprinsă între 16-20 t/ha, calitatea 

furajului este relativ scăzută, conținutul în proteină este cuprins între 8-11 %, 

iar coeficienții de digestibilitate sunt cuprinși între 53-56 %. 

Este recomandat să se folosească pentru reconstrucția terenurilor supuse 

eroziunii, reconstrucția ecologică a haldelor de steril și a altor terenuri 

degradate, dar are și calități deosebite astfel încât poate fi folosită și pentru 

biomasă, în vederea obținerii de biocombustibil. Pentru furaj se recomandă în 

amestecuri cu leguminoase perene precum trifoi roșu sau lucernă, în vederea 

îmbunătățirii calității furajului, acolo unde alte graminee perene consacrate nu se 

pretează [2]. 

 

 6.6.1. Phalaris arundinacea (ierbăluță) - PREMIER 

Omologat în anul 2004, este un soi timpuriu, înflorește în jurul datei de    

20 mai, cu calitate medie a furajului, rezistent la iernare și secetă, la boli și 

dăunători. Este destinat cultivării pentru furaj și biomasă [2], [6]. 

Se cultivă în cultură pură sau în amestec cu alte soiuri de graminee și 

leguminoase perene de pajiști din aceeași clasă de precocitate. 
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6.7. Phleum pratense (timoftică) 

Este o graminee tipică stațiunilor umede și răcoroase (Fig. 6.7), [2], [4]. 

 

 
Fig. 6.7. Phleum pratense (timoftică) 

 

Se regăsește în zona colinară inferioară până în etajul boreal. Are cerințe 

mari pentru umiditate și moderate pentru căldură și substanțe nutritive [2].  

Valorifică bine solurile grele, turboase și pe cel slab până la moderat acide. 

Pentru producerea fânului sau folosirea prin pășunat, în zona colinară și 

submontană, este recomandat să se semene în amestec cu trifoiul roșu. Acest tip 

de amestec este considerat cel mai intensiv din aceaste zone [2], [4].  

În cazul amestecurilor complexe, destinate înființării de pajiști temporare 

de lungă durată, valorificate prin pășunat, din zonele mai umede și mai reci, 

timoftica se seamănă împreună cu păiușul de livezi, golomățul, trifoiul alb, 

ghizdeiul. Specia este slab competitivă, în special față de buruieni, în faza de 

plantă tânără. 

 

6.7.1. Phleum pratense (timoftică) -  TIROM  

Acest soi a fost omologat în 1979. Este un soi tardiv, înspică după 10 iunie,  

are o bună rezistență la boli (Puccinia gr., Erysiphe gr., Epychloe typhina) și o 

bună rezistență la musca timofticii (Amaurosoma flavipes) [6].  

Soiul are ritm rapid de creștere în primăvară, o regenerare foarte bună după 

ciclurile de pășunat și capacitate mare de înfrățire ceea ce asigură o desime și 

elasticitate a țelinei și îi conferă o bună rezistență la pășunat [2], [6]. 

Este destinat în special exploatării prin pășunat în asociere cu soiuri tardive 

de alte specii de graminee și leguminoase perene de pajiști. 
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6.8. Bromus  inermis (obsiga nearistată) 

Această graminee perenă (Fig. 6.8) este foarte valoroasă în zonele 

secetoase și pe solurile supuse eroziunii [2]. 

Este o specie cu un grad ridicat de consumabilitate mai ales în condițiile în 

care se cultivă în amestec cu sparceta. Rădăcina puternică și numărul mare de 

stoloni ajută la fixarea nisipurilor lutoase și a terenurilor de pe versanții supuși 

eroziunii. 

Are o longevitate ridicată (8-10 ani) și putere mare de lăstărire. 

 

 

 
Fig. 6.8. Bromus inermis (obsiga nearistată) 

 

Prezența ei în amestecurile de graminee și leguminoase perene de pajiști 

contribuie la reducerea pierderilor de sol prin eroziune și la sporirea fertilității 

solului. 

 

6.8.1. Bromus inermis (obsiga nearistată) – DOINA 

Omologat în anul 1995, este un soi sintetic, creat din forme parentale 

selecționate din populații și soiuri autohtone și străine. Este un soi semitardiv, cu 

capacitate bună de regenerare după coasă și este foarte rezistent la iernare, la 

cădere și la boli foliare [2], [6].  

Soiul poate fi cultivat, în cultură pură sau în amestec, cu alte soiuri de 

graminee și leguminoase perene de pajiști destinate folosirii ca fâneață. Este slab 

rezistent la pășunat [2]. 
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6.8.2. Bromus inermis (obsiga nearistată) – MIHAELA 

Este un soi semiprecoce, omologat în anul 2004, din forme parentale 

selecționate din populații și soiuri autohtone și străine. Are o bună pornire în 

vegetație, regenerare rapidă după perioade lungi de secetă, rezistență bună la 

cădere, ger și boli [2], [6]. 

Este recomandat în special pentru zonele de stepă și silvostepă, subzona 

de vegetație a stejarului, dar poate fi extins în cultură până în regiunile de   

munte [2]. 

 

6.8.3. Bromus inermis (obsiga nearistată)–IULIA SAFIR 

Este un soi semiprecoce, omologat în anul 2010, cu o capacitate de 

regenerare, după coasă, bună spre foarte bună; rezistență bună spre foarte bună 

la iernare și cădere, toleranță bună la secetă, boli și pășunat [2], [6]. 

Este recomandat a fi folosit pentru fâneață prin înființarea de pajiști 

temporare și ameliorarea celor permanente, dar și pentru înierbarea terenurilor în 

pantă, în vederea prevenirii și combaterii eroziunii solului – rol important în 

creşterea fertilității solului [2]. 

 

6.8.4. Bromus inermis (obsiga nearistată)–MAIA SAFIR 

Este un soi tardiv, omologat în anul 2013, din forme parentale selecționate 

din populații și soiuri autohtone și străine. Are o bună pornire în vegetație, 

regenerare rapidă, după perioade lungi de secetă, rezistență bună la cădere, ger și 

boli [6]. 

Este recomandat în special pentru zonele de stepă și silvostepă, subzona 

de vegetație a stejarului, dar poate fi extins în cultură până în regiunile de munte.  

 

 

6.9. Agropyron pectiniforme (pir cristat) 

Este o specie foarte rezistentă la condiții de stres extrem, fiind o 

componentă valoroasă pentru pajiștile permanente sau semănate din zonele aride 

(Fig. 6.9).  

Este o specie xerofilă, foarte rezistentă la secetă și ger. Se dezvoltă bine 

pe diferite tipuri de sol, sistemul radicular este bine dezvoltat, suportă salinitate 

și alcalinitate moderată. Pornește rapid în vegetație, permițând pășunatul 

primăvara devreme. Suportă pășunatul intensiv, are o bună capacitate de 

regenerare după pășunat și o palatabilitate ridicată pentru toate categoriile de 

animale. 
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Fig. 6.9. Agropyron pectiniforme (pir cristat) 

 

Este recomandată pentru refacerea rapidă a pajiștilor degradate din zonele 

aride, pentru combaterea eroziunii solului pe terenurile în pantă, dar poate fi 

inclus și în amestecurile pentru amenajarea zonelor de agrement. 

 

6.9.1. Agropyron pectiniforme (pir cristat) – FLAVIU 

Acesta este un soi sintetic creat în anul 2006, semiprecoce care pornește 

rapid in vegetație, permițând pășunatul primăvara devreme. Suportă pășunatul 

intensiv, are o bună capacitate de regenerare după pășunat și o palatabilitate 

ridicată [6]. 

 

 

6.10. Trifolium repens (trifoi alb) 

În funcție de talie, trifoiul alb este de trei feluri: nanum sau silvestris (de 

talie mică), intermedium sau hollandicum (de talie mijlocie) și ladino sau 

giganteum (de talie înaltă) [1], [5]. 

Este leguminoasa de pajiște (Fig. 6.10) cu cea mai mare arie de cultură, din 

câmpie până în etajul pădurilor de molid, exceptând zonele prea uscate din 

cauza sensibilității la secetă. 
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Fig. 6.10. Trifolium repens (trifoi alb) 

 

Este nepretențioasă față de sol, suportând și soluri mai grele, sărace, neutre, 

sau ușor acide. Preferă solurile bogate în fosfor și potasiu, fixează în sol cantități 

mai de azot cu ajutorul bacteriilor din nodozitățile de pe rădăcini. Poate fi 

folosită pentru păşune şi mixt [1], [5]. 

 

 

6.10.1. Trifolium repens (trifoi alb) - MIORIŢA 

Omologat în anul 1989, soiul aparține tipului intermedium și se 

încadrează în clasa soiurilor semitimpurii. Are calitate foarte bună a furajului și 

o mare rezistență la boli, bună rezistență la iernare, secetă și cădere a 

inflorescențelor [2], [6]. 

Soiul a fost creat pentru a fi cultivat în amestecurile cu soiuri de graminee 

perene destinate folosirii prin pășunat și mixt. Poate fi cultivat în zonele unde 

precipitațiile depășesc 600 mm/an [2]. 

 

 

6.11. Lotus corniculatus (ghizdei) 

Este răspândit pe pajiștile din câmpie și până pe cele din montanul inferior, 

pe soluri cu fertilitate redusă, acide, cu precădere pe soluri podzolice (Fig. 6.11). 

Planta este valoroasă din punct de vedere furajer, având însă un grad redus 

de consumabilitate în verde, datorită gustului amărui. Prezența taninurilor are o 

importanță ridicată în atenuarea problemelor de mediu prin reducerea emisiilor 

de metan și a azotului urinar [1]. 
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Fig. 6.11. Lotus corniculatus (ghizdei) 

 

Ghizdeiul produce un furaj bogat în proteine, cu o valoare nutritivă ridicată, 

dar mai scăzută decât la lucernă, trifoi și sparcetă. 

Este recomandat pentru folosirea în îmbunătățirea pajiștilor permanente 

(prin supraînsămânțare) sau la înființarea pajiștilor semănate. 

Pentru înființarea pajiștilor semănate se recomandă amestecurile simple cu 

diferite graminee perene (păiuș de livezi, raigras peren, păiuș înalt) sau 

amestecurile complexe destinate pentru valorificarea mixtă. 

Având în vedere amplitudinea ecologică mare pe care o are această specie, 

se recomandă zonele în care lucerna și trifoiul alb dau rezultate mai slabe. 

 

6.11.1. Lotus corniculatus (ghizdei) – DORU 

Omologat în anul 2004, este un soi semitardiv, are o producție de furaj de 

bună calitate determinată de abundența frunzelor, foarte bună rezistență la 

cădere, foarte bună rezistență la iernare și secetă și o bună rezistență la boli 

(Rhizoctonia sp., Pythium sp., Uromyces sp.). 

Este recomandat în amestecuri cu soiuri de graminee perene destinate 

folosirii prin pășunat sau mixt. Acest soi poate fi cultivat în zonele cu precipitații 

peste 600 mm/an, unde lucernă și trifoiul alb dau rezultate mai slabe. 
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6.11.2. Lotus corniculatus (ghizdei) – MĂGURELE 8 

Omologat în anul 2007, este un soi semitimpuriu, cu o bună calitate a 

furajului, rezistență la boli, secetă și iernat. Este  recomandat în amestecuri cu 

soiuri de graminee perene destinate folosirii prin cosit sau mixt [2].  

 

 

6.12. Onobrychis viciifolia (sparcetă) 

Sparceta (Fig. 6.12) se cultivă cu rezultate economice foarte bune pe 

soluri sărace, erodate, calcaroase, pe pante cu expoziție sudică, acolo unde 

lucerna și trifoiul nu reușesc. 

Are rezultate foarte bune și pe solurile nisipoase, erodate de pe coline și 

coaste aride. Este o foarte bună plantă meliferă.  

 

 
Fig. 6.12. Onobrychis viciifolia (sparcetă) 
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Se cultivă în regiunile de deal din Transilvania și Moldova pentru 

înființarea de pajiști temporare, în cultură pură sau în amestec cu graminee 

perene în special cu Bromus inermis, pe terenuri erodate, unde contribuie la 

fixarea acestora și la prevenirea declanșării eroziunii. 

În amestec cu gramineele perene sparceta are un rol deosebit de important 

în îmbunătățirea însușirilor solului. Crește conținutul de substanțe organice și 

minerale din sol, acesta capătă o structură stabilă, se îmbunătățește regimul de 

apă și aer, activitatea microbiologică se dezvoltă intens. 

 

6.12.1. Onobrychis viciifolia (sparcetă) – ANAMARIA 

Este un soi sintetic, omologat în anul 2006, cu o rezistență foarte bună la 

secetă și ger și o rezistență bună la cădere și boli foliare. Pornirea în vegetație și 

regenerarea după coasă sunt foarte bune [2], [6]. 

Se recomandă în zonele colinare din Transilvania și Moldova în 

amestecuri pentru pășuni și fânețe [2]. 

Se pretează în amestec, cu obsiga nearistată și cu alte graminee și 

leguminoase perene de pajiști, la refacerea sau înființarea pajiștilor pe terenuri 

degradate, cu fertilitate scăzută [2]. 

 

6.12.2. Onobrychis viciifolia (sparcetă) – SERSIL 

Este un soi sintetic, omologat în anul 2017, semitardiv. Vigoarea de 

creștere în primăvară este foarte bună, iar capacitatea de regenerare după coasă 

este foarte bună spre bună. Soiul este rezistent la cădere și tolerant la secetă și 

atacurile bolilor. Se poate cultiva în zonele favorabile culturii sparcetei [6]. 
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7. AMELIOARAREA GRAMINEELOR ȘI LEGUMINOASELOR 

PERENE DE PAJIȘTI 

 

 

7.1. Introducere 

Pajiștile sunt un element esențial al sistemelor de agricultură sustenabilă, cu 

rol decisiv de asigurarea furajelor pentru animale, cu o funcție importantă în 

dezvoltarea rurală și a mediului înconjurător reflectată prin: captarea și sechestrarea 

carbonului în sol, retenția apei, fixarea simbiotică a azotului, îmbunătățirea 

fertilității solurilor, prevenirea inundațiilor și alunecărilor de teren, conservarea 

biodiversității, calitatea peisajului [9].  

Schimbările climatice, tot mai evidente în ultimul timp, creșterea 

temperaturilor, modificări ale regimului precipitațiilor, creșterea conținutului 

dioxidului de carbon atmosferic au impact negativ asupra productivității și calității 

furajului pajiștilor și implicit asupra producției animaliere, asupra biodiversității 

compoziției speciilor, dar și asupra altor aspecte al rolului multifuncțional al 

pajiștilor.  

Comparativ cu alte sisteme agricole, pajiștile prezintă un răspuns mai complex 

la schimbările climatice datorită interacțiunile multiple dintre plantele covorului 

vegetal, precum și dintre plante și animale [15]. 

Gramineele și leguminoasele perene de pajiști constituie principalele 

componente ale covorului vegetal al pajiștilor. Cultivarea soiurilor performante, 

adaptate condițiilor pedoclimatice și modului de folosire reprezintă, alături de 

respectarea tehnologiilor de cultură, principalul mijloc de sporire a producției 

furajere. 

Programele de ameliorare a speciilor de graminee și leguminoase perene de 

pajiști presupun noi obiective și abordări pentru adaptarea la condițiile climatice în 

schimbare și reducerea impactului asupra mediului prin crearea de soiuri cu 

toleranță crescută la secetă, la soluri cu salinitate și aciditate crescută, la inundații și 

consecințele schimbărilor regimului de precipitații, precum și includerea în 

programele de ameliorare a unor noi specii, ce pot fi utilizate în amestecuri pentru 

nișe ecologice specifice. 

În tara noastră primele lucrări de ameliorare la plantele furajere perene de 

pajiști s-au dezvoltat după anul 1950, primele soiuri “locale” fiind obținute prin  

selecția în masă din populații și ecotipuri recoltate din flora spontană a pajiștilor 

naturale. 

La prima consfătuire a amelioratorilor din domeniul plantelor furajere, 

desfășurată la Stațiunea de  la Măgurele – Brașov, în 1977, cu o participare largă a 

cercetătorilor de la institutele agronomice și stațiunile agricole care aveau în planul 
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tematic ameliorarea acestor specii s-au discutat metodele de ameliorare și testare a 

soiurilor și s-a stabilit planul tematic al activității de ameliorare, făcând-se referiri 

și la activitatea de colectare, evaluare, utilizare și menținere a ecotipurilor 

românești [2]. 

 

 

7.2. Rezultate obținute în ameloriarea gramineelor și leguminoaselor perene la 

I.C.D.P. Brașov 

În cei peste 50 de ani de activitate în domeniul ameliorării gramineelor și 

leguminoaselor perene de pajiști, s-a acumulat o importantă bază de date științifice, 

un bogat și valoros material biologic, care este menținut prin rezerva de semințe, 

dar și vegetativ, în colecția activă de clone, asigurând  premisa realizării unor soiuri 

cu însușiri valoroase într-un interval redus de timp. 

Existența în flora spontană din România a unor resurse genetice valoroase sub 

aspectul variabilității și adaptabilității, cercetate și selectate în condițiile noi ale 

schimbărilor climatice asigură un câștig genetic productiv, reproductiv și adaptativ 

al soiurilor viitoare [16]. 

 

7.2.1. Resurse genetice de graminee și leguminoase perene de pajiști 

Succesul în ameliorarea plantelor furajere, obținerea de noi genotipuri, 

superioare celor existente și adaptate noilor condiții de mediu depinde de bogăția 

de gene valoroase și de diversitatea genetică a fondului de germoplasmă.  

Dezvoltarea unor cercetări specifice privind germoplasma de graminee și 

leguminoase perene de pajiști s-a produs după anul 1976, odată cu înființarea în 

cadrul SCCP Brașov a Laboratorului de resurse genetice [5]. 

Pentru o bună coordonare a studiilor, acestea au fost sistematizate în câteva 

direcții prioritare: 

 colectarea de noi surse de germoplasmă și schimb internațional de 

semințe 
Speciile de interes praticol luate în studiu sunt: Lolium perenne, Dactylis 

glomerata, Festuca pratensis, Festuca arundinacea, Festuca rubra, Phleum 

pratense, Lotus corniculatus și Trifolium repens pentru care se desfășoară un  

program de ameliorare, numărul de proveniențe având un caracter dinamic.  

Principalele surse de material inițial sunt reprezentate de ecotipuri și populații 

locale, recoltate din flora spontană, linii aflate în diferite stadii de ameliorare, soiuri 

autohtone, soiuri străine primite de la bănci de gene și institute de profil. Populațiile 

locale posedă o largă variabilitate fenotipică și genotipică și reprezintă o importantă 

sursă de gene valoroase, rezultate în urma selecției naturale care a operat de-a 

lungul timpului. 
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Asigurarea multifuncționalității pajiștilor și menținerea sau restaurarea 

biodiversității au impus lărgirea sortimentului de specii de graminee perene de 

pajiști în scopul utilizării lor în amestecuri complexe pentru refacerea pajiștilor 

degradate, îmbunătățirea pajiștilor permanente, pentru protecția solului și controlul 

eroziunii, pentru conservarea peisajului agro-pastoral, pentru gazon, pârtii de schi, 

spații recreative. 

În prezent colecția de germoplasmă cuprinde și alte specii de plante furajere 

perene care îmbogățesc spectrul compoziției floristice a pajiștilor și care nu au fost 

incluse până în prezent întru-un program de ameliorare, dar care prezintă unele 

caracteristici morfo-fiziologice specifice și pot fi utilizate în condiții ecologice 

deosebite: Phalaris arundinacea, Agropyron cristatum, Festuca supina, Festuca 

gigantea, Agrostis capillaris, Agrostis gigantea, Alopecurus pratensis, Holcus 

lanatus și Trisetum flavescens. 

 evaluarea germoplasmei în câmpul de sortiment și în câmpurile de 

selecție prin observații, măsurători și determinări în scopul cunoașterii 

caracterelor morfologice și fiziologice ale proveniențelor în vederea 

alegerii surselor valoroase de material inițial precum și pentru 

evidențierea variabilității materialului existent în banca de gene.  

 conservarea resurselor genetice se realizează în camera frigorifică în 

care se menține o temperatură constantă de 5-8 
o
C și o umiditate 

constantă de 30 %, unde se pot păstra semințele pe o durată relativ 

scurtă de timp, anual fiind verificată capacitatea germinativă a 

semințelor. Pentru păstrare pe durata medie și lungă s-a făcut transferul 

de semințe la Banca de Gene Suceava. 

Determinarea periodică a viabilității semințelor și reînmulțirea proveniențelor 

periclitate din acest punct de vedere asigură conservarea biodiversității genetice a 

speciilor, soiurilor și resurselor genetice utilizate în lucrările de ameliorare. 

În cazul gramineelor și leguminoaselor perene de pajiști, înmulțirea și pe cale 

vegetativă, prin clonarea mecanică a plantelor, permite menținerea, în câmpurile de 

colecție, a genotipurilor constituente ale soiurilor sau a unor genotipuri valoroase 

sub diferite aspecte dar care nu au fost incluse în combinații. 

 

 

7.3. Obiectivele ameliorării gramineelor și leguminoaselor perene de pajiști și 

noi strategii în condițiile schimbărilor climatice actuale 

În activitatea de ameliorare a plantelor furajere perene de pajiști se urmărește 

obținerea unor soiuri cu potențial de producție de furaj și de sămânță ridicat, cu o 

calitate bună a furajului, adaptabilitate la variate condiții ecopedologice, rezistență 
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la condiții de stres biotic și abiotic, asigurarea unei game largi de precocități și în 

cazul leguminoaselor o capacitate ridicată de fixare a azotului atmosferic. 

 

7.3.1. Producția de furaj 

Producția de furaj este în general obiectivul de bază de ameliorare, fiind și 

principalul criteriu de evaluare a performanțelor agronomice în vederea omologării.  

Prin potențial productiv sau capacitatea de producție se înțelege nivelul maxim 

de biomasă utilă, din punct de vedere economic, pe care un genotip poate să-l 

realizeze în condiții optime de creștere și dezvoltare. Acest caracter este extrem de 

complex și este rezultanta ansamblului de procese vitale din organism, respectiv 

procesele de creștere și dezvoltare ale plantei. Controlul genetic al acestui caracter 

cantitativ este poligenic, un număr mare de gene fiind implicate în controlul 

complex al proceselor fiziologice și al componentelor morfologice care stau la baza 

producției, fiind dependent totodată, într-o mare măsură și de factorii de mediu 

(interacțiune genotip-mediu). 

La speciile de graminee și leguminoase perene de pajiști repartiția uniformă a 

producției pe întreaga perioadă de vegetație și extinderea pe o durată cât mai lungă 

(pornirea rapidă primăvara și durata cât mai lungă de vegetație toamna) au o 

importanță deosebită în asigurarea furajului pe pajiști. 

Producția însumează totalitatea însușirilor morfo-fiziologice fundamentale ale 

plantelor și este determinată de: 

 vigoarea plantelor; 

 capacitatea de înfrățire la graminee; 

 talia plantelor; 

 volumul rădăcinilor; 

 ritmul de creștere și capacitatea de regenerare după cosit / pășunat; 

 rezistență / toleranță  la stres hidric și termic; 

 rezistență / toleranță la boli și dăunători; 

 diminuarea corelațiilor negative: producție de furaj–producție de sămânță;  

 creșterea perenității (îndeosebi la Lolium perenne). 

 

7.3.2. Potențialul biologic de fructificare  

Crearea de soiuri cu o producție mare de sămânță este o condiție esențială în 

vederea introducerii și extinderii soiurilor în producție.  

Producția de sămânță este un caracter complex influențat atât de factorii 

genetici, cât și fiziologici, de condițiile de mediu, precum și de practicile 

agronomice.  Corelația fenotipică redusă între producerea de sămânță și elementele 

de fructificare (număr de lăstari generativi, număr de spiculețe, număr de semințe 
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pe spiculeț, MMB etc.) la nivel de plantă individuală în raport cu loturile 

semincere, fac ca selecția să aibă o eficiență scăzută [6]. 

Existenta unei corelații negative între numărul de lăstari vegetativi care 

asigură producția de furaj și numărul de lăstari generativi care asigură producerea 

de sămânță îngreunează procesul de ameliorare, obiectivul fiind găsirea unor 

genotipuri care să întrunească ambele caracteristici. 

Reducerea scuturării semințelor la unele specii, îndeosebi la cele introduse 

recent în programul de ameliorare (Phalaris arundinacea și Alopecurus pratensis), 

datorită maturării diferențiate a semințelor în spic, reprezintă un obiectiv important 

de ameliorare. De asemenea, asigurarea uniformității înfloritului este esențială 

pentru eficiența  polenizării. 

 

7.3.3. Calitatea furajului 

Valoarea nutritivă este un caracter foarte complex, rezultat din interacțiunea 

unor elemente interdependente: compoziția chimică (conținut ridicat în proteină, în 

aminoacizi esențiali, în lipide, glucide solubile și conținut cât mai redus în 

substanțe antinutrive), digestibilitate ridicată, palatabilitate, randamentul de 

utilizare al produșilor de digestie, care determină valoarea nutritivă și 

consumabilitatea și în final valoarea alimentară.   

Compoziția chimică a plantelor este determinată genetic, dar poate varia în 

funcție de stadiul de dezvoltare al acestora, de sezon, de starea nutritivă a solului. 

Amendarea și fertilizarea pot influența absorbția azotului și a altor elemente 

minerale. Modul de valorificare are efecte semnificative asupra compoziției 

chimice prin stadiul de creștere și proporția de frunze și tulpini, prin compoziția 

botanică, în special legată de proporția de leguminoase și prin reciclarea 

nutrienților în plantă [11]. 

Unul din cei mai importanți factori care influențează producția, atât cantitativ 

cat și calitativ, este fenofaza de recoltare, în sensul că odată cu înaintarea în 

vegetație a plantelor producția creste, în timp ce calitatea descrește. După înspicare, 

calitatea furajului scade sub nivelul cerințelor nutriționale ale rumegătoarelor. 

Producția, în unități nutritive, crește până la fenofaza de înspicare/butoni florali, 

după care scade, ceea ce impune ca recoltarea să nu depășească această fază de la 

care nu se mai asigură un spor de producție [11]. 

În general, calitatea se urmărește a se îmbunătăți prin selecția unor genotipuri 

cu o înfrunzire abundentă, care sa aibă o proporție cât mai mare de frunze din  

totalul masei vegetative și care să conțină o proporție cât mai ridicată de substanțe 

utile – proteine, glucide solubile, fibre solubile și cât mai scăzută în substanțe 

insolubile – lignină.  

Raportul frunze/lăstari poate constitui un obiectiv de ameliorare important 

pentru calitatea furajului, fiind și un element concret și ușor de determinat. 
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Digestibilitatea frunzelor și digestibilitatea lăstarilor sunt sub control genetic 

independent, ceea ce permite selecția pentru caracterul dorit [3]. 

 

7.3.4. Rezistență la boli  

Rezistență la boli este un factor esențial în obținerea unor producții ridicate  

cantitativ și calitativ, fără impact negativ asupra sănătății animalelor.  

Încălzirea climatică favorizează apariția și dezvoltarea unor boli și dăunători 

cu frecvență și intensitate (densitate) ridicate și ca urmare, ameliorarea pentru 

rezistență este din ce în ce mai importantă, îndeosebi în sistemul de agricultură 

durabilă. 

Crearea de soiuri rezistente la speciile furajere perene este importantă și 

datorită faptului că tratamentele de combatere nu sunt indicate, iar perenitatea 

plantelor contribuie la perpetuarea agenților patogeni. În acest context, ameliorarea 

pentru rezistență la boli și dăunători ca metodă genetică de combatere a acestora se 

impune ca fiind calea cea mai economică, durabilă și totalmente nepoluantă. 

Beneficiul principal al soiurilor rezistente îl reprezintă stabilitatea producțiilor și a 

calității acestora de la un an la altul.  

Un soi sensibil în cadrul unui amestec complex de specii de plante furajere 

poate determina o modificare însemnată a florei pajiștii prin vigoarea scăzută sau 

chiar dispariția soiului / speciei atacate, ducând la degradarea din  punct de vedere 

agronomic a pajiștii prin  reducerea competiției interspecifice și instalarea de specii 

spontane cu valoare agronomică scăzută.  

Categoriile de agenți patogeni pot fi grupate în: virusuri, micoplasme, bacterii, 

ciuperci. Cele mai frecvente și mai dăunătoare sunt bolile provocate de ciuperci – 

bolile fungice, dintre care ruginile au incidența cea mai ridicată la toate speciile, dar 

cele mai sensibile sunt Poa pratensis și Lolium perenne, la care programul de 

ameliorare include ca obiectiv important creșterea rezistenței la acest agent 

fitopatogen (Puccinia sp). Infecțiile cu făinare produse de Erysiphe sp. se întâlnesc 

mai frecvent la speciile Dactylis glomerata și Poa pratensis, iar cele produse de 

Epichloe typhina (furca gramineelor) la speciile Phleum pratense și Dactylis 

glomerata.  

Efectul negativ al bolilor din loturile semincere se repercutează asupra 

dimensiunilor semințelor, cu efect negativ asupra performanțelor plăntuțelor 

răsărite din semințele de dimensiuni mici. 

 

7.3.5. Rezistența la factorii climatici nefavorabili 

7.3.5.1. Rezistență la secetă 

Seceta este cel mai important factor climatic care limitează producțiile, efectul 

negativ fiind accentuat de temperaturile ridicate care adesea o însoțesc.  
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Crearea de soiuri de plante furajere cu toleranță sporită la secetă, devenită o 

problemă stringentă la nivel global și unul din principalii factori limitativi atât ai 

producției de furaj pe pajiști cât și ai producției de sămânță în loturile semincere, 

reprezintă o preocupare de actualitate în programele de ameliorare a speciilor de 

plante furajere de pajiști. Importante suprafețe de interes pastoral sunt afectate de 

fenomene climatice extreme, cu implicații de ordin economic și ecologic. 

Toleranța la secetă este în general definită ca o caracteristică a unui soi de a 

manifesta o reducere relativ mică a producției în condițiile unui deficit hidric. 

Aceasta implică faptul că ameliorarea pentru adaptarea la acest stres este o 

extindere a potențialului productiv. 

Spre deosebire de alte categorii de plante, la care primează producția de 

semințe sau fructe, la plantele furajere de pajiști producția de biomasă este însușirea  

de bază a unui soi. 

Ca urmare, indexarea producției de furaj (masă verde și substanță uscată) 

reprezintă evaluarea cantitativă a rezistenței la secetă, indicând prezența unor 

însușiri morfo-fiziologice care contribuie la toleranța genotipurilor la perioade 

prelungite de secetă.  

Rezistența la secetă presupune:  

 supraviețuirea plantelor prin menținerea unei balanțe hidrice 

interne ridicate în decursul unor perioade îndelungate lipsite de 

precipitații prin reglarea presiunii osmotice [14]; 

 regenerarea rapidă după asigurarea unui regim hidric prin  

producerea de noi frunze cu un ritm de creștere cât mai rapid; 

 diminuarea cât mai mică a producției în condițiile unei secete 

moderate (deficit hidric sub 50 mm) [18]. 

Regenerarea după perioadele de secetă, este de o importanță majoră în cazul 

plantelor furajere de pajiști. O bună capacitate de regenerare este mai importantă 

decât menținerea creșterii în cursul perioadelor de secetă, mărind totodată 

competitivitatea genotipurilor rezistente față de cele mai sensibile la secetă, cu 

impact asupra structurii și dinamicii comunităților de plante din covorul vegetal. 

Dintre caracteristicile morfologice, un rol important în asigurarea toleranței 

crescute a plantelor la secetă îl au: sistemul radicular, indexul suprafeței foliare, 

grosimea cuticulei, densitatea stomatelor, capacitatea de depozitare a apei şi 

transportul ei rapid în țesuturi. 

Lungimea mai mare a rădăcinilor, extinderea ramificării sistemului radicular 

asigură o suprafață de contact mai extinsă cu solul și o absorbție mai eficientă a 

apei. 

Structura frunzei, prin prezența unei cuticule mai groase, asociată cu un aparat 

stomatic care se închide prompt la primele semne ale deficitului hidric, unghiul de 

inserție cât mai mare al frunzelor pe lăstari (poziția erectă a frunzelor), reducerea 
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suprafeței foliare, răsucirea frunzelor, constituie particularități care reduc 

evaporarea și prelungesc supraviețuirea. S-a determinat existența unei variații 

genetice atât în caracteristicile stomatelor cât și conductanța stomatală la speciile 

Lolium perenne și Festuca sp., cu heritabilitate de peste 90 % [7]. 

Acțiunea secetei produce o dereglare în economia de apă a plantelor, cu 

repercusiuni asupra tuturor funcțiilor fiziologice (fotosinteza, respirația, circulația, 

creșterea etc). Temperaturile ridicate modifică raportul dintre fotosinteză și 

respirație, precum și metabolismul plantelor. Primul efect al stresului hidric este 

reducerea masei foliare prin micșorarea volumului celulelor ca urmare a scăderii 

turgescenței și prin reducerea diviziunilor celulare [1].  

Evaluarea toleranței la secetă a genotipurilor individuale a evidențiat existenta 

unei importante variabilități genetice în cadrul populațiilor / soiurilor. Totodată, s-a 

constatat că un amestec de soiuri poate avea un răspuns diferit privind rezistența la 

secetă comparativ cu reacția soiurilor care îl alcătuiesc [14]. 

 

7.3.5.2. Rezistența la ger și iernare  

Rezistența la ger și iernare este unul din cei mai importanți factori limitativi ai 

adaptabilității și perenității și definește capacitatea plantelor de a suporta acțiunea 

temperaturilor scăzute, fără ca ciclul lor biologic normal să fie afectat.  

Din punct de vedere fiziologic, rezistența la ger a plantelor reprezintă un 

ansamblu de schimbări metabolice la nivel celular care constă în acumularea de 

zaharuri și care împiedică coagularea proteinelor din celule în timpul înghețului. O 

plantă rezistentă la ger este cea la care nu se produce o deshidratare avansată a 

citoplasmei, iar cristalele care se formează în spațiile intercelulare sunt în număr 

redus [13]. 

Includerea în noile combinații genetice a surselor de material inițial cu origine 

în zone climatice cu temperaturi foarte scăzute, precum și a genotipurilor cu un 

conținut ridicat în glucide solubile și acizi grași nesaturați și cu unele caractere 

morfologice precum stolonii sau rizomii pot constitui strategii pentru creșterea 

rezistentei la ger.  

 

7.3.5.3.Toleranța la soluri cu aciditate sau salinitate crescută 

Solurile acide, asociate cu fertilitate scăzută și toxicitate ridicată sunt 

răspândite pe arealuri întinse, estimându-se că 30-40 % din suprafața arabilă a 

globului conține soluri cu un pH sub 5,5 [12], [19].  

În țara noastră solurile podzolice, ocupă suprafețe din ce în ce mai extinse, 

fiind formate în general pe roci sărace în minerale bazice și sunt dispuse pe forme 

variate de relief: câmpii înalte, piemonturi, versanți domoli, terase cu un slab 

drenaj, vegetația predominantă pe aceste terenuri fiind reprezentată de pajiști 
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permanente sau semănate. Aciditatea ridicată a solurilor podzolice este însoțită de 

un deficit în elemente nutritive și un conținut ridicat în ioni de aluminiu cu puternic 

efect rizotoxic. Tradițional, aciditatea solului este corectată prin aplicarea 

amendamentelor și a fertilizării organice, dar efectul se limitează la suprafața 

solului, straturile mai profunde își mențin aciditatea ridicată limitând producțiile 

pajiștilor. 

Ca urmare, crearea de genotipuri rezistente la aciditate și în special la 

aluminiu mobil constituie o preocupare tot mai actuală a programelor de 

ameliorare, cultivarea de soiuri adaptate la soluri acide fiind o cale mult mai 

economică și mai ecologică. Cunoașterea reacției diferitelor specii de plante 

furajere la niveluri ridicate de aciditate a solului reprezintă o condiție preliminară în 

vederea selectării de specii și genotipuri utilizabile în programe de ameliorare și o 

primă preocupare în acest sens în cadrul laboratorului de ameliorare. 

Salinizarea solului este o problemă larg răspândită în diverse agro-ecosisteme, 

cu impact negativ economic și ecologic, provocând scăderea productivității, 

reducerea biodiversității și creșterea degradării solului. 

În prezent, mai mult de 20 % din tot terenul irigat din lume este estimat ca 

fiind afectat de salinitate și această tendință crește odată cu schimbările rapide ale 

climei, precum și cu utilizarea excesivă a apei pentru irigații [8]. Salinitatea reduce 

capacitatea plantelor de a prelua apă și acest lucru determină reducerea ritmului de 

creștere, împreună cu o serie de modificări metabolice identice cu cele cauzate de 

stresul hidric [10]. 

Există o variabilitate genetică considerabilă a toleranței la sare între speciile 

de plante furajere, unele specii având o capacitate mai mare de a compensa 

condițiile osmotice nefavorabile ale solului prin acumularea de compuși în celulele 

lor care mențin fluxul osmotic în rădăcini. 

O metodă eficientă de determinare a toleranței la salinitate o reprezintă 

testarea capacității germinative a semințelor și a dezvoltării plantulelor pe medii cu 

concentrații saline ridicate [4], iar diferențele între proveniențele aceleiași specii 

indică posibilitatea selecției de genotipuri și crearea de soiuri cu toleranță crescută, 

asigurând creșterea productivității pe aceste tipuri de sol [18]. 

 

7.3.6. Capacitatea de adaptare la condițiile schimbărilor climatice 

Capacitatea de adaptare la condițiile schimbărilor climatice este un proces de 

corelare a structurilor morfologice și funcțiilor fiziologice în raport cu mediul 

înconjurător și poate fi definită ca o caracteristică genetică de a realiza producții 

ridicate și stabile în condiții variate de mediu. Adaptabilitatea are o importanță 

mare la plantele furajere, întrucât majoritatea speciilor sunt perene, fiind expuse 

variațiilor climatice mai mulți ani succesivi și sunt cultivate în condiții 

ecopedologice foarte variate. 
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Obținerea unor forme noi cu o bună capacitate de adaptare se realizează 

indirect prin unele obiective de ameliorare, în special prin cele de rezistență a 

plantelor la factorii de mediu nefavorabili, stres hidric și termic, la atacul bolilor și 

dăunătorilor, prin capacitatea de valorificare a rezervelor naturale de elemente 

nutritive. 

Un termen sinonim pentru adaptabilitate este cel de “plasticitate ecologică” 

elaborat de Frey (1989) [13]. Rezultatul interacțiunii soi / mediu se exprimă prin  

stabilitatea productivă a soiului. 

 

7.3.7. Competitivitatea în amestecuri  

Competitivitatea în amestecuri simple sau complexe a noilor soiuri cu alte 

specii de graminee și leguminoase perene de pajiști este o condiție esențială pentru 

extinderea în producție, ținând cont de faptul că prin asocierea acestora în cultură 

se reduce necesarul de azot, se realizează producții superioare de furaj față de 

cultura pură și se realizează un raport energo-proteic optim pentru furajarea 

animalelor [20]. 

Jacquard (1998) și Nguyen (1970), studiind modul în care evoluează asocierea 

în cultură a două sau mai multe specii cu cerințe diferite față de factorii de 

vegetație, au definit “agresivitatea” ca fiind un caracter morfo-fiziologic care 

posedă propriul determinism genetic și se manifestă atunci când genotipuri diferite 

sunt cultivate în amestec și antrenează fenomenul de competitivitate în asociația 

vegetală [20]. Cele două sau mai multe specii cultivate în amestec parcurg patru 

faze distincte și anume: 

- cooperarea, manifestată în lupta comună împotriva buruienilor și 

dirijarea rădăcinilor pentru găsirea apei; 

- faza neutră, în care speciile se află într-o efemeră stare de echilibru; 

- competiția în special pentru lumină și substanțe nutritive; 

- eliminarea genotipurilor mai slabe. 

Prin selecția în direcția competitivității și elaborarea unei tehnologii adecvate 

(proporții, densități, fertilizare) se urmărește mărirea ponderii primelor două faze 

(cooperare și neutră), concomitent cu diminuarea ultimelor două faze (competiție și 

eliminare). 

Competitivitatea în amestec cu alte specii de plante furajere perene se 

realizează prin selecția unor genotipuri cu tufă cât mai erectă și compactă care fac 

față competiției în asociația vegetală în lupta pentru spațiul de nutriție. De 

asemenea, ritmul de creștere trebuie să fie asemănător cu al celorlalte componente 

ale amestecului și epoca optimă de recoltare să fie foarte apropriată. 
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7.3.8. Precocitatea 

Precocitatea este o însușire controlată ereditar, variabilă însă în anumite limite, 

în funcție de condițiile climatice ale fiecărui an și ale zonei de cultură. Factorii de 

mediu care influențează durata perioadei de vegetație sunt lungimea zilei 

(fotoperiodismul), temperaturile din timpul parcurgerii fazelor de vegetație 

(termoperiodismul), aprovizionarea solului cu apă și elemente nutritive în funcție 

de cerințele plantelor în fiecare fază de vegetație.  

În funcție de data înspicatului, prin care se apreciază precocitatea, plantele pot 

fi grupate în 4 categorii: precoce, semiprecoce, semitardive și tardive.  

Condițiile climatice actuale, cu perioade lungi de secetă și temperaturi ridicate 

în cursul verii, impun orientarea activității de ameliorare către crearea de soiuri 

timpurii, în care progresele sunt mai reduse comparativ cu soiurile intermediare și 

tardive. Soiurile timpurii își concentrează producția primăvara sau vara devreme, 

efectul secetelor de vară fiind mai redus. 

 

 

7.4. Metode de ameliorare la gramineele și leguminoasele perene de pajiști 

Soiul, în accepțiunea actuală, poate fi definit ca o grupare de plante aparținând 

aceluiași grup taxonomic (familie, gen, specie, subspecie) care se caracterizează 

prin anumite însușiri ereditare comune, distincte și stabile de la o generație la alta. 

Definirea soiului are la bază următoarele criterii [13]: 

 criteriul de individualitate sau identitate, prin  care un soi se distinge 

de alt soi prin una sau mai multe caracteristici care sunt proprii, 

conferindu-i o anumită particularitate (talie, perioadă de vegetație, 

forma tufei etc.); 

 criteriul de omogenitate are în vedere asemănarea privind principalele 

caracteristici ale ansamblului de indivizi care alcătuiesc soiul; 

 criteriul stabilității care se referă la menținerea în urma reproducerilor 

succesive, a caracterelor și însușirilor de identitate și omogenitate. 

Utilizarea metodelor de ameliorare este în concordanță cu particularitățile 

genetice, biologice și botanice care caracterizează speciile de graminee și 

leguminoase perene de pajiști: 

 perenitatea; 

 posibilitățile de înmulțire, atât prin semințe cât și pe cale vegetativă; 

 autoincompatibilitatea; 

 heterozigoția; 

 gradul de ploidie; 

 alogamia; 

 polenizarea anemofilă; 
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 controlul poligenic al majorității caracterelor agronomice. 

În cazul ameliorării speciilor de plante furajere perene de pajiști se 

exploatează natura heterozigotă a plantelor individuale, rezultată în urma 

polenizării libere. Ca urmare genotipul unei plante heterozigote nu se reproduce cu 

exactitate în descendență, el fiind o evaluare a performanțelor rezultate dintr-o 

încrucișare randomizată a unui genotip matern, cu origine cunoscută, cu un genotip 

patern (polen), cu origine necunoscută. 

Existența fenomenului de superioritate a heterozigoților sub aspectul 

producției, calității, capacității de adaptare, rezistenței la factorii de stres, respectiv 

vigoarea hibridă și-a pus amprenta asupra întregii activități de ameliorare [2]. 

 

7.4.1. Selecția în masă 

Cea mai veche metodă de ameliorare utilizată la plantele furajere prin 

simplitatea și ușurința de realizare se bazează pe recoltarea în masă a semințelor din 

populațiile locale stabilizate prin selecție naturală.   

Considerată o metodă primitivă de ameliorare, în anumite situații ea este 

eficientă, ca o fază pregătitoare a unei faze decisive. Astfel, înainte de încrucișarea 

liberă a două sau mai multe populații, pregătirea genitorilor se face prin alegerea în 

masă [20]. 

De asemenea, metoda alegerii în masă poate fi folosită cu eficiență în cazul 

unor specii de plante furajere cu o importanță economică redusă “minor species”, 

pentru nișe ecologice restrânse, la care activitatea de ameliorare este la început. 

Bazată pe o mare variabilitate genetică naturală, ameliorarea constă în mărirea 

frecvenței unor gene care corespund obiectivelor de ameliorare [20]. 

 

7.4.2. Selecția recurentă (selecția periodică) 

Selecția recurentă contribuie la îmbunătățirea substanțială a populațiilor care 

se folosesc la crearea de soiuri sintetice. 

Fiecare ciclu al selecției recurente necesită evaluarea plantelor valoroase şi 

încrucișarea în toate combinațiile posibile a descendențelor acestora. 

 

7.4.3. Metodele Polycross și Topcross 

Sunt un complex de metode și procedee prin care se obțin soiuri sintetice și 

sunt folosite în general la crearea de soiuri la speciile de graminee și leguminoase 

perene de pajiști. 

Soiul sintetic este o populație de plante, rezultată din multiplicarea sexuată 

prin polenizare liberă a descendențelor unor încrucișări multiple între un anumit 

număr de constituenți, selectați pentru anumite însușiri. Componentele sinteticului 
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trebuie sa fie asemănătoare din  punct de vedere fenotipic, dar deosebite din punct 

de vedere genetic pentru a permite exteriorizarea unui efect heterozis maxim [20]. 

Procedeul pentru obținerea unui soi sintetic poate fi sumarizat la 

următoarele: 

- sinteticul este constituit din unități reproductibile, clone; 

- materialul biologic ce alcătuiește soiul sintetic se alege pe baza 

performanțelor, sub aspectul capacității combinative sau a testelor de performanță a 

descendenților; 

- sinteticul este constituit printr-o interpolenizare randomizată a genotipurilor 

componente; 

- unitățile componente pot fi menținute vegetativ, prin clonare atât timp cât 

sinteticul este necesar a fi reconstituit. 

 

 

7.5. Perspectiva ameliorării gramineelor și leguminoaselor perene de pajiști  

Variațiile climatice și frecvența crescută a evenimentelor extreme sezoniere și 

interanuale afectează stabilitatea și productivitatea pajiștilor, capacitatea de 

adaptare a plantelor reprezentând o provocare urgentă, un obiectiv important în 

activitatea de ameliorare. 

Schimbările climatice pot duce la o disponibilizare mai mică a apei din sol și 

ca urmare crearea de noi soiuri, cu o rată de creștere mai rapidă și o putere mai 

mare de regenerare, cu un sistem radicular cu capacitate mai mare de 

utilizare a apei din sol, constituie posibilități de îmbunătățire a eficienței utilizării 

apei. 

În ceea ce priveşte potenţialul unităților de cercetare și de învățământ superior 

de profil în creearea de noi soiuri care să răspundă la cerinţele actuale, atât din 

punct de vedere economic, cât şi climatic, considerăm că este asigurat patrimoniul 

genetic, care actualizat în permanenţă, oferă posibilitatea formării de noi combinaţii 

sintetice. 

Evaluarea materialelor inițiale de ameliorare în sortiment și în câmpurile de 

selecție au evidențiat diversitatea genetică intraspecifică și interspecifică ca 

reacție la evenimentele climatice critice (temperaturi ridicate în timpul creșterii și 

regenerării după cosire, lipsa precipitațiilor în perioade critice ale dezvoltării etc.), 

ceea ce asigură premizele creării de soiuri adaptabile schimbărilor climatice 

extreme. 

Observațiile și determinările din câmpurile de ameliorare sunt însoțite de 

testări în laborator, pentru selectarea genotipurilor tolerante la salinitate și aciditate 

[17], [18]. 

Asigurarea multifuncționalității pajiștilor și menținerea sau restaurarea 

biodiversității impun lărgirea sortimentului de specii de graminee și 
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leguminoase perene de pajiști în scopul utilizării lor în amestecuri complexe pentru 

refacerea pajiștilor degradate, îmbunătățirea pajiștilor permanente, pentru protecția 

solului și controlul eroziunii, pentru conservarea peisajului agro-pastoral, gazon, 

pârtii de schi, spații recreative. Astfel, sortimentul de graminee și leguminoase 

perene de pajiști cuprinde o serie de specii considerate minore sau secundare în 

raport cu importanța lor economică, dar care îmbogățesc spectrul compoziției 

floristice a pajiștilor, fiind adaptate la variate habitate ecopedologice de 

răspândire a pajiștilor. Se are în vedere evaluarea unor însușiri morfo-fiziologice 

și biochimice la speciile: Festuca gigantea, Arrhenaterum elatius, Alopecurus 

pratensis, Trisetum flavescens, Holcus lanatus, Agrostis gigantea, Agropyron 

intermedium, Trifolium hybridum, Trifolium alpestre, Trifolium montanum și 

Trifolium ambiguum. 

La speciile Alopecurus pratensis, Agropyron intermedium, Agrostis 

gigantea, studiul variabilității inter și intraspecifice a permis selectarea de 

genotipuri valoroase pentru includerea în programul de ameliorare în vederea 

lărgiri paletei de specii ce pot fi utilizate în amestecuri pentru nișe ecologice 

specifice – terenuri cu aciditate sau salinitate crescută, terenuri aride etc. 

Alopecurus pratensis (coada vulpii), este o specie larg răspândită, preferă 

zonele cu umiditate ridicată, suportă perioade lungi de inundație dar tolerează și 

solurile sărace, moderat acide sau sărăturate, fiind rezistentă atât la temperaturi 

ridicate (peste 38 
o
C), cât și la temperaturi foarte scăzute. Cu o pornire foarte rapidă 

în vegetație, este una din cele mai precoce specii (înspică la începutul lunii aprilie), 

asigurând un furaj cu valoare furajeră foarte bună, cu un grad ridicat de 

consumabilitate și digestibilitate, pe o lungă perioadă de vegetație. În amestecuri 

complexe și în asociere cu trifoi alb sau ghizdei (pe solurile acide) poate fi folosit 

atât prin pășunat cât și ca fâneață, pentru refacerea pajiștilor degradate, asigurând 

totodată creșterea biodiversității. 

Agropyron intermedium (pir de sărătură), asigură producții ridicate de furaj 

în exploatare prin cosit, îndeosebi în amestec cu lucerna, are creștere lentă după 

cosit, dar are și o toleranță ridicată la secetă. Poate fi exploatat și prin pășunat 

primăvara, la începutul verii și toamna, având o palatabilitate bună pentru toate 

categoriile de animale. Este o specie recomandată pentru stabilizarea solurilor 

erodate, având un sistem radicular bine dezvoltat. Este tolerantă la soluri cu 

aciditate și salinitate moderate, este rezistentă la ger și foarte tolerantă la incendii. 

 Agrostis gigantea (iarba mare a câmpului), are o perioadă lungă de vegetație, 

recomandată în special în regim de pășunat în pajiștile din zona montană, având o 

bună rezistență la călcare. Are o bună toleranță la soluri cu aciditate crescută și un 

conținut ridicat de metale grele, putând fi utilizată pentru reconstrucția ecologică pe 

aceste tipuri de sol și pentru înierbarea haldelor de steril. Este o specie utilizată în 

amestecuri pentru gazon și în special pentru terenurile de golf. 
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8. STRATEGIA PRODUCERII SEMINȚELOR LA SOIURILE  

ROMÂNEȘTI DE GRAMINEE ȘI LEGUMINOASE 

PERENE DE PAJIȘTI 

 

 

8.1. Noțiuni introductive 

Punerea în valoare a patrimoniului pastoral al României prin sporirea 

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

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

armonizarea dintre dezvoltarea economico-socială, conservarea biodiversităţii şi 

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

tehnologice de îmbunătățire a pajiștilor degradate. 

Aceste suprafețe, supuse lucrărilor de îmbunătăţire prin metoda 

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

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

Adaugând la această diversitate de condiţii pedoclimatice, modul de exploatare 

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

importanţa deosebită ce trebuie acordată stabilirii speciilor şi soiurilor care intră 

în structura amestecurilor de ierburi de pajişte. 

În componenţa amestecurilor se aleg acele specii care corespund condiţiilor 

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

competiţie şi valoare furajeră ridicată. Aceste condiţii pot fi îndeplinite numai pe 

baza cunoaşterii cerinţelor faţă de climă şi sol, a pretabilităţii la diferite moduri 

de folosire şi a valorii nutritive ale principalelor specii de graminee şi 

leguminoase perene de pajişti. 

Cultivarea soiurilor performante, adaptate condiţiilor ecopedologice în care 

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

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

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

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

verigile tehnologice specifice, iar legislaţia în vigoare prevede reînscrierea sau 

înlocuirea soiurilor după 10 ani de la introducerea lor în cultură pentru evitarea 

eroziunii genetice şi pierderea însuşirilor iniţiale, determină caracterul continuu 

al tehnologiilor producerii de sămânță. 

Producerea de semințe la gramineele și leguminoasele perene este puternic 

influențată de cunoașterea particularităților biologice privind creșterea și 

dezvoltarea fiecărei specii, precum și aspectele legate de fructificarea și 

atingerea maturității semințelor. 

Menţinerea valorii biologice a soiurilor se face după criterii strict ştiinţifice, 

aceasta realizându-se în unităţile agricole de cercetare; în aceste unităţi 

SĂMÂNŢA AMELIORATORULUI (SA) este înmulţită două generaţii, 
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producându-se categoriile biologice PREBAZĂ (PB) şi BAZĂ (B). În 

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

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

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

folosită pentru producerea furajului. 

 

 
 

Fig. 8.1. Succesiunea în multiplicarea semințelor de ierburi furajere [1]. 
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8.2. Obiectivele strategiei 

 

8.2.1. Obiectivul general 

Valorificarea superioară a resurselor genetice de graminee și 

leguminoase perene ale României, care dispune în prezent, datorită 

suprafețelor mari de pajiști, a sistemului tradițional de folosire din zonele 

premontane și montane, de o bază genetică autohtonă deosebit de bogată, 

formată din varietăţi şi populaţii de plante, rezistente la boli şi dăunători, 

adaptate condiţiilor climatice din ţara noastră. 

 

8.2.2. Obiective specifice 

- Crearea de noi soiuri cu potenţial ridicat de producţie, de calitate şi de 

adaptare la diferite condiţii ecologice, tehnologice şi de valorificare, în condiţii 

de mediu într-o continuă schimbare. 

- Menținerea în cultură a soiurilor românești de graminee și leguminoase 

perene de pajiști prin multiplicarea vegetativă și prin material semincer. 

- Promovarea soiurilor autohtone prin realizarea de material semincer 

necesar  în  producerea seminţelor de graminee şi leguminoase perene de pajişti 

folosite în formarea diferitelor amestecuri de ierburi utilizate pentru 

îmbunătățirea pajiștilor și/sau reconstrucția ecologică a unor terenuri degradate. 

 

8.2.3. Scopul 

Prin multiplicarea seminţelor din aceste soiuri valoroase şi comercializarea 

lor, fermierii şi gospodarii care produc furaje pentru animale vor putea alcătui 

amestecuri adecvate de graminee şi leguminoase perene pentru înfiinţarea 

pajiştilor semănate, reînsămânţare sau supraînsămânţare în funcţie de condiţiile 

staţionale, modul de folosire şi nivel de intensivizare a producţiei.  

De asemenea, amestecurile de semințe de ierburi perene de pajiști se pot 

utiliza pentru renaturarea terenurilor degradate și reîntregirea aspectului 

peisagistic al zonelor. 

 

 

8.3. Legislație 

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

comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și testarea și 

înregistrarea soiurilor de plante, sunt legiferate prin Legea nr. 266/2002 

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

comercializării şi comercializarea seminţelor de plante furajere [2], [3].  

Dintre articolele din lege, referitoare la obiectivele prezentulei lucrări ies în 

evidență următoarele [2]: 
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Capitolul II - Producerea, prelucrarea și/sau comercializarea semințelor 

 

Art. 4 

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

semințelor se realizează de către: 

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

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

autoritatea oficială desemnată; 

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

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

care prestează servicii pe teritoriul României, după caz. 

 

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

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

tehnico-materiale necesare și de personal care are cunoștințe corespunzătoare 

pentru activitatea solicitată, conform reglementărilor în vigoare, inclusiv cele 

privind starea fitosanitară, după caz. 

 

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

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

conformitate cu prevederile comunitare. 

 

Art. 8 

Amelioratorii sau menținătorii de soiuri pun la dispoziția operatorilor 

economici înregistrați, care multiplică aceste soiuri, tehnologiile specifice de 

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

soiurile protejate prin brevet și descrierea caracterelor morfologice, în 

conformitate cu Uniunea Internatională pentru Protecția Noilor Soiuri de 

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

 

Art. 9 

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

responsabilitatea persoanelor fizice ori juridice, specificate ca menținător, sau 

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

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

Uniunii Europene, în cataloagele statelor membre ori în lista soiurilor 

Organizatiei de Cooperare și Dezvoltare Economică, denumită în continuare 

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

menținătorul soiului, după caz. 
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8.4. Zonarea producerii de sămânță la principalele specii de graminee și 

leguminoase perene de pajiști 

Luând în considerare particularitățile biologice ale speciilor de plante 

furajere perene de pajiști: răspândirea în flora spontană, cerințele față de climă și 

sol, relațiile dintre plante și mediul de cultură, pentru a obține producții stabile 

de semințe, cu o înaltă valoare culturală, este necesară o zonare a culturilor 

semincere, adică o amplasare a acestora în acele zone unde ele beneficiază de 

cele mai favorabile condiții de vegetație. 

Pe baza rezultatelor obținute în institutul de la Brașov și stațiunile 

colaboratoare de cercetare și a analizei factorilor determinanți în realizarea 

semințelor, s-a elaborat informativ o zonare a principalelor specii de graminee și 

leguminoase perene de pajiști. 

Fig. 8.2. Zonarea principalelor specii de graminee perene de pajiști [1]. 

 

În condițiile climatului din România, din figura 8.2 se observă că, dintre 

graminee, specia cu cea mai mare amplitudine ecologică o are Dactylis 

glomerata, urmată de Festuca arundinacea. 

Speciile Lolium perenne și Festuca pratensis preferă zone cu ierni mai 

blânde și cu înghețuri mai puține în primăvară. 
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Phleum pratense, Festuca rubra și Poa pratensis sunt speciile zonelor mai 

umede și răcoroase. 

Bromus inermis  are un areal mai restrâns, preferând zonele mai aride. 

Dintre leguminoase, specia cu cel mai vast areal de cultură este Lotus 

corniculatus, urmată de celelalte specii de leguminoase perene Medicago sativa, 

Trifolium pratense, Trifolium repens și Onobrychis viciifolia (Fig. 8.3). 

 

 

 
Fig. 8.3. Zonarea principalelor specii de leguminoase perene de pajiști [1]. 

 

Alături de o amplasare a loturilor semincere în zone favorabile fiecărei 

specii, sporirea producției de semințe se poate obține numai printr-o aplicare la 

un nivel calitativ ridicat a tuturor verigilor componente ale tehnologiei de 

producere de semințe caractereristice fiecărei specii și soi. 

Obiectivele tehnologiilor de producere a semințelor la principalele specii 

de graminee și leguminoase perene constau în stabilirea condițiilor 

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

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

toamnă și transformarea acestora în lăstari fructiferi, diferențierea unor 

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

mare a o mie de boabe. 
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8.5. Tehnologii de producere a semințelor de graminee și leguminoase 

perene de pajiști 

 

În cadrul tehnologiilor de producere a semințelor sunt prevăzute o serie de 

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

- înființarea și întreținerea loturilor semincere (Fig. 8.4 și 8.5); 

- recoltarea loturilor semincere (Fig. 8.6). 

 

 
Fig. 8.4. Schema logică a tehnologiei înființării loturilor semincere 

de graminee și leguminoase perene de pajiști 
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Fig. 8.5. Schema logică a lucrărilor de întreținere 

 a loturilor semincere     
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Fig. 8.6. Schema logică a tehnologiei recoltării loturilor semincere 

de graminee și leguminoase perene de pajiști 

 

8.6. Condiționarea semințelor 

După recoltarea din câmp a semințelor de graminee și leguminoase perene 

de pajiști, acestea nu pot fi utilizate direct  ca  material semincer, deoarece se 

prezintă sub forma unui amestec din semințele culturii principale, semințele 

altor plante, resturi vegetale, alte corpuri și impuritati de origine minerală sau 

organică. 

Tehnologiile de condiționare sunt relativ diferite, în sensul ca unele operații 

specifice pot lipsi din fluxul de condiționare, iar altele noi pot fi adăugate in 

funcție și de caracteristicile fizico-mecanice ale seminţelor diferitelor specii și 

necesitatile speciale de conditionare ale unora. 

Principalele operații privind procesul de condiționare sunt următoarele: 

- precurățirea; 

- uscarea semințelor; 

- curăţirea de bază; 

- curăţirea suplimentară  
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8.6.1. Precurăţirea 

Datorită particularităților producerii de semințe, în special la gramineele 

perene de pajiști, procesul de condiționare începe cu precurăţirea, operaţie care 

trebuie efectuată imediat după treierare şi care constă în eliminarea fragmentelor 

verzi de frunze și/sau tulpini şi a impurităților cu dimensiuni mai mici decât 

cultura de bază (praf, pietricele, pleavă ş.a.). Prin această eliminare se realizează 

condiţii mai bune de păstrare, evitându-se încingerea masei de semințe, fenomen 

ce ar afecta germinația semințelor, sporirea randamentului şi a eficienţei 

economice a uscării (reducerea timpului de uscare) şi curăţirii seminţelor. 

La operația de precurățire sunt folosite selectoare mecanice (Fig. 8.7), 

respectiv mecano-pneumatic. În general acestea sunt echipate cu două rânduri de 

site plane oscilante, superioară și inferioară. 

 

8.6.2. Uscarea semințelor 

La recoltare, greutatea semințelor individuale depinde de conținutul de 

umiditate și  conținutul de substanța uscată totală, exprimate în valori absolute. 

Conținutul de umiditate a semințelor la descărcarea din combine poate 

varia de 20...40 % sau chiar mai mult, în funcție de condițiile și metoda de 

recoltare. 

Pentru perioade relativ scurte, adică de până la 12 luni sau în jur de, 

conținutul de umiditate de la care depozitarea în vrac de semințe de iarbă este 

considerat sigur, este în general recunoscut ca fiind în jur de 13-14 %. 

Pentru a ajunge la aceste valori ale  umidității, semințele de plante furajere 

de pajiști, de obicei după precurățire, sunt supuse uscării, proces în care se 

folosește aerul atmosferic neîncălzit sau încălzit prin diferite variante, cea mai 

uzuală fiind cea a utilizării energiei solare. 

În general uscarea semințelor de graminee și leguminoase perene de pajiști 

(Fig. 8.7) se face prin următoarele metode: 

-în sistem gospodăresc, prin solarizarea semințelor pe platforme și/sau 

folosirea unor soluții constructive simple; 

-în sistem specializat, prin utilizarea unor echipamente și instalații 

speciale de uscare. 

 

8.6.3. Curăţirea de bază 

Curăţirea de bază denumită curent de selectare a seminţelor, constă în 

aducerea seminţelor la indicii de calitate conform cerințelor standard privind 

categoria biologică în care se încadrează lotul respectiv. În majoritatea 

schemelor de curăţire, ordinea de folosire a acestor elemente este, de obicei, 

următoarea: vânt anterior slab (elimină plevele, paiele ş.a. cu viteze de plutire 

reduse), vânt posterior mai puternic (elimină componente mai ușoare decât 

semințele viabile), sită pentru impurităţi mari, sită de sortare, sită pentru 

impurităţi mici, trioare cu alveole. Această eşalonare este orientativă, în anumite 
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cazuri, folosirea unora dintre elemente nu este necesară, în alte cazuri ordinea 

trebuie modificată. În fermele producătoare de semințe, care nu au instalaţii sau 

staţii complexe de condiţionare, curăţirea de bază pentru culturile de graminee, 

leguminoase şi unele plante tehnice se face cu ajutorul selectorului. 

 

 
Fig. 8.7. Schema logică a condiționării semințelor  

de graminee și leguminoase perene de pajiști 
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8.6.4. Curăţirea suplimentară 

În anumite cazuri, curăţirea de bază trebuie continuată cu o curăţire 

specială, necesară atunci când: nu s-a reuşit eliminarea unor impurităţi, în 

special seminţe de plante de cultură sau buruieni greu separabile; dorim să 

îmbunătăţim germinaţia sau starea sanitară a lotului, prin eliminarea unor 

seminţe care, deşi considerate pure, au totuşi unele defecte nedorite. Ca exemple 

de curăţire suplimentară menţionăm decuscutarea și dezaristarea (Fig. 8.7).  

 

8.6.5. Ambalarea  

Conform Legii privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea 

calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor ,,Samânța se 

comercializează în ambalaje specifice, închise și marcate cu o etichetă oficială 

și/sau a furnizorului, după caz, imprimată cu informațiile prevăzute de regulile 

și normele tehnice”. 

 

8.6.6. Păstrarea semințelor de graminee și leguminoase perene de pajiști 

Menținerea calității semințelor în perioada de  depozitare, din momentul 

producerii până când este semănată, este imperativ necesară, astfel încât  să se 

asigure valoarea sa culturală (germinație, puritate etc.). Depozitarea semințelor 

de plante furajere de pajiști, la fel ca și stocarea oricărui alt organism viu, are 

riscurile sale. Riscurile pot crește sau scade, în funcție de specie, de vremea 

predominantă și de modul de gospodărire  din timpul depozitării. 

Menținerea unui conținut de umiditate a semințelor, în condiții de siguranță 

pentru depozitare, necesită un nivel scăzut, corespunzător al umidității relative, 

care poate fi realizat prin: 

a) Depozitarea uscată a semințelor, în recipiente sigilate impermeabile, cum ar fi 

cutii sigilate sau bidoane, pungi de plastic groase sau sticle; 

b) Construirea instalației de depozitare într-o locație în care umiditatea relativă 

este în mod natural scăzut; 

c) Reducerea umiditatății relative (UR) la un nivel favorabil prin echiparea 

mediului de depozitare cu  instalații speciale. Depozitarea pe termen lung (până 

la 10 ani și peste)  se poate realiza în  condiții de frig uscat, între 0 și 5 °C și o 

umiditate relativă 30-40 %. 

Aceste condiții pot fi obținute numai într-o încăpere de depozitare bine 

izolată cu echipamente de refrigerare si dezumidificare. 

De reținut este faptul că atunci când conținutul de umiditate a semințelor 

este între 5 % și 14 %, fiecare reducere de 1 % a conținutului de umiditate 

dublează durata de depozitare a semințelor. 

Când temperatura de depozitare este între 0 °C și 50 °C, fiecare scădere de 

5 °C în temperatura de depozitare dublează durata de depozitare a semințelor. 

Depozitele și magaziile de semințe trebuie să fie păstrate curate, fără 

semințe împrăștiate care ar încuraja insectele și rozătoarele (șobolani și șoareci). 
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Zona de depozitare în vrac a semințelor trebuie să nu prezinte colțuri și 

unghiuri ascuțite, unde resturile și insectele se pot ascunde și să se poată igieniza 

corespunzător. 

 

8.6.7. Propuneri pentru înființarea unor stații zonale de condiționare  

a semințelor de graminee și leguminoase perene de pajiști 

Recunoașterea loturilor înființate de operatorii economici autorizați, 

conform Legii nr. 266/2002 republicată și Ordinului MADR  nr. 155/2010, se 

face de către angajații ITCSMS județean, prin identificarea acestora în câmp, în 

cadrul inspecțiilor periodice realizate până la recoltarea acestora. 

Pentru realizarea unei condiționări eficiente, prin asigurarea unei purități 

corespunzătoare a materialului semincer, se recomandă ca aceasta să se 

efectueze în unități specializate autorizate,  dotate cu logistica specifică acestui 

domeniu, prin contracte de prestări servicii. 

Propunem  ca aceste stații de condiționare să fie amplasate în șase zone 

(Fig. 8.8), județele arondate fiind caracterizate prin condiții zonale relativ 

asemănătoare și cu distanțe comparabil egale față de aceste centre de selectare a 

semințelor. 

 

 
Fig. 8.8. Amplasarea stațiilor zonale de condiționare 
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8.6.8. Propuneri pentru înființarea unor stații zonale de formare a 

amestecurilor de semințe de graminee și leguminoase perene de pajiști 

destinate amenajamentelor pastorale 

Pajiştile degradate, supuse lucrărilor de îmbunătăţire prin metoda 

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

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

Adaugând, la această diversitate de condiţii pedoclimatice, modul de 

exploatare şi gradul de intensivizare a culturii, care pot fi şi ele multiple, rezultă 

importanţa deosebită ce trebuie acordată stabilirii speciilor şi soiurilor care intră 

în structura amestecurilor de ierburi. 

Pentru alcătuirea amestecurilor complexe de pajiști, necesare lucrărilor de 

îmbunătățire și/sau reconstrucție ecologică a pajiștilor sunt necesare specii 

(soiurile acestora) care să completeze covorul vegetativ pe toate etajele, care să-i 

confere perenitate, stabilitate și repartizare uniformă, echilibrată a nivelului de 

productivitate și calitate a furajelor și pretabilitate la diferite moduri de utilizare. 

Un amestec de ierburi este format din graminee şi leguminoase perene. 

Procentul de participare în amestec a gramineelor perene este de 60-80 %, 

iar cel al leguminoaselor perene de 20-40 %. 

Numărul mare de soiuri noi, cu calităţi diferite, permit realizarea 

amestecurilor compatibile condiţiilor pedoclimatice specifice fiecărei locaţii şi 

destinaţii ulterioare. 

În funcţie de metoda de îmbunătăţire – parţială, prin supraînsămânţare sau 

totală, prin reînsămânţare, de condiţiile de climã şi sol, de potenţialul  productiv 

al speciilor, de valoarea lor furajerã, de modul cum rãspund la fertilizare şi de 

pretabilitatea la modul de folosinţă dorit, se stabileşte un anumit amestec de 

graminee şi leguminoase perene. 

O calitate corespunzătoare a amestecurilor  de ierburi  folosite  la 

îmbunătățirea pajiștilor prin diferite metode se obține prin utilizarea, la formarea 

acestora, a unor instalații și utilaje specifice ce permit respectarea cantităților de 

semințe ce intră în amestec pentru fiecare specie componentă și  o omogenitate 

bună a acestora. 

Pentru a pune în practică cele menționate mai sus se propune înființarea 

unor stații zonale de formare a amestecurilor de semințe de graminee și 

leguminoase perene de pajiști destinate amenajamentelor pastorale (Fig.8.9). 

 Se recomandă ca aceste stații zonale să fie sub administrația institutului și a 

stațiunilor de profil. 
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Fig. 8.9. Stații de formare a amestecurilor. 

 

 

 

Fig. 8.10. Itinerar semințe: Producător autorizat-Beneficiari  

amenajamente pastorale. 
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Bazându-ne pe faptul că diminuarea sau înlăturarea procesului de degradare 

a pajiştilor permanente, valorificarea multifuncţionalităţii acestor suprafeţe, 

menţinerea sau creşterea producţiei şi calităţii furajelor prin inputuri reduse, se 

pot face printr-un mod raţional de gestionare a pajiştilor permanente stabilit prin 

amenajamentul pastoral, sugestiv, în figura 8.10 se prezintă un itinerar al 

semințelor utilizate la lucrările de îmbunătățire, pornindu-se de la producător 

(operator economic înregistrat), până la beneficiar (UAT, ferme etc.). 
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9. STRATEGII DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A PAJIȘTILOR PRIN LUCRĂRI 

DE SUPRAFAȚĂ 

 

 

9.1. Considertații generale 

Pajiștile oferă un cost redus al furajelor, o valoare nutritivă ridicată pentru 

hrana rumegătoarelor, împreună cu un peisaj fermecător. Aceste suprafețe 

constituie ecosisteme complexe al căror management reclamă o înțelegere a 

multor componente interactive. 

Stoparea procesului de degradare a pajiştilor permanente şi menţinerea 

producţiei şi calităţii furajelor au o importanţă deosebită pentru protecţia 

mediului şi păstrarea biodiversităţii. Astfel, se crează premisele pentru a 

răspunde unei provocări a cercetării pratologice şi pratotehnice, de promovare a 

unei agriculturi durabile. În acest sens se impune ca o necesitate îmbunătăţirea şi 

menţinerea ca terenuri fertile a acestor suprafeţe, prin  utilizarea tehnologiilor de 

cultură corespunzătoare. Printre aceste tehnologii un rol insemnat îl au 

tehnologiile de îmbunătăţire a pajiştilor prin măsuri de suprafaţă. 

Măsurile de suprafaţă au ca scop crearea de condiţii mai bune de creştere 

pentru plantele valoroase de pajişti, fără mobilizarea profundă a solului, păstrând 

în totalitate sau într-un anumit procent vegetaţia existentă. 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. 

 

 

9.2. Obiectivele și scopul strategiei 

 

9.2.1. Obiectivul general 

Elaborarea unor soluţii tehnologice de îmbunătăţire, întreţinere şi folosire a 

pajiştilor situate în diferite regiuni fizico-geografice (câmpie, deal, munte) în 

contextul relaţiei climă – sol – plantă – animal – produs animalier – conservarea 

biodiversităţii şi protecţia mediului înconjurător. 

 

9.2.2. Obiective specifice 

- Adaptarea soluţiilor tehnologice de îmbunătăţire cu inputuri minime a 

pajiştilor permanente degradate prin măsuri de suprafaţă, specifice fiecărei 

condiţii staţionale, pentru realizarea unor sisteme agricole durabile; 

- Creşterea valorii nutritive a covorului ierbos, care să asigure o hrănire 

echilibrată şi eficientă a diferitelor categorii de animale, îndeosebi din speciile 
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bovine şi ovine, pentru obţinerea de produse zootehnice sănătoase şi o bunăstare 

a animalelor; 

- Promovarea unor mijloace tehnice pentru efectuarea mecanizată a 

verigilor tehnologice; 

- Conservarea şi refacerea biodiversităţii pe pajişti. 

 

9.2.3. Scopul 

Scopul noilor tehnologii constă în crearea de condiţii mai bune de creştere 

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

cuprind lucrări pentru: sporirea producţiei şi calităţii pajiştilor; 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 din toate zonele naturale ale 

ţării; reintroducerea în circuitul agropastoral a suprafeţelor degradate. 

Promovarea mijloacelor tehnice  specifice și a soluţiilor tehnologice cu 

inputuri minime, asigură posibilitatea valorificării pajiştilor fără o creştere a 

costurilor, sunt mai economice şi au un impact mai redus asupra mediului. 

Îmbunătăţirea pajiştilor prin măsuri de suprafaţă se aplică, în general, în 

următoarele situaţii [3], [12], [14], [16]: 

- pe pajişti cu strat de sol fertil subţire şi cu rocă la suprafaţă; 

- pe suprafeţele cu portanţă scăzută; 

- pe terenurile situate pe pante, unde îmbunătăţirea prin măsuri radicale este 

interzisă datorită pericolului declanşării eroziunii solului; 

- pe terenurile erodate sau cu alunecări; 

- pe terenurile denivelate; 

- pe suprafeţele greu accesibile; 

- pe suprafeţele situate la altitudini mari (peste 900 m), când îmbunătăţirea 

prin măsuri radicale nu se justifică din punct de vedere economic; 

- când vegetaţia veche a pajiştii degradate este compusă din specii valoroase, 

însă producţia realizată este mică din cauza gradului de acoperire şi al fertilităţii 

scăzute, iar îmbunătăţirea prin înlocuirea radicală a vechiului covor vegetal nu 

se justifică din punct de vedere economic; 

- când pajiştea este folosită cu precădere ca păşune; 

- pe suprafeţele pe care, în general, aplicarea măsurilor de îmbunătăţire 

radicală nu se justifică din punct de vedere economic; 

Îmbunătăţirea pajiştilor degradate prin măsuri de suprafaţă cuprinde 

următoarele tipuri de lucrări: 

- lucrări de igienă culturală a pajiştilor; 

- îmbunătăţirea regimului de nutriţie a plantelor printr-o corectare a reacţiei 

solului prin amendare și o fertilizare corespunzătoare; 

- supraînsămânţarea pajiştilor. 
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9.3. Lucrările de igienă culturală a pajiştilor 

9.3.1. Consideraţii generale 

Prin lucrările de igienă culturală a pajiştilor, se urmăreşte mărirea 

suprafeţei destinate plantelor valoroase, realizarea cerinţelor optime creşterii şi 

dezvoltării acestora, combaterea proliferării plantelor nevaloroase (buruienilor), 

renovarea şi reintegrarea peisagistică a zonei precum şi crearea condiţiilor 

optime pentru mecanizarea lucrărilor ulterioare de îmbunătăţire sau valorificare 

a pajiştilor. 

Acestea constau din: 

- curăţirea de muşuroaie de orice provenienţă, de vegetaţia ierboasă şi  

lemnoasă nevaloroasă şi de pietre; 

- nivelarea nanoreliefului; 

- împrăştierea dejecţiilor (rămase în urma păşunatului sau după fertilizarea 

organică); 

- aerarea covorului vegetal; 

- tăvălugirea pentru combaterea efectului descălţării plantelor (datorită 

alternanței îngheţ-dezgheț); 

- combaterea buruienilor; 

- cosirea resturilor rămase după păşunat. 

În funcţie de condiţiile pedoclimatice şi de exploatare se pot întâlni diferite 

situaţii privind gradul de acoperire a pajiştii cu muşuroaie, cu pietre, cu vegetaţie 

nevaloroasă, cu dejecţii etc. Pentru a diferenţia aceste suprafeţe, în funcţie de 

numărul şi mărimea muşuroaielor şi vegetaţiei nevaloroase, se folosesc 

indicatori precum: diametrul mediu al muşuroaielor în zona de tăiere (la baza 

lor), înălţimea medie a muşuroaielor, numărul mediu de muşuroaie pe unitatea 

de suprafaţă, gradul de acoperire cu muşuroaie şi vegetaţie nevaloroasă.  

Gradul de acoperire cu muşuroaie al pajiştii se determină ca raportul dintre  

suma suprafeţelor de secţionare a muşuroaielor (în zona de tăiere) şi suprafaţa 

luată în studiu, conform relaţiei (9.1). 

 

  100
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         (9.1) 

 

în care: 

 - Gm este gradul de acoperire cu muşuroaie, în %; 

 -  nm este numărul de muşuroaie de pe suprafaţa luată în studiu; 

 - Dmm este diametrul mediu al muşuroaielor în zona de tăiere, în m
2
; 

 - S  este suprafaţa luată în studiu, în m
2
. 

Gradul de acoperire cu vegetaţie lemnoasă nevaloroasă se determină ca 

raportul dintre suma suprafeţelor de proiectare verticală a coroanei arborilor şi 

arbuştilor respectivi şi suprafaţa luată în studiu, conform relaţiei (9.2). 
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în care: 

 Gavl  este gradul de acoperire cu vegetaţie lemnoasă nevaloroasă, în %; 

 si este suprafaţa de proiecţie verticală a coroanei arborelui sau arbustului 

de ordin i, în m
2
; 

 n este numărul total de arbori şi de arbuşti de pe suprafaţa luată în studiu; 

 S este suprafaţa luată în studiu, în m
2
. 

Din punct de vedere al acoperirii cu vegetaţie lemnoasă nevaloroasă s-au 

convenit trei grade de acoperire şi anume: grad mic de acoperire  40 %; grad 

mediu de acoperire între 40-70 %; grad mare de acoperire  70 %. 

 

9.3.2. Epoca optimă de efectuare și condițiile impuse lucrărilor 

Lucrările de curăţire a pajiştilor de muşuroaie de orice provenienţă şi 

vârstă, de vegetaţia ierboasă şi lemnoasă nevaloroasă cu diametrul în zona de 

tăiere de până la 4 cm, curăţirea de pietre, nivelarea microdenivelărilor, 

împrăştierea dejecţiilor şi aerarea covorului vegetal se recomandă să se facă 

primăvara devreme, când solul dezgheţat permite lucrul şi deplasarea 

agregatelor, fără degradarea şi tasarea excesivă a terenului [3], [10], [12], [16].  

Curăţirea de muşuroaie mari şi cu grad ridicat de acoperire, de vegetaţia 

nevaloroasă şi de pietre se poate efectua şi toamna târziu, înainte de apariţia 

îngheţului la sol. 

Aerarea vechiului covor vegetal, nivelarea microdenivelărilor, tăvălugirea 

pentru diminuarea efectului descălţării plantelor şi împrăştierea dejecţiilor se 

execută obligatoriu primăvara, când se poate intra în teren. 

Epoca optimă de executare a lucrărilor de defrişare de vegetaţia lemnoasă 

nevaloroasă cu diametrul peste 4 cm din pajişti este la sfârşitul perioadei de 

creştere vegetativă a lăstarilor şi începutul lemnificării tulpinilor. Această epocă 

corespunde calendaristic cu sfârşitul lunii iulie, începutul lunii august [10], [12], 

[16]. 

Curăţirea de resturile rămase neconsumate de animale se face obligatoriu 

după fiecare ciclu de păşunat [12]. 

La executarea acestor lucrări trebuie să se urmărescă: 

- menţinerea şi ridicarea potenţialului productiv al solului pajiştii; 

- să nu se favorizeze fenomene de eroziune (pe pante) etc; 

-  distrugerea, mărunţirea şi împrăştierea corespunzătoare a muşuroaielor pe 

sol; 

- vegetaţia nevaloroasă cu diametrul sub 4 cm trebuie să fie bine tocată şi 

împrăştiată pe sol; 

- nu se admit decopertări sau degradări ale covorului ierbos; 
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- pentru prevenirea şi combaterea eroziunii solului, defrişarea vegetaţiei 

lemnoase se face în funcţie de panta terenului, nivelul mediu anual al 

precipitaţiilor, tipul solului şi gradul de acoperire cu vegetaţie ierboasă, 

menţinându-se zone nedefrişate şi perdele de protecţie în toate perimetrele 

predispuse apariţiei fenomenului de eroziune. Astfel, în zonele de deal şi 

premontane, unde nivelul anual al precipitaţiilor este mai mare de 900 mm, 

fenomenul de eroziune apare chiar de la pante de 6 
0
 (10,5 %), iar solurile medii 

şi uşoare sunt mai expuse eroziunii decât cele grele şi foarte grele. De asemenea, 

pe pajiştile cu covor ierbos rar, fenomenul de eroziune este mai pronunţat decât 

pe cele cu covor bine încheiat, la care acţiunea antierozională este echivalentă cu 

cea a suprafeţelor împădurite. 

- din motivele prezentate în paragraful anterior, pe pante mai mari de 9
0
    

(16 %) defrişarea vegetaţiei lemnoase se va face în benzi alternative, paralele cu 

curbele de nivel, o bandă se defrişează, o bandă nu. După instalarea vegetaţiei 

ierboase pe banda defrişată urmează să se taie vegetaţia lemnoasă pe benzile 

rămase nedefrişate. Lăţimea benzilor defrişate, respectiv celor lăsate nedefrişate 

variază invers proporţional cu panta terenului astfel: la pantă de 9-14 
0
            

(16-25 %) lăţimea este de 100-120 m, la pantă de 14-18 
0
 (25-32 %), lăţimea 

benzilor este de 80-100 m, iar la pantă de 18-22 
0
 (32-40 %) lăţimea benzii este 

de 60-80 m. 

- pe pantă mai mare de 22 
0
 (40 %) tăierea vegetaţiei lemnoase este interzisă 

prin măsuri antierozionale. 

- alegerea suprafeţelor de pajişti de pe care urmează să se scoată cioatele este 

condiţionată de următorii factori: grosimea stratului de sol fertil, tipul solului, 

panta terenului, gradul de acoperire cu vegetaţie lemnoasă nevaloroasă, gradul 

de acoperire cu vegetaţie ierboasă etc. 

- pe pajiştile cu strat de sol fertil subţire (< 20 cm) nu se va proceda la scosul 

cioatelor deoarece prin această operaţie se aduce la suprafaţă orizontul de sol 

nefertil pe care cu greu se mai poate instala o pajişte corespunzătoare.  

- scosul cioatelor de pe pajiştile cu grad de acoperire cu vegetaţie lemnoasă 

mic (< 40 %) şi cu grad de acoperire cu vegetaţie ierboasă mai mare de 40 % 

este neeconomic. În acest caz pajiştea se poate îmbunătăţi prin măsuri de 

suprafaţă (amendare, fertilizare, supraînsămânţare). Chiar şi pajiştile cu grad 

mediu de acoperire cu vegetaţie lemnoasă (între 40 % şi 70 %) situate pe pantă 

peste 9 
0
 (16 %) şi pe sol greu şi foarte greu este mai rentabil să fie îmbunătăţite 

prin măsuri de suprafaţă, fără scosul cioatelor. În aceste cazuri este obligatoriu 

ca anual să se combată eventualele lăstăriri a vechii vegetaţii lemnoase defrişate 

anterior. 
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9.3.3. Variante tehnologice de mecanizare a lucrărilor de curăţire a 

pajiştilor de muşuroaie, de dejecţii şi de vegetaţie nevaloroasă cu diametrul 

sub 4 cm 

În funcţie de condiţiile pedoclimatice şi de exploatare se pot întâlni situaţii 

diferite privind acoperirea pajiştii cu muşuroaie, cu pietre, cu vegetaţie 

nevaloroasă, cu dejecţii etc. După gradul de acoperire cu muşuroaie, cu vegetaţie 

ierboasă şi lemnoasă nevaloroasă, cu dejecţii etc. şi de dimensiunile acestora se 

aleg diferite variante tehnologice de mecanizare a lucrărilor de curăţire [8], [13]. 

În tabelul 9.1 sunt prezentate câteva variante tehnologice specifice de 

mecanizare a lucrărilor de curăţire a pajiştilor în funcţie de aceste condiţii. Sunt 

cuprinse, atât variantele convenţionale de mecanizare, cât şi noi variante de 

mecanizare, prin care, concomitent cu lucrarea de curăţire, se execută şi 

fertilizarea cu îngrăşăminte chimice, realizându-se astfel reducerea consumului 

de carburanţi şi diminuarea numărului de treceri (a poluării mediului). 

 

Tabelul 9.1.  

Variante tehnologice de curățire a pajiștilor, în funcție de condițiile staționale 

1 2 

Variante convenționale  Variante noi  

a. Pajiştea este invadată de muşuroaie, de dejecţii şi microdenivelări 

Curăţirea de muşuroaie, de dejecţii, 

nivelarea nanoreliefului  

şi aerarea covorului vegetal 

Curăţirea de muşuroaie, de dejecţii, 

nivelarea nanoreliefului, aerarea 

covorului vegetal și fertilizarea 

 
Tractor pe roţi de 48-60 kW  

(65-80 CP) + Rindeaua de pajişti 

 de 3,75 m, lestată 

 

 
Tractor pe roţi de 48-60 kW (65-80 CP) 

+ Rindeaua de pajişti de 3,75 m + 

Echipamentul de fertilizat EF 3,75 
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Tabelul 9.1 

-continuare- 

1 2 

 

Tractor pe roţi de 48-60 kW 

(65-80CP)+Rindeaua- greder 

pentru pajiști RGP 2,0 

b. Pajiştea este invadată de muşuroaie mari  

şi cu grad ridicat de acoperire 

Curăţirea de muşuroaie, de dejecţii, 

nivelarea nanoreliefului şi aerarea 

covorului vegetal  

Curăţirea de muşuroaie, de dejecţii, 

nivelarea nanoreliefului, aerarea 

covorului vegetal și fertilizarea 

 

Tractor pe roţi de 48-60 kW  

(65-80 CP) + Rindeaua de pajişti  

de 3,75 m, lestată, două treceri 

perpendiculare   

 

 

 

Tractor pe roţi de 48-60 kW  

(65-80 CP) + Rindeaua de pajişti  

+ Echipamentul de fertilizat  

de 3,75 m, două treceri perpendiculare,  

fertilizare la trecerea a doua 
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Tabelul 9.1 

-continuare- 

1 2 

 

 

Tractor pe roţi de 48-60 kW  

(65-80 CP)+Rindeaua- greder  

pentru pajiști RGP 2,0 

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

în zona de tăiere sub 4 cm 

 Curăţirea de vegetaţia nevaloroasă  

şi de muşuroaie 

Curăţirea de vegetaţia nevaloroasă,  

de muşuroaie şi fertilizarea  

cu îngrăşăminte chimice 

 
 Tractor pe roţi de 60 -80 kW 

 (80 -110 CP) + Maşina  

de curăţat pajişti de 2,5 m 

 
Tractor pe roţi de 60 -80 kW  

(80 -110 CP) + Maşina de curăţat 

pajişti de 2,5 m + Echipamentul  

de fertilizat EF 2,5 

 

Când pajiştea este invadată de muşuroaie, de dejecţii şi microdenivelări, 

pentru curăţat se folosesc rindele de pajişti acţionate cu diferite tractoare, în 

funcţie de panta terenului. În lipsa rindelelor de pajişti se pot folosi grape cu 

colţi ficşi sau cu colţi reglabili. 

Lăţimea de lucru a acestora se alege în funcţie de sursele de energie 

folosite pentru acţionare. Pentru creşterea eficienţei (mărirea agresivităţii) 

organelor active ale rindelelor de pajişti, precum şi a grapelor cu colţi ficşi sau 
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cu colţi reglabili, se face lestarea acestora cu diferite greutăţi adiţionale (stâlpi 

de beton, trunchiuri de copaci, pietre etc.). Obţinerea unei lucrări 

corespunzătoare, în cazul unor grade ridicate de acoperire cu muşuroaie, cu 

dejecţii şi microdenivelări, se realizează prin efectuarea a două treceri 

perpendiculare. Odată cu curăţirea se face şi aerarea covorului ierbos precum    

şi eliminarea resturilor vegetale uscate (muşchi, plante neconsumate sau rămase 

neadunate după recoltare etc.). Pe pantă mai mare de 9 
0 

(16 %) se lucrează pe 

curba de nivel. Lucrarea se recomandă să se facă în primăvară devreme, imediat 

după dezgheţ, înainte de pornirea în vegetaţie. Datorită acţiunii sale benefice, 

aerarea covorului ierbos se recomandă să se facă pe toate suprafeţele de pajişti 

permanente sau temporare aflate în exploatare. 

În situaţia în care pajiştea este invadată de muşuroaie mari şi cu grad 

ridicat de acoperire, pentru curăţire se folosesc, fie grapele cu discuri grele 

acţionate cu tractoare pe roţi sau pe şenile de puteri adecvate lăţimii de lucru, fie 

rindelele de pajişti lestate acţionate cu tractoare pe roţi sau pe şenile de puteri 

corespunzătoare cu lăţimea de lucru. Pentru obţinerea unui grad de mărunţire 

corespunzător se execută două treceri, pe cât posibil perpendiculare. După 

distrugerea muşuroaielor aceste pajişti  urmează obligatoriu să fie îmbunătăţite 

prin supraînsămânţare sau reînsămânţare, în funcţie de gradul de acoperire cu 

muşuroaie. Pe pajiştile situate pe pante peste 6 
0 

(10,5 %) lucrul se execută 

obligatoriu pe curba de nivel. Pe versanţii lungi, unde eroziunea solului este 

favorizată, lucrarea se execută în benzi alternative, paralele cu curbele de nivel. 

Benzile nelucrate urmează să fie prelucrate în anul următor, când prima serie de 

benzi sunt deja înţelenite. Lăţimea benzilor variază în funcţie de pantă după cum 

urmează: între 30 şi 40 m pe pante de 6...9 
0 

(10,5...16,0 %); între 20 şi 30 m pe 

pante de 9...14 
0 

(16...25 %); între 12 şi 20 m pe pante de 14...18 
0 

(25...32 %); 

între 7 şi 12 m pe pante de 18...22 
0 
(32...40 %). 

În cazul cel mai defavorabil şi anume al aceluia în care pajiştea este 

invadată de muşuroaie şi de vegetaţie nevaloroasă cu diametrul în zona de 

tăiere sub 4 cm se pot folosi  pentru curăţire  echipamente rotative de curăţat 

pajişti. În funcţie de poziţia axului rotorului se deosebesc două variante 

constructive de echipamente rotative de curăţat pajişti şi anume: echipamente de 

curăţat cu rotoare cu axa verticală, respectiv echipamente cu rotoare cu axa 

orizontală. 

Golurile rămase în urma curăţirii muşuroaielor se recomandă să fie 

supraînsămânţate, pentru evitarea apariţiei fenomenelor de eroziune a solului. 

Curăţirea de resturile rămase neconsumate după fiecare ciclu de păşunat 

se poate face, fie folosind maşinile rotative de curăţat pajişti, fie prin cosire şi 

îndepărtare a refuzurilor, utilizând diferite tipuri de cositori, greble mecanice şi 

remorci autoîncărcătoare acţionate cu tractoare corespunzătoare. 
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9.3.4. Posibilităţi de realizare a lucrărilor de defrişare a vegetaţiei 

lemnoase cu diametrul peste 4 cm din pajişti 

Vegetaţia lemnoasă, care s-a instalat din cauza lipsei lucrărilor de îngrijire 

după un număr mai mare de ani, se poate defrişa pe bază de studii şi 

documentaţii (proiecte) silvopastorale, în care se prevăd toate detaliile privind 

organizarea, execuţia lucrării şi valorificarea materialului lemnos, conform 

legilor în vigoare [12]. 

Sunt excluse de la defrişare suprafeţe acoperite cu jneapăn (Pinus mugo) 

sau specii rare ca: zâmbru (Pinus cembra), zadă (Larix decidua), tisă (Taxus 

baccata), smirdar (Rhododendron myrtifolium) [11]. 

Benzile de păşuni naturale situate pe terenurile în pantă de 10-30 
0
 

înclinaţie, este bine să alterneze cu benzi antierozionale nedefrişate late de        

5-25 m. Lăţimea benzii nedefrişate este de 5 m pentru panta de 10 
0
 şi creşte cu 

1m pentru fiecare grad de înclinaţie a pantei [12]. De asemenea, se lasă benzi 

nedefrişate în apropierea ogaşelor şi ravenelor şi pe versanţii predispuşi 

alunecărilor de terenuri, cât şi unele pâlcuri care să servească ca umbrare pe 

păşuni în locurile de odihnă şi adăpat al animalelor. 

Combaterea vegetaţiei lemnoase se efectuează cu ajutorul mijloacelor 

mecanice sau chimice, precum şi prin lucrări manuale [12], [16]. 

Defrişarea pe cale mecanică se poate efectua pe terenuri în pantă până la 

22 
0
 (40 %), cu tractoare pe şenile echipate cu diferite unelte de tăiat şi adunat 

vegetaţie lemnoasă până la un anumit diametru, peste care se intervine numai cu 

fierăstrăul mecanic. 

Materialul lemnos rezultat de la defrişare se sortează şi se depozitează în 

grămezi ordonate pe direcţie generală a curbelor de nivel, fiind ulterior folosit 

pentru împrejmuiri pe păşuni, fascine pentru consolidarea terenurilor erodate, 

lemn de foc. Crengile şi resturile (mărăcinişurile etc.) rezultate după defrişare şi 

sortare se pot toca mărunt şi împrăştia pe suprafaţa respectivă (mulcire) sau se 

adună în grămezi (martoane) şi se lasă să se usuce după care se toacă şi se 

formează brichete de diferite mărimi (peleţi), utilizabile pentru producerea 

energiei termice (încălzire). 

Distrugerea pe cale chimică se face cu ajutorul arboricidelor, în special 

pentru combaterea vegetaţiei lemnoase în stadiu tânăr ca măsură complementară 

după lucrările mecanice de defrişare. Se utilizează arboricide sistemice ca 2,4 D; 

2,4, 5T; 2,4D + Dicamba sau totale ca glifosat, triclorpyr, ca substanţe active, 

care se cunosc sub diferite denumiri comerciale utilizate şi în combaterea 

buruienilor de cultură, dar în doze mai mari şi tratamente repetate de mai multe 

ori pe an sau mai mulţi ani consecutivi (1-3), până la epuizarea rezervelor din 

drajoni şi rădăcinile arborilor defrişaţi [12]. Specii lemnoase mai sensibile la 

combaterea chimică sunt arinul, mesteacănul, alunul şi rugii. Rezistenţă mai 

mare la tratamentele chimice o au carpenul, stejarul, păducelul şi porumbarul. 

Perioada optimă de aplicare a arboricidelor este în luna iulie când suprafaţa 

foliară atinge maximum de dezvoltare. 
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După tratament păşunatul se întrerupe timp de peste 3 săptămâni. 

Defrişarea cu unelte manuale este mai bine cunoscută şi deci folosită în 

teritoriu. O atenţie aparte trebuie să se acorde scoaterii rădăcinilor din care se 

poate reinstala vegetaţia lemnoasă, mai ales la speciile cu drajonare puternică. 

După defrişarea şi strângerea vegetaţiei lemnoase, utilizând una din 

metodele descrise până acum, suprafaţa se îmbunătăţeşte prin măsuri adecvate 

condiţiilor staţionale şi pedoclimatice ale acesteia. 

 

9.3.5. Combaterea buruienilor de pe pajişti 

Combaterea buruienilor din pajişti se deosebeşte de combaterea celor din 

culturile din arabil unde se protejează, de regulă, o specie (porumb, grâu, soia, 

floarea soarelui, cartof etc.) şi se distrug restul speciilor concurente [12], [16]. 

Specificitatea pentru pajişti se datoreşte compoziţiei floristice complexe 

(graminee, leguminoase, alte plante) în care se combate de regulă o specie 

dăunătoare, păstrând pe cât posibil restul speciilor furajere, după care se 

continuă folosirea pajiştii prin păşunat, cosit sau mixt. Acestea impun 

cunoaşterea, atât a efectului pe care îl au măsurile de combatere pe cale 

mecanică sau chimică asupra speciilor care alcătuiesc covorul ierbos, cât şi a 

duratei remanenţei erbicidelor pentru a nu provoca tulburări animalelor, în 

condiţiile folosirii suprafeţelor respective prin păşunat şi în cazul fâneţelor, a 

datei efectuării cositului [12]. 

Combaterea individuală a plantelor este măsura cea mai eficientă, dar ea 

necesită urmărirea atentă a compoziţiei botanice şi intervenţia operativă la  

momentul optim în care se constată că unele specii de buruieni încep să se 

instaleze şi să domine în covorul ierbos al pajiştei. Combaterea individuală se 

face manual folosind unelte simple ca: sapa, oticul, coasa etc., sau erbicidarea 

individuală a plantelor cu pompa manuală, cu bastonul de erbicidare sau cu 

seringa specială [12], [16]. 

În condiţiile în care densitatea buruienilor este mare se erbicidează 

întreaga suprafaţă pe cale mecanică cu ajutorul echipamentelor de stropit 

acţionate de tractoare. În toate cazurile erbicidarea trebuie să se facă respectând 

măsurile de tehnica securităţii muncii pentru evitarea unor accidente. De 

asemenea, se impune respectarea strictă a dozelor, fenofazelor de aplicare şi a 

timpului de repaus după tratament, furajele de pe suprafeţele respective putând fi 

păşunate sau recoltate pentru siloz sau fân după cel puţin 4 săptămâni. 

Pentru administrarea substanţelor chimice (arboricide, erbicide) se folosesc 

diferite echipamente, începând de la pompele manuale (vermorelele) purtate sau 

tractate şi acţionate manual - în cazul combaterii vetrelor singulare sau pe 

suprafeţe reduse, până la echipamentele de stropit acţionate de tractoare în cazul 

combaterii vegetaţiei cu grad ridicat de acoperire de pe suprafeţe întinse. În 

funcţie de norma de arboricid sau erbicid recomandată (în stare pură sau în 

diluţie cu apa), pentru distribuţie se folosesc duze de împrăştiere pentru normele 
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mari de lichid (cele diluate în apă) sau sisteme cu atomizoare pentru normele 

reduse (substanţe pure). 

Administrarea substanţelor (arboricide sau erbicide) trebuie să se facă cu 

respectarea măsurilor de tehnica securităţii muncii pentru evitarea unor 

accidente. 

 

 

9.4. Îmbunătăţirea regimului de nutriţie a plantelor prin corectarea reacţiei 

solului prin amendare și o fertilizare corespunzătoare 

9.4.1. Consideraţii generale 

Alături de amendare, fertilizarea joacă un rol priomordial în creşterea 

rapidă a cantităţii şi calităţii furajelor obţinute pe pajişti. 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 [3], [10], [12], [14], [16]. 

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 

precum: numărul mare de specii perene care compun vegetaţia, cu necesităţile 

lor individuale şi evoluţia lor în dinamică; exploatarea de către rădăcini a unui 

volum edafic redus; realizarea mai multor cicluri de recoltă prin regenerarea de 

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

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

pajişti. 

 

9.4.2. Corectarea reacţiei solului prin amendare 

În general pajiştile permanente de origine primară sau secundară sunt 

amplasate în zone unde terenurile arabile pentru alte culturi nu au putut fi 

amplasate datorită unor factori limitativi ca panta versanţilor, umiditatea în 

exces, grosimea stratului de sol, prezenţa rocilor la suprafaţă, textură 

necorespunzătoare (prea fină sau prea grosieră), cât şi reacţia solului (prea acidă 

sau prea bazică). Evident, aceste caracteristici orografice şi fizicochimice ale 

solului au o influenţă negativă şi asupra pajiştilor sub aspect productiv şi 

calitativ [7]. 

Dintre aceşti factori negativi se numără reacţia puternică a solului, acidă 

sau bazică, care necesită a fi corectată prin amendare cu substanţe adecvate. 

Datorită acidităţii sau alcalinităţii pronunţate a solului, multe din 

elementele fertilizante sunt inaccesibile plantelor şi unele specii mai valoroase, 

îndeosebi leguminoasele perene fixatoare de azot atmosferic, nu supravieţuiesc 
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[1], [5], [7]. Reacţia optimă a solului pentru plantele de pajişti este cuprinsă între 

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

 

9.4.2.1. Corectarea acidităţii 

Amendarea este necesară pe terenurile cu soluri acide cu pH (H2O) <  5,2 şi 

cu un conţinut în aluminiu mobil > 10 mg/100 g sol. 

Principalele sortimente de amendamente care se folosesc pe pajişti pentru 

corectarea acidităţii sunt: carbonatul de calciu (CaCO3);  praful de var (CaO); 

praful de var stins [Ca (OH)2]; spuma de defecaţie de la fabricile de zahăr şi 

reziduurile cu calciu de la fabricile de îngrăşăminte chimice. 

Dozele de amendament se stabilesc în funcţie de indicii agrochimici ai 

solului cu ajutorul formulei (9.3): 

 

   
)1

%

75
(]/[3 

iV
SBihatCaCO

,      (9.3) 

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 3-4 t/ha 

CaO. Aplicarea amendamentelor se face toamna peste arătură. Efectul amendării 

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

 

 
Fig. 9.1. Aspect al amendării 
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Dozele medii recomandate pentru pajişti sunt de 5-7 t/ha CaCO3, (3-4 t 

CaO), aplicate odată la 10-12 ani, revenind în medie cca 500 kg/an [1], [4], [5], 

[7]. 

 

9.4.2.2. Corectarea alcalinităţii 

Pe sărături, care au un indice pHH2O peste 8, ca o primă intervenţie, este 

necesară eliminarea excesului temporar de umiditate prin desecare, după care se 

aplică amendamentele cu reacţie acidă cum este gipsul (CaSO4 * 2H2O), 

fosfogipsul, praful de lignit şi sulful. Dozele care se aplică sunt de 3-12 t/ha gips 

sau fosfogips şi 0,5-6 t/ha sulf. Efectul amendării durează 10-12 ani. 

 

9.4.2.3. Epoca de aplicare 

Amendamentele se pot aplica în special toamna târziu, după sezonul de 

păşunat şi uneori în ferestrele iernii, cât şi primăvara devreme. 

Amendarea solurilor acide sau alcaline este o condiţie obligatorie pentru 

optimizarea reacţiei solului, îndeosebi pentru refacerea radicală a pajiştilor 

degradate şi înfiinţarea unor pajişti semănate de înaltă productivitate. 

 

9.4.3. Particularităţile fertilizării pajiştilor; oportunitatea fertilizării 

pajiştilor 

Comparativ cu fertilizarea culturilor din arabil, fertilizarea pajiştilor 

prezintă unele particularităţi cauzate de [3], [12]: 

- condiţiile staţionale speciale în care sunt amplasate pajiştile de la 

altitudini de nivele scăzute până la 2.500 m; 66,5 % din suprafeţe 

situate pe pante mai mari de 8 % (4,57 
0
), iar 37,8 % pe pante peste 18 

% (10,2 
0
); pe soluri cu handicapuri fizico-chimice (pietrişuri, nisipuri, 

sărături, aciditate ridicată, exces de umiditate etc.) improprii 

supravieţuirii altor culturi; 

- administrarea îngrăşămintelor pe pajiştile permanente are loc la 

suprafaţa terenului; 

- obţinerea mai multe cicluri de recolte pe an, ce impune aplicarea 

fracţionată a îngrăşămintelor; 

- necesitatea menţinerii unui echilibru optim între gramineele perene  

(50-60 %), leguminoasele perene (35-40 %) şi speciile din alte familii 

(5-10 %) etc.; 

- necesitatea conservării biodiversităţii şi protecţiei mediului ambiant. 

Pentru a putea stabili corect necesitatea fertilizării fiecărei suprafeţe de 

pajişti permanente trebuie să se cunoască [3], [12], [14], [16]: 

• compoziţia floristică a speciilor dominante din familia 

gramineelor, leguminoaselor şi grupa speciilor diverse din covorul 

ierbos; 
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• caracteristicile agrochimice principale ale solului, cum este 

pH-ul, gradul de saturaţie în baze (V %), conţinutul în humus, fosfor, 

potasiu, calciu, aluminiu mobil, sodiu etc.; 

• nivelul dorit de intensivizare a producţiei pajiştii respective; 

• modul de valorificare a producţiei prin păşunat, cosire sau în 

regim mixt; 

• condiţiile staţionale zonale (mărimea şi accesul la suprafaţa 

respectivă, panta şi denivelările terenului, portanţa terenului etc.). 

Analizând aceste criterii rezultă că răspund pozitiv la fertilizare toate 

tipurile de pajişti care s-au degradat, datorită lipsei aplicării îngrăşămintelor, cu 

condiţia să aibă în covorul ierbos peste 70-80 % specii furajere valoroase. Între 

acestea se numără, în primul rând, pajiştile din luncile râurilor, dominate de 

specii valoroase (păiuş de livezi, golomăţ, raigras peren etc.) utilizate, în special, 

în regim de folosire intensivă ca fâneaţă, urmate de pajitile din zona de dealuri, 

premontană şi montană, până 1.200-1.400 m altitudine, utilizate, în general, 

extensiv în regim de păşune, fâneaţă sau mixt. Fertilizarea este obligatorie pe 

pajiştile îmbunătăţite prin supraînsămânţare şi reînsămânţare cu amestecuri 

valoroase de graminee şi leguminoase perene, utilizate cu intensitate medie şi 

ridicată în toate regimurile de folosire. Prin amendare şi fertilizare adecvată se 

pot îmbunătăţi pajiştile de deal şi munte cu climat mai umed care sunt dominate 

de ţăpoşică (Nardus stricta). Prin alegerea şi combinarea corespunzătoare a 

elementelor fertilizante se poate menţine echilibrul optim între gramineele şi 

leguminoasele perene din pajişti, cât şi asigurarea creşterii şi dezvoltării 

speciilor noi introduse în covorul ierbos prin supraînsămânţare. 

Nu se recomandă fertilizarea suprafeţelor de pajişti aflate în următoarele 

situaţii [12], [16]: 

• sunt afectate de eroziunea solului, care necesită în prealabil 

lucrări de îmbunătăţiri funciare; 

• când sunt invadate peste 20-30 % de vegetaţie ierboasă 

(buruieni) şi lemnoasă (tufărişuri şi puieţi arbori) nevaloroase, care 

necesită a fi înlăturate prin diferite metode, înainte de a fi fertilizate; 

• când urmează a se supraînsămânţa, pentru a nu stimula 

dezvoltarea speciilor din vechiul covor vegetal, care pot înăbuşi 

tinerele plante semănate; 

• în cazul supratârlirii. 

 

9.4.4. Îngrăşăminte utilizate pe pajişti 

Pe pajişti se utilizează două tipuri importante de îngrăşăminte şi anume 

îngrăşăminte organice, respectiv chimice ce pot fi administrate separat, 

alternativ sau împreună. 

Ca îngrăşăminte organice se folosesc: gunoiul de grajd, compostul, 

tulbureala, mustul etc. Un caz aparte îl constituie târlirea cu animalele în 

perioada de păşunat, care este cea mai ieftină metodă de fertilizare. 
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În funcţie de substanţa activă, îngrăşămintele chimice se diferenţiază în: 

îngrăşăminte cu azot, îngrăşăminte cu fosfor, îngrăşăminte cu potasiu şi 

îngrăşăminte complexe care conţin, în anumite proporţii două sau toate trei din 

cele trei substanţe active de bază (azot, fosfor şi potasiu). 

Fertilizarea pajiştilor trebuie să ţină seamă de fertilitatea solului, condiţiile 

ecologice şi cerinţele plantelor furajere pentru elemente nutritive, astfel ca 

efectul poluant asupra mediului înconjurător să fie minim sau total prevenit. 

 

9.4.5. Fertilizarea pajiştilor cu îngrăşăminte chimice 

Administrarea în doze moderate şi echilibrate a îngrăşămintelor chimice pe 

pajişti în funcţie de caracteristicile agrochimice ale solului, nivelul de producţie 

şi modul de folosinţă preconizat este una din cele mai importante pârghii de 

sporire a productivităţii pajiştilor permanente şi temporare. 

 

9.4.5.1. Doze de îngrăşăminte chimice şi fracţionarea lor 

Dozele de îngrăşăminte chimice, stabilite pe baza rezultatelor 

experimentale,  pentru  fiecare  tip  de  pajişte  permanentă  sunt  prezentate  în 

tabelul 9.2 [12]. 

 

 Tabelul 9.2 

Date orientative privind fertilizarea pajiştilor  

permanente cu îngrăşăminte chimice (kg s.a./ha/an)  [12] 

Tipul de pajişte N* P2O5 (P*) K2O (K*) 

1.Festuca valesiaca 

2.Festuca rupicola 

3.Agrostis capillaris 

     - productive 

     -  slabe 

4. Festuca rubra 

5. Nardus stricta 

6.Festuca airoides 

100-200 

100-200 

 

150-200 

100-150 

150 

200 

100 

50-60 (20-25) 

50-60 (20-25) 

 

75-100 (35-45) 

50-75 (20-35) 

75  (50) 

100 (45) 

50  (20) 

- 

50-60 (40-50) 

 

75-100 (60-80) 

50-75 (40-60) 

75  (60) 

100 (80) 

50  (40) 

 * ) substanţă activă (s.a.) 

 

Calculul dozei de îngrăşământ brut necesară se face cu ajutorul relaţiei 

(9.4), astfel: 

 

  100
sa

sa

c

q
q         (9.4) 

 

unde: 

 q – reprezintă doza de îngrăşământ brut necesară, în kg/ha; 
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 qsa – reprezintă doza de îngrăşământ recomandată, în substanţă activă, 

kg/ha s.a.; 

 csa – conţinutul de substanţă activă al elementului fertilizant din 

sortimentul de îngrăşământ folosit, în %. 

 

În timpul anului îngrăşămintele azotate se aplică fracţionat în funcţie de 

modul de folosinţă. 

În regim de fâneaţă, pe pajiştile permanente, dozele de N se aplică în două 

fracţii, de regulă prima de 2/3 primăvara şi a doua, de 1/3 din total după primul 

ciclu de recoltă în zone mai secetoase şi în munţi mijlocii, respectiv în două părţi 

egale în zone mai favorabile, din zona de dealuri umede şi premontană. 

În regim de păşunat, pentru eşalonarea producţiei, dozele se aplică în mai 

multe fracţii egale în funcţie de numărul ciclurilor de recoltă, în doze de câte 30 

N până la 50 N kg/ha primăvara devreme şi după fiecare ciclu, exceptând 

ultimul. 

Pentru a diminua pierderile de azot utilizat la fertilizare și cel din sol se 

recomandă următoarele măsuri [6]: 

1. Doze bine stabilite şi calendarul de fertilizare cu N; 

2. Utilizarea echilibrată a îngrășămintelor; 

3. Utilizarea îngrășămintelor de calitate; 

4. Precizia de aplicare; 

5. Utilizarea N în  primăvară; 

6. Aplicarea îngrăşământului organic lichid în primăvară/vară, respectând  

    normele de protecție a mediului; 

7. Stresul indus de cosirea la sfârsitul sezonului 

8. Menţinerea unui covor vegetal mixt graminee-leguminoase; 

9. Pajişte utilizate pe termen lung-Baza unei valorificări optime; 

11. Sistem minim de lucrări –în concordanţă cu îmbunătăţirea menţinerii  

azotului în sol; 

Îngrăşămintele cu fosfor şi potasiu se aplică pe pajişti, de regulă, toamna, 

cu excepţia situaţiilor când folosim îngrăşăminte chimice complexe NPK, PK 

aplicându-se concomitent cu N primăvara. Aplicarea unilaterală a N a dus la 

scăderea rezervei de P şi K din sol şi uneori creşterea pH-ului, de aceea 

aplicarea acestor elemente deficitare este în prezent obligatorie. 

 

9.4.6. Fertilizarea pajiştilor cu îngrăşăminte organice 

Din grupa îngrăşămintelor organice fac parte: gunoiul de grajd, compostul, 

tulbureala de grajd (gülle), urina şi mustul de grajd etc. 

Gunoiul de grajd este un îngrăşământ universal de bază, care conţine 

principalele elemente nutritive necesare plantelor care sunt eliberate treptat în 

timpul descompunerii substanţelor organice de către microorganismele din sol. 

Conţinutul mediu în elemente fertilizante al gunoiului de grajd este de: 0,55 % 

N; 0,22 % P2O5; 0,55 % K2O şi 0,23 % CaO, iar calitatea lui depinde de specia 
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de animale de la care provine, cel mai bogat în elemente fertilizante fiind 

gunoiul de ovine urmat de cabaline şi bovine, iar cel mai sărac este cel rezultat 

de la porcine [3], [12]. 

Gunoiul de grajd influenţează favorabil însuşirile fizico-chimice ale solului, 

măreşte permeabilitatea solurilor şi coeziunea celor nisipoase, contribuie la afânarea 

şi încălzirea solurilor, îmbunătăţeşte reacţia solului. El poate să fie administrat pe 

toate solurile la majoritatea plantelor cultivate şi pe toate tipurile de pajişti și se 

aplică, atât la suprafaţa pajiştilor naturale cu covor ierbos corespunzător, cât şi prin 

încorporare înainte de desţelenire şi înfiinţarea pajiştilor semănate. 

Compostul este un alt îngrăşământ organic solid care provine din resturile 

adunate în gospodărie (paie, pleavă, frunze, cenuşă, gunoaie menajere) ce se 

depozitează în platformă, se umectează, se tasează şi se lasă să fermenteze o 

perioadă dublă decât gunoiul de grajd, respectiv 6-10 luni. Odată cu umectarea,  

din când în când se adaugă var şi superfosfat. Compostul se consideră fermentat 

atunci când a devenit brun şi sfărâmicios, după care se trece prin ciururi cu 

ochiuri de 1,2-2,0 cm [12]. 

Tulbureala (gűlle, purin) este un îngrăşământ organic semilichid bogat în 

azot şi potasiu, care se obţine de la adăposturile sau taberele de taurine prevăzute 

cu sistem de evacuare pe pernă de apă a dejecţiilor într-un bazin acoperit, unde 

sunt lăsate să fermenteze [3], [12]. 

Urina şi mustul de grajd sunt îngrăşăminte lichide, formate din urina 

animalelor, respectiv mustul care se scurge din platforma de gunoi în timpul 

fermentării. Urina şi mustul de grajd sunt îngrăşăminte binare, fiind mai bogate 

în azot și potasiu şi sărace în fosfor şi calciu. Urina conţine în medie 1,0-1,5 % 

N; 1,3-1,6 % K2O şi 0,3 % P2O5,  iar mustul de 3 ori mai puţin din aceste 

substanţe nutritive [3], [12]. 

Pentru a reduce riscul de poluare a apelor, se recomandă ca 

îngrășămintele organice să se aplice la o distanță minimă de 50 m de izvoare, 

fântâni sau foraje din care se alimentează cu apă potabilă sau pentru uz 

intern exploatațiile agricole sau alți beneficiari. 
 

9.4.6.1. Dozele de îngrăşăminte organice recomandate pe pajişti  

Aplicarea pe pajiştile permanente a gunoiului de grajd bine fermentat (3-5 

luni în platformă) se face la suprafaţa terenului în doze cuprinse între 20 şi 50 

t/ha, iar epoca de aplicare este toamna târziu sau primăvara devreme. Gunoiul de 

grajd este mai bine valorificat când se administrează împreună cu doze mici de 

îngrăşăminte chimice [3], [12], [14], [16], [17]. 

Compostul se administrează toamna pe pajiştile permanente (Fig. 9.2) în 

cantitate de 20-25 t/ha. 

Prin aplicarea gunoiului şi compostului se îmbunătăţeşte compoziţia 

floristică a covorului ierbos şi calitatea furajului datorită înmulţirii 

leguminoaselor perene, care la rândul lor fixează azot simbiotic, sporind 
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cantitatea de nutrienţi din sol. Efectul fertilizării cu gunoi de grajd şi cu compost 

durează în medie 3-5 ani. 

 

 
Fig. 9.2. Aspect al fertilizării cu urină 

 

Dozele de tulbureala care se recomandă pentru aplicare pe pajişti sunt 

cuprinse între 20 şi 40 m
3
/ha. Pe păşuni din motive sanitar-veterinare, doza nu 

trebuie să depăşească 25-30 m
3
/ha la o aplicare. Păşunatul este permis numai 

după o perioadă de 4-5 săptămâni pentru “sterilizarea păşunii” de agenţi 

patogeni, sub acţiunea razelor solare. 

Dozele de urină şi de must recomandate pentru aplicare pe pajişti sunt 

cuprinse între 10 şi 15 t/ha [3], [12], [14], [16], [17]. Dacă se aplică în timpul 

vegetaţiei, înainte de aplicare urina sau mustul de bălegar se diluează cel puţin 

cu o cantitate dublă de apă, pentru a nu arde plantele. Astfel, 10 t/ha urină se 

diluează în 20-30 t/ha apă, rezultând 30-40 t/ha care se pot aplica în special pe 

fâneţe. La înfiinţarea pajiştilor semănate, urina şi mustul se pot aplica pe sol 

direct nediluate, înainte de efectuarea lucrării de bază, care permite încorporarea 

lor în sol. 

 

9.4.7. Fertilizarea pajiştilor prin târlirea cu animale 

Târlirea este o metodă tradiţională simplă şi economică de fertilizare a 

pajiştilor cu  dejecţiile rezultate de la animalele aflate la păşunat şi menţinute pe 

timpul nopţii în perimetre îngrădite (târle etc.) sub cerul liber (Fig. 9.3). În 

funcţie de numărul şi specia de animale, de suprafaţa perimetrului îngrădit şi de 
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durata de staţionare a animalelor pe aceeaşi suprafaţă a îngrădirii s-au stabilit 

norme de târlire pentru diferite stadii de degradare a pajiştii respective. 

 

 
Fig. 9.3. Aspect cu fertilizarea pajiştilor prin târlirea cu animale 

 

Normele de târlire [11] cu ovinele sunt de la 2-3 nopţi o oaie adultă/m
2
 

pentru păşuni cu covor ierbos corespunzător şi 4-6 nopţi o oaie adultă/m
2
 pentru 

păşunile degradate. La bovine norma de târlire este de 2-3 nopţi o vacă/6 m
2
 

pentru păşuni cu covor ierbos corespunzător şi 4-6 nopţi o vacă/6 m
2
 pentru  

păşunile degradate. La acelaşi efectiv de animale, prin mărirea suprafeţei 

perimetrului îngrădit (târlei) creşte corespunzător durata de târlire şi ca urmare 

sunt necesare mai puţine mutări ale împrejmuirii. În perioadele cu ploi 

abundente durata de staţionare a animalelor se reduce pentru a preveni 

degradarea accentuată a covorului ierbos. 

 

9.4.8. Variante tehnologice de administrare a îngrăşămintelor pe pajişti 

Administrarea gunoiului de grajd şi a compostului [10], [12], [14] se face 

cu maşini speciale de administrat prevăzute cu organe active de tip cu tobe de 

împrăştiere (orizontale sau verticale) alimentate de benzi transportoare 

amplasate pe podeaua benelor. În cazul în care distanţa până la suprafaţa de 

fertilizat este mai mare de 5 km, se recomandă ca îngrăşământul să fie 

transportat şi depozitat, în prealabil, în grămezi pe parcela de lucru. Transportul 

se face cu diferite  mijloace de transport (atelaje, remorci acţionate de tractoare, 

autocamioane etc.) şi se recomandă a se efectua în perioadele de timp mai puţin 

aglomerate ale anului. Încărcatul îngrăşământului în mijloacele de transport şi în 

maşinile de administrat se face folosind încărcătoare cu greifer, încărcătoare 

frontale etc. acţionate de tractoare sau specializate. 
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Pentru transvazarea, transportul şi împrăştierea îngrăşămintelor organice 

lichide sau semilichide se folosesc maşini speciale tip cisternă prevăzute cu 

pompe de încărcare, de recirculare şi de adminstrare a îngrăşământului, cu 

tuburi, cu conducte şi evantaie de distribuţie. 

Pentru administrarea îngrăşămintelor chimice [10], [12], [14] folosesc 

diferite maşini şi echipamente în funcţie de teren, de pantă şi mecanizabilitatea 

terenului, de destinaţia pajiştii şi de epoca de aplicare. 

În general, pe pajiştile naturale accesibile utilajelor agricole, se folosesc 

maşini speciale de administrat îngrăşăminte chimice prevăzute cu organe active 

de diferite tipuri. 

În funcţie de dotarea exploataţiei agricole, fertilizarea cu îngrăşăminte 

chimice (cu azot sau cu complexe) se poate executa concomitent cu lucrările de 

curăţire de muşuroaie şi de vegetaţia nevaloroasă cu diametrul sub 4 cm, 

folosind diferite echipamente de fertilizare montate frontal. 

Pe suprafeţele nemecanizabile transportul şi administratul îngrăşămintelor 

chimice se face cu mijloace aeronautice (avioane şi elicoptere) dotate cu 

echipamente de administrat îngrăşăminte chimice prevăzute cu organe active de 

tip cu discuri rotative centrifugale. 

Fertilizarea suprafeţelor mici şi greu accesibile se face manual, transportul 

îngrăşămintelor făcându-se cu atelajele sau cu tractoare monoax. 

În funcţie de condiţii, cantitate, distanţă, posibilităţile exploataţiei agricole 

transportul îngrăşămintelor chimice se face cu diferite mijloace de transport 

(atelaje, semiremorci şi remorci tractate de tractoare cu două punţi sau monoax, 

autocamioane etc.). 

 

 

9.5. Supraînsămânţarea pajiştilor degradate 

9.5.1. Consideraţii generale privind supraînsămânțarea pajiștilor și 

stabilirea suprafețelor pretabile acestei lucrări 

Prin supraînsãmânţarea pajiştilor se înţelege lucrarea de introducere de 

seminţe de graminee şi/sau leguminoase perene valoroase în covorul vegetal 

prin prelucrarea parţialã a solului [2], [9], [14], [17]. 

Pajiştile indicate pentru supraînsămânţare [9]: 

 - cu vegetaţia rărită; 

 - cu compoziţia floristică necorespunzătoare (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 după: combaterea vegetaţiei lemnoase nevaloroase; 

distrugerea muşuroaielor; scoaterea pietrelor; nivelare; 
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 - pe suprafeţele târlite; 

 - pe suprafeţele pe care, pentru protecţia mediului, nu sunt indicate 

lucrările de prelucrare totală a solului (prin arat, frezat etc.). 

Comparativ cu lucrarea de refacere totalã a covorului ierbos prin 

reînsãmânţare, supraînsãmânţarea pajiştilor are urmãtoarele avantaje [9]: 

 - poate fi executatã pe pajişti pe care reînsãmânţarea prin prelucrare totalã 

a solului nu se poate efectua (strat superficial, pietre la suprafaţã, aciditate sau 

alcalinitate ridicatã în straturile inferioare, exces de umiditate, terenuri cu 

portanţă redusă, terenuri erodate etc.); 

 - scăderea producţiei în anul supraînsămânţării este minimă; 

 - este o metodă rapidă de înobilare a covorului vegetal cu specii valoroase 

de graminee şi leguminoase perene; 

 - este menţinută capacitatea portantă a terenului; 

 - necesarul de sãmânţã este mai mic; 

 - consumul de energie şi costurile sunt mai reduse. 

Ca urmare a acestor avantaje supraînsãmânţarea pajiştilor se aplicã cu 

succes şi pe pajiştile semãnate pentru creşterea duratei de folosinţã a acestora 

prin corectarea periodicã a compoziţiei floristice. 

Dezavantajele supraînsămânţării constau în: 

 - instalarea speciilor se realizează mai lent, comparativ cu semănatul prin 

prelucrarea totală a solului; 

 - condiţiile climatice au rol hotărâtor în reuşita acţiunii; 

 - executarea obligatorie a lucrărilor de reducere a competivităţii speciilor 

existente în covorul ierbos înainte şi după supraînsămânţare; 

 - efectul supraînsămânţării este relevant începând cu anul al doilea de 

exploatare. 

La stabilirea suprafeţei de pajişti degradate care urmează să fie 

supraînsămânţată se are în vedere următoarele aspecte [9], [14], [17]: 

- calitatea şi gradul de acoperire cu vegetaţie a pajiştii degradate; 

- condiţiile pedologice şi orografia terenului pe care este situată pajiştea 

degradată; 

- nivelul de dotare a exploataţiei agricole cu tractoare şi maşini specifice; 

- posibilităţile financiare ale exploataţiei agricole care gospodăreşte 

suprafaţa de pajişte degradată. 

În analiza calităţii şi gradului de acoperire cu vegetaţie a pajiştii degradate 

se are în vedere că supraînsămânţarea se recomandă în cazul în care: 

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

leguminoase perene valoroase, dar au un grad de acoperire cuprins între 60 şi  

90 %. 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.); 
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- vegetaţia veche este compusă numai din graminee perene şi se urmăreşte 

îmbogăţirea acesteia cu leguminoase. 

Pentru analiza condiţiilor pedologice este obligatorie cartarea 

agrochimică a solului pajiştii care urmează să fie îmbunătăţită. Pe baza 

rezultatelor cartării agrochimice şi a gradului de degradare se stabileşte modul 

de îmbunătăţire a pajiştii degradate respective (prin măsuri de suprafaţă sau prin 

lucrări radicale). 

La analiza orografiei terenului pajiştii degradate care urmează a fi 

supraînsămânţată se are în vedere următoarele aspecte: panta şi configuraţia 

terenului; altitudinea şi expoziţia suprafeţei; denivelările şi starea de eroziune 

etc. 

Referitor la panta terenului este foarte important de reţinut că [9]: 

- panta terenului constituie factor restrictiv de aplicare a noii tehnologii de 

îmbunătăţire prin supraînsămânţare a pajiştilor degradate, datorită limitei de 

lucru în siguranţă pe pantă a agregatelor agricole;  

- mărimea pantei de lucru este condiţionată în principal de sursa energetică. 

La folosirea tractoarelor 4x2, cu ecartamentul reglat la maxim, panta de lucru 

maximă se situează undeva între 7
0
 şi 9

0
 (în funcţie de tipul constructiv). Pentru 

tractoarele 4x4, cu ecartamentul reglat la maxim, panta de lucru maximă se 

situează între 12 şi 18
0
.  

- operația urmează să se execute obligatoriu pe curba de nivel prin 

respectarea restricţiilor impuse de pantă şi de pericolul declanşării eroziunii 

solului, restricţii prezentate pe larg în capitolul referitor la exploatarea maşinilor 

şi agregatelor. 

Configuraţia, starea şi gradul de eroziune a suprafeţei sunt factori 

importanţi pentru stabilirea modului de supraînsămânţare (manual, mecanic în 

benzi, mecanic în rânduri) precum şi al verigilor tehnologice ce se impun pentru 

realizarea tehnologiei. 

Altitudinea şi expoziţia suprafeţei care urmează să fie supraînsămânţată 

are rol hotărâtor cu privire la epoca optimă de realizare a lucrării. 

Nivelul de dotare cu tractoare şi maşini agricole al exploataţiei agricole 

care administrează suprafaţa de pajişti degradate este unul din factorii decisivi 

pentru aplicarea noii tehnologii. În funcţie de acesta se aleg diferite variante de 

mecanizare. 

Posibilităţile financiare ale exploataţiei agricole care administrează 

suprafaţa de pajişti degradate sunt hotărâtoare în aplicarea tehnologiei de 

supraînsămânţare. Aceasta deoarece sunt necesare fonduri pentru procurarea 

maşinilor specifice, pentru îngrăşăminte, seminţe, carburanţi, pentru lucrările 

mecanice, pentru retribuirea muncii etc. În funcţie de gradul de asigurare a 

fondurilor se stabilesc: suprafeţele care se supraînsămânţează şi variantele 

tehnologice care se vor folosi. 
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9.5.2. Lucrările agricole necesare supraînsămânţării 

 În afara lucrărilor de creare a condiţiilor optime pentru dezvoltarea plantelor 

(prin curăţire, amendare şi fertilizare etc.), prezentate şi analizate anterior, 

supraînsămânţarea cuprinde: lucrări de diminuare a competiţiei vegetaţiei 

existente; supraînsămânţarea propriu-zisă; fertilizarea şi modul de folosire a 

pajiştii după supraînsămânţare [9], [14], [17]. 

Lucrările de diminuare a competiţiei vegetaţiei existente sunt necesare 

atât înainte cât şi după efectuarea supraînsămânţării propriu-zise. 

 Înainte de supraînsămânţare lucrarea se poate realiza prin următoarele 

metode [9], [12], [17]: 

a) cu animale: 

- păşunat ras cu încărcătură mare de animale; 

b) mecanice: 

- curăţirea şi tocarea vechii vegetaţii (cu maşini de curăţat pajişti); 

- cosit cât mai aproape de sol şi strâns plantele. 

c) chimice: 

- erbicidare totală; 

- erbicidarea în benzi, cu lăţimea de 8-10 cm a rândului prelucrat şi 

supraînsămânţat (când erbicidarea se face simultan cu 

supraînsămânţarea). 

După supraînsămânţare, la cca 10 zile (până la începerea răsăririi plantelor 

semănate), reducerea capacităţii de competiţie a vegetaţiei vechi se poate face 

prin: 

- păşunat intens, la intervale scurte, cu tineret taurin; 

- cositul cât mai jos, adunatul vegetaţiei în brazde imediat după cosire, 

strânsul de pe câmp şi transportul vegetaţiei cosite. Este foarte important ca 

plantele cosite să fie imediat strânse pentru a nu influența (prin etiolare) 

creşterea noilor plante abia răsărite. 

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 [9], [15] constă din prelucrarea parţială 

a terenului în rânduri sau benzi, introducerea seminţelor în rândurile sau benzile 

prelucrare şi tasarea rândului sau benzii prelucate şi semănate. De o importanţă 

deosebită este asigurarea punerii în contact cu solul a seminţelor pe rândurile sau 

benzile prelucrate printr-o tasare corespunzătoare a terenului. 

Reuşita supraînsămânţării depinde de următorii factori: alegerea 

corespunzătoare a amestecurilor de seminţe; stabilirea şi încadrarea în epoca 

optimă de executare a supraânsămânţării, în funcţie de condiţiile pedoclimatice; 

respectarea indicatorilor tehnici de executare a lucrării. 
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Amestecurile de seminţe, care se recomandă în funcţie de zona 

pedoclimatică, de amplasarea pajiştii degradate şi de modul de folosire 

ulterioară a suprafeţei supraînsămânţate sunt prezentate în capitolul 10. 

 

9.5.2.1. Epoca optimă de supraînsămâţare 

Succesul supraînsămânţării depinde în cea mai mare măsură de condiţiile 

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

dezvoltarea tinerelor plante. 

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

cu umiditate suficientă a solului 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, 

fapt ce le conferă o rezistenţă bună la iernat [9], [12], [15], [17]. 

 

9.5.2.2. Indicatorii tehnici ai lucrării 

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

trifoi alb, ghizdei şi timofticã ca şi amestecurile care conţin aceste specii;       

2,0-2,5 cm pentru seminţele şi amestecurile celelalte, cu excepţia sparcetei care 

se seamănă la adâncimea de 3,5-4,0 cm [9], [15]. 

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 terenului. 

Distanţa dintre rândurile sau benzile care se supraînsãmânţează este 

cuprinsã între 12,5 şi 30,0 cm. 

 

9.5.2.3. Posibilități de executare a lucrării de supraînsămânțare 

propriu-zise 

Supraînsãmânţarea presupune prelucrarea parţială a ţelinii şi introducerea 

seminţelor în solul prelucrat. Aceasta se poate face manual sau mecanic în raport 

cu condiţiile în care se află suprafeţele respective şi de dotarea cu sistema de 

maşini adecvată. Ideal este ca prelucrarea parţială a solului şi introducerea 

seminţelor în solul prelucrat să se facă concomitent. De o importanţă deosebită 

este asigurarea punerii în contact cu solul a seminţelor prin prelucrarea parţială a 

solului, introducerea seminţelor în sol şi tasarea corespunzătoare a terenului 

după semănat. 

Pentru mecanizarea acestor lucrări au fost realizate maşini speciale care la o 

singurã trecere executã toate aceste operaţii [9], [15]. Aceste maşini speciale de 

supraînsămânţat permit prelucrarea parţialã a terenului în rânduri sau benzi, 

introducerea seminţelor în rândurile sau benzile prelucrare şi tasarea rândului 

sau benzii prelucate şi semănate. Ultimele realizări permit chiar şi executarea 
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lucrării de diminuare a concurenţei vechiului covor vegetal prin erbicidarea 

benzilor prelucrate şi semănate. 

În lipsa maşinilor speciale, supraînsãmânţarea se poate executa prin 

efectuarea separată a verigilor tehnologice [9], [12]: pregãtirea superficială 

uşoară a terenului, semănatul ierburilor şi tasarea terenului după semănat. 

Prelucrarea superficială a terenului se poate face cu grape cu discuri, cu rindele 

de pajişti, cu grape cu colţi ficşi sau reglabili etc. Semănatul ierburilor se 

realizează cu maşini de semănat specializate sau cu cele de semănat cereale. 

După semănat se va executa o tasare energică cu tăvălugi inelari sau netezi. Pe 

terenurile nemecanizabile, precum şi pe vetrele muşuroaielor, cioatelor şi 

pietrelor, pe locurile de târlire cu animale, pe golurile rămase în urma nivelării 

ravenelor, eroziunilor şi alunecărilor de teren, pe taluzurile canalelor de 

desecare, pregătirea superficială a terenului se face cu grape cu tracţiune 

animală, cu greble manuale, iar semănatul se face cu semănători cu tracţiune 

animală sau manual. Tasarea terenului după semănat se poate face cu ajutorul 

unor tăvălugi cu tracţiune manuală sau printr-o trecere cu turme de ovine. 

Lucrarea de supraînsămânţare pe terenuri cu panta mai mare de 7 
0
 (12 %) 

se execută obligatoriu pe curba de nivel, iar în cazul pajiştilor erodate sau cu 

pericol de eroziune (versanţi lungi) se face în benzi alternative paralele cu 

curbele de nivel. Benzile nelucrate urmează să fie lucrate în anul următor, când 

prima serie de benzi sunt deja înierbate. Lăţimea benzilor variază în funcţie de 

panta terenului după cum urmează: pe pantă de 7-9 
0
 (12-16 %) între 30 şi 40 m; 

pe pantă de 9-14 
0
 (16-25 %) între 20 şi 30 m; pe pantă de 14-18 

0
 (25-32 %) 

între 12 şi 20 m; respectiv pe pantă de 18-22 
0
 (32-40 %) între 7 şi 12 m. 

 

9.5.2.4. Fertilizarea şi modul de folosire a pajiştii după 

supraînsămânţare 

Deşi sunt lucrări auxiliare, fertilizarea şi modul de folosire a pajiştii după 

supraînsămânţare contribuie într-o mare măsură la reuşita acesteia [9], [12], 

[13]. Astfel, dacă se fertilizează cu azot înainte de supraînsămânţare, acesta 

conduce la stimularea creşterii plantelor din vechiul covor vegetal, ceea ce 

conduce la sufocarea noilor plante semănate. Ca urmare, fertilizarea înainte de 

supraînsămânţare trebuie făcută doar cu fosfor şi potasiu. Azotul urmează să se 

dea după instalarea noilor plante şi după ce s-a luat prima coasă. 

Folosirea pajiştii după supraînsămânţare - care include şi lucrările de 

diminuare a concurenţei vechiului covor vegetal prin curăţire sau cosire, 

efectuate după supraînsămânţarea propriu-zisă - se recomandă a se face prin 

cosire înaintea înspicării gramineelor perene şi ridicarea în cel mai scurt timp a 

plantelor cosite. Un păşunat imediat după răsărirea noilor plante ar conduce la 

smulgerea acestora de animale şi implicit la compromiterea lucrării de 

supraînsămânţare. Ciclurile următoare se cosesc sau se păşunează, în funcţie de 

destinaţia pajiştii respective. În toamnă este necesar să se elimine surplusul de 

iarbă printr-un păşunat pe o perioadă scurtă cu ovine. 
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9.5.3. Variante tehnologice de mecanizare a lucrărilor de 

supraînsămânţare a pajiștilor degradate 

Pentru reuşita supraînsămânţării pajiştilor este necesar ca toate lucrările din 

cadrul fluxului tehnologic să fie de bună calitate și să respecte cerinţele 

agrotehnice impuse. Supraînsămânțarea cuprinde lucrările specifice de 

diminuare a competiţiei vegetaţiei existente înainte și după supraînsămânțat și de 

supraînsămânţare propriu-zisă. Modul de executare a acestor lucrări specifice 

diferă în funcție de condițiile staționale și nivelul de dotare al exploatației 

agricole. 

În tabelul 9.3 sunt prezentate câteva variante tehnologice de mecanizare a 

lucrărilor specifice în funcție de condițiile staționale zonale. 

 

Tabelul 9.3 

Variante tehnologice și mașini pentru mecanizarea  

supraînsămânțării pajiștilor 

a. Pajiştea este invadată de muşuroaie, dejecţii şi are microdenivelări  

Varianta convențională 

Curăţirea  

de muşuroaie 

anuale,  

de dejecţii  

şi aerarea 

covorului  

vegetal 

Semănatul 

plantelor  

furajere  

de pajiști 

Tăvălugirea  

după  

semănat 

Diminuarea 

concurenței 

vechiului  

covor   

vegetal  

după  

semănat 

    
Tractor pe roţi 

 de 48-60 kW 

 (65-80 CP) + 

Rindeaua  

de pajişti  

de 3,75 m, 

 lestată 

Tractor pe roţi  

de 33-48 kW  

(45-65 CP) + 

Semănătoare  

de cereale  

purtată  

de 2,5-4 m  

Tractor pe roţi  

de 33-40 kW  

(45-55 CP) + 

Tăvălugul 

 inelar  

TI - 5,5  

Tractor pe roţi 

de 48-60 kW  

(65-80 CP) + 

Maşina  

de curăţat 

pajişti  

de 2,0 m 
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Tabelul 9.3 

-continuare- 

Variante noi 

Varianta 1 

Curăţirea de muşuroaiele 

anuale, de dejecţii, 

aerarea covorului vegetal 

și semănat plante furajere 

de pajiști 

Tăvălugirea după 

semănat 

Diminuarea concurenței 

vechiului covor  vegetal 

după semănat  

   
Tractor pe roţi de 48-60 

kW (65-80 CP) + 

Rindeaua de pajişti de 

3,75 m + Echipament  

de semănat  

de 3,75 m  

pentru rindea 

Tractor pe roţi de 33-40 

kW (45-55 CP) + 

Tăvălugul inelar TI - 5,5 

Tractor pe roţi de 60 -80 

kW (80 -110 CP) + 

Maşina de curăţat pajişti 

de 2,5 m 

Varianta 2 

Curăţirea de muşuroaiele 

anuale, de dejecţii, 

aerarea covorului vegetal 

și fertilizarea cu P și K 

Supraînsămânțarea 

propriu-zisă 

Diminuarea concurenței 

vechiului covor vegetal 

după semănat prin 

curățire și tocare 

   
Tractor pe roţi de 48-60 

kW (65-80 CP) + 

Rindeaua de pajişti  

de 3,75 m +  

Echipament  

de fertilizat  

de 3,75 m  

pentru rindea  

Tractor pe roţi  

de 48-73 kW  

(65-100 CP) +  

Mașina  

de supraînsămânțat 

pajiști degradate  

MSPD 2,5 

Tractor pe roţi  

de 60 -80 kW  

(80 -110 CP) + Maşina 

de curăţat pajişti  

de 2,5 m 
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Tabelul 9.3 

-continuare- 

Varianta 3 

Curăţirea de muşuroaie 

anuale, de dejecţii, 

aerarea covorului vegetal 

și fertilizarea cu P și K 

Supraînsămânțarea  

propriu-zisă 

Diminuarea concurenței 

vechiului covor  vegetal 

după semănat prin 

curățire și tocare 

   
Tractor pe roţi  

de 48-60 kW  

(65-80 CP) +  

Rindeaua de pajişti  

de 3,75 m + Echipament 

de fertilizat de 3,75 m 

pentru rindea 

Tractor pe roți 

 de 40-48 kW  

(55-65 CP) +  

Mașina de 

supraînsămânțat  

MSP 8 

Tractor pe roţi  

de 60 -80 kW  

(80 -110 CP) +  

Maşina de curăţat  

pajişti de 2,5 m 

Varianta 4  

Curăţirea de muşuroaiele anuale, de 

dejecţii, aerarea covorului vegetal și 

fertilizarea  

cu P și K  

Supraînsămânţarea propriu-zisă şi 

diminuarea concurenţei vechiului 

covor vegetal prin erbicidarea în benzi 

  

Tractor pe roţi de 48-60 kW  

(65-80 CP) + Rindeaua de pajişti de 

3,75 m + Echipament de fertilizat de 

3,75 m pentru rindea 

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 
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Tabelul 9.3 

-continuare- 

b. Pajiștea este invadată de mușuroaie și vegetație nevaloroasă cu diametrul 

sub 4 cm 

Varianta convențională 

Curăţirea de 

mușuroaie și 

de vegetaţia 

nevaloroasă 

Pregătirea 

superficială a 

terenului 

Semănatul 

plantelor 

furajere de 

pajiști 

Tăvălugirea 

după semănat 

Diminuarea 

concurenței 

vechiului 

covor  vegetal 

după semănat   

     
Tractor pe roţi 

de 48-60 kW 

(65-80 CP) + 

Maşina de 

curăţat pajişti 

de 2,0 m 

Tractor pe roţi 

de 48-60 kW 

(65-80 CP) + 

Rindeaua de 

pajişti de 3,75 

m, lestată 

Tractor pe roţi 

de 33-48 kW 

(45-65 CP) + 

Semănătoare 

de cereale 

purtată de 2,5-

4 m  

Tractor pe roţi 

de 33-40 kW 

(45-55 CP) + 

Tăvălugul 

inelar  

TI - 5,5  

Tractor pe roţi 

de 48-60 kW 

(65-80 CP) + 

Maşina de 

curăţat pajişti 

de 2,0 m 

Variante noi 

Varianta 1 

Curăţirea de mușuroaie, 

de vegetaţia nevaloroasă 

și fertilizarea cu P și K 

Supraînsămânțarea  

propriu-zisă 

Diminuarea concurenței 

vechiului covor  vegetal 

după semănat prin 

curățire și tocare 

   
Tractor pe roţi  

de 60 -80 kW  

(80 -110 CP) + Maşina 

de curăţat pajişti 

 de 2,5 m + Echipament 

de fertilizat frontal  

de 2,5 m 

Tractor pe roţi  

de 48-73 kW  

(65-100 CP) +  

Mașina de 

supraînsămânțat pajiști 

degradate MSPD 2,5 

Tractor pe roţi  

de 60 -80 kW  

(80 -110 CP) + Maşina 

de curăţat  

pajişti de 2,5 m 
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Tabelul 9.3 

-continuare- 

Varianta 2 

Curăţirea de mușuroaie, 

de vegetaţia nevaloroasă 

și fertilizarea cu P și K 

Supraînsămânțarea  

propriu-zisă 

Diminuarea concurenței 

vechiului covor  vegetal 

după semănat prin 

curățire și tocare 

   
Tractor pe roţi 

 de 60 -80 kW  

(80 -110 CP) + Maşina 

de curăţat pajişti  

de 2,5 m + Echipament 

de fertilizat frontal  

de 2,5 m 

Tractor pe roți  

de 40-48 kW  

(55-65 CP) + Mașina 

 de supraînsămânțat  

MSP 8 

Tractor pe roţi  

de 60 -80 kW  

(80 -110 CP) + Maşina 

de curăţat  

pajişti de 2,5 m 

Varianta 3 

Curăţirea de mușuroaie, de vegetaţia 

nevaloroasă și fertilizarea cu P și K 

Supraînsămânţarea propriu-zisă şi 

diminuarea concu-renţei vechiului 

covor vegetal prin erbicidarea în benzi 

  

Tractor pe roţi de 60 -80 kW  

(80 -110 CP) + Maşina de curăţat 

pajişti de 2,5 m + Echipament de 

fertilizat frontal  de 2,5 m 

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 

* masini și echipamente specifice concepute și realizate de ICDP Brașov 
 

Alături de variantele convenționale sunt prezentate variantele noi, care 

permit reducerea consumurilor specifie, diminuarea gradului de poluare și 

reducerea cheltuielilor specifice.  
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10. STRATEGII DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A PAJIȘTILOR PRIN LUCRĂRI 

DE RENOVARE TOTALĂ 

 

 

10.1. Considerații generale 

Vegetaţia pajiştilor permanente, atât cantitativ cât şi calitativ, este 

condiţionată în mare măsură de condiţiilor staţionale în care se regăsesc aceste 

suprafețe, la care se adaugă influenţele factorilor antropici  prin sistemul de 

exploatare. Fiecare din elementele condiţiilor staţionale acţionează cu intensităţi 

diferite. Cunoaşterea cantitativă şi a ponderii acestora constituie o preocupare 

din ce în ce mai importantă, reprezentând punctul inițial privind deciziile  

ulterioare referitoare la  satbilirea variantelor tehnologice ce cercetările efectuate 

pe pajiştile permanente. 

Prin măsuri radicale de îmbunătăţire a pajiştilor degradate se înţelege un 

complex de lucrări de înlocuire totală a vegetaţiei vechi cu specii şi amestecuri 

valoroase de graminee şi leguminoase perene de pajişti prin reînsămânţare.  

Reînsãmânţarea cu specii şi amestecuri valoroase de graminee şi 

leguminoase perene este principala mãsurã de îmbunătăţire şi sporire a 

producţiei pajiştilor degradate şi a celor slab productive. Pe de altă parte, 

înierbarea cu amestecuri de plante furajere de pajişti a suprafeţelor degradate, 

constituie cea mai simplă şi mai economică măsură de combatere a eroziunii 

solului şi de ameliorare a însuşirilor fizico-chimice ale acestuia [1], [8], [10], 

[11], [16]. 

 

 

10.2. Obiectivele strategiei 

 

10.2.1. Obiectivul general  

Elaborarea unor soluţii tehnologice de îmbunătăţire, întreţinere şi folosire a 

pajiştilor situate în diferite regiuni fizico-geografice (câmpie, deal, munte) în 

contextul relaţiei climă – sol – plantă – animal – produs animalier – conservarea 

biodiversităţii şi protecţia mediului înconjurător. 

 

10.2.2. Obiective specifice 

- Adaptarea tehnologiilor de reînsămânţare a pajiştilor permanente, 

specifice fiecărei condiţii staţionale, pentru realizarea unor sisteme agricole 

durabile, cu efecte minime cauzate de schimbările climatice şi optimizarea 

economică a secvenţelor şi verigilor tehnologice de obţinere şi valorificarea 

furajelor de pe pajişti; 

- Creşterea valorii nutritive a covorului ierbos, care să asigure o hrănire 

echilibrată şi eficientă a diferitelor categorii de animale, îndeosebi din speciile 
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bovine şi ovine, pentru obţinerea de produse zootehnice sănătoase şi o bunăstare 

a animalelor; 

- Promovarea unor mijloace tehnice pentru efectuarea mecanizată a 

verigilor tehnologice de îmbunătăţire a pajiştilor prin măsuri radicale; 

- Promovarea celor mai adecvate verigi tehnologice de îmbunătățire a 

pajiștilor permanente și a unor mijloace tehnice specifice are la bază stabilirea 

unei interacţiuni favorabile în ceea ce priveşte utilizarea cu bune rezultate a 

resurselor naturale, dintre ecosistemele de pajiști îmbunătățite prin renovare 

totală şi sistemele de creştere a animalelor. 

De asemenea, se urmărește ca soluțiile tehnologice propuse, să elimine sau 

să limiteze efectul factorilor restrictivi externi, astfel încât să se asigure o 

producţie de furaj ridicată şi cu o înaltă valoare furajeră. 

 

 

10.3. Pajişti indicate pentru îmbunătăţire prin măsuri radicale 

Reînsămânţarea este recomandată pentru suprafeţele de pajişti degradate 

precum şi pe cele slab productive. 

În categoria pajiştilor degradate şi a celor slab productive sunt incluse [1], 

[8], [10], [11], [16]:  

- pajiştile cu covor vegetal degradat;  

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

- pajiştile cu vegetaţie rărită la sub 60 %;  

- pajiştile de calitate slabă, invadate de specii cu valoare furajeră 

redusă şi de buruieni (peste 25…30 %, Fig. 10.1);  

- 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, în următoarele cazuri:  

- pe pajiştile semănate (intensive) după încheierea ciclului economic 

de utilizare (de 4-5 ani); 

- pentru realizarea de loturi semincere de graminee şi leguminoase 

perene de pajişti;  

- pentru înfiinţarea culturilor furajere, care se introduc în asolament pe  

terenurile arabile;  

- pentru înfiinţarea de zone de agrement şi de terenuri sportive etc.; 
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Fig. 10.1. Pajişti invadate de plante nevaloroase (buruieni) 

 

- ca soluţie raţională, ecologică şi economică de readucere în circuitul 

agricol a terenurilor abandonate. 

 

 

10.4. Lucrările agricole și sistemele tehnice necesare reînsămânţării 

pajiştilor 

Îmbunătăţirea pajiştilor prin reînsămânţare cuprinde următoarele grupe de 

lucrări:  

- lucrări pentru crearea condiţiilor optime instalării şi dezvoltării 

plantelor; 

- însămânţarea propriu-zisă;  

- lucrări de întreţinere a pajiştii după reînsămânţare. 



218 
 

Pentru crearea condiţiilor optime instalării şi dezvoltării plantelor sunt 

necesare următoarelor lucrări: eliminarea excesului de umiditate, combaterea 

eroziunii şi alunecărilor, curăţirea de muşuroaie şi vegetaţie nevaloroasă, 

corectarea reacției solului (aciditatea şi alcalinitatea), fertilizarea, pregătirea 

terenului pentru semănat. 

În general, aceste lucrări sunt incluse în proiectele de amenajări pastorale și 

necesită mașini agricole acționate de surse energetice cu puteri ridicate 

(eliminarea excesului de umiditate, combaterea eroziunii şi alunecărilor etc.), 

altele fiind utilizate de obicei pentru îmbunătățirea pajiștilor prin lucrări de 

suprafață (curăţirea de muşuroaie şi vegetaţie nevaloroasă, corectarea reacției 

solului, fertilizarea etc.) și pentru alte culturi agricole. De aceea, în acest capitol 

nu vor fi prezentate secvențele tehnologice și echipamentele agricole utilizate 

pentru realizarea lor. 

În cele ce urmează se vor prezenta numai pe lucrările agricole și sistemele 

tehnice necesare pentru:  

- pregătirea terenului pentru semănat; 

- însămânțarea plantelor furajere de pajiști; 

- întreținerea pajiștilor după resămânțare. 

 

10.4.1. Pregătirea terenului pentru semănat 

Pregătirea terenului pentru semănat cuprinde în general următoarele 

operaţii: desţelenirea, nivelarea terenului, pregătirea patului germinativ şi 

tăvălugitul înainte şi după semănat [9], [10], [13]. 

În cadrul tehnologiei de îmbunătăţire a pajiştilor prin măsuri radicale 

(reînsămânţare) lucrările de pregătire a terenului pentru semănat se execută, în 

general, folosind maşini şi echipamente destinate şi celorlalte culturi (cereale, 

plante prăşitoare, plante tehnice etc.). 

Maşinile şi echipamentele pentru mecanizarea lucrărilor de pregătire a 

terenului pentru semănat sunt foarte diversificate în funcţie de destinaţie, de 

operaţiile care le execută, de tipul organului activ utilizat, de sursa energetică 

disponibilă, de complexitatea lor etc. Astfel, se construiesc maşini şi 

echipamente cu lăţimi de lucru diferite, începând de la cele simple acţionate cu 

tractoare monoax, destinate exploataţiilor agricole mici, până la cele complexe 

cu lăţimi de lucru mari acţionate cu tractoare cu puteri ridicate, destinate 

exploataţiilor agricole mari. 

Datorită diversităţii condiţiilor în care sunt amplasate pajiştile degradate se 

întâlnesc următoarele situaţii [2], [5], [9], [10], [13], [15], [16], care influenţează 

modul de executare a lucrărilor de pregătire a terenului pentru semănat:  

- pajişti degradate cu strat de sol fertil profund şi ţelină subţire; 

- pajişti degradate cu strat de sol fertil profund şi cu ţelina groasă; 

- pajişti degradate cu strat de sol fertil subţire şi ţelina groasă; 

- pajişti degradate cu strat de sol fertil subţire şi ţelina subţire; 

- pajişti afectate de eroziune. 
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10.4.1.1. Pajişti degradate cu strat de sol fertil profund şi cu ţelina 

subţire 

Înainte de executarea desţelenirii se recomandă discuirea din două treceri 

perpendiculare cu ajutorul grapelor cu discuri mijlocii. După discuire se face 

aratul la adâncimea de lucru de 18-22 cm cu ajutorul plugurilor. Pe pante mai 

mari de 9 
0
 (16 %) aratul se executã cu pluguri reversibile. Lucrarea de 

desţelenire se poate executa şi cu grapele cu discuri grele, efectuându-se, în 

acest caz, două treceri perpendiculare. Înainte sau concomitent cu pregătirea 

patului germinativ se execută obligatoriu o nivelare corespunzătoare a solului. O 

importanţă deosebită se va acorda nivelării terenului în cazul înfiinţării loturilor 

semincere de graminee şi leguminoase perene de pajişti. Aceasta se execută pe 

diagonala parcelei, folosind fie nivelatoare speciale, fie lame de nivelare (bare, 

şine etc.) montate pe agregatele de pregătirea patului germinativ.  Pregătirea 

patului germinativ se face cu grape cu discuri uşoare (15...20 daN/disc) şi 

mijlocii (20...30 daN/disc) sau cu grape rotative. Definitivarea pregătirii patului 

germinativ se face cu combinatoarele, cu excepţia cazului în care s-au folosit 

grapele rotative. Direcţia de lucru la pregătirea patului germinativ este pe 

diagonala parcelei. Înainte de semănat, ca de altfel şi după semănat, se face o 

tăvălugire a solului cu un tăvălug inelar, eventual lestat. 

Prin folosirea unor agregate complexe sau a unor maşini combinate se pot 

executa concomitent două sau mai multe lucrări, ceea ce permite reducerea 

consumului energetic, limitarea gradului de poluare a mediului etc.  

 

10.4.1.2. Pajişti degradate cu strat de sol fertil profund şi cu ţelină 

groasă 

Înainte de desţelenire se execută o toaletare joasã cu ajutorul maşinilor de 

curăţare a pajiştilor cu organ activ de tip rotativ cu cuţite articulate cu rotor 

vertical sau cu rotor orizontal. Distrugerea ţelinii şi pregătirea patului germinativ 

se pot face în mai multe feluri şi anume: 

- printr-o frezare la adâncimea de 6-8 cm, folosind maşini de frezare totală 

cu cuţite în formă de ,,L'' reglate la turaţia maximă a rotorului cu cuţite. În 

continuare se execută aratul, nivelatul, pregătirea patului germinativ şi 

tăvălugitul, ca în cazul prezentat la punctul anterior; 

- cu grapele cu discuri grele, executându-se două treceri perpendiculare. 

Pregătirea patului germinativ se face cu grape cu discuri medii sau uşoare şi cu 

combinatoarele. Nivelarea se execută prin montarea unei lame nivelatoare în 

spatele grapelor cu discuri. Tăvălugitul, înainte şi după semănat, se execută cu 

tăvălugi inelari; 

- printr-o frezare la adâncimea de 7-8 cm, folosind frezele agricole cu 

prelucrare totală. Pregătirea patului germinativ şi semănatul se face cu maşinile 

combinate de frezat total şi semănat, caz în care se lucrează perpendicular pe 
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prima trecere, iar adâncimea de lucru a frezei este de 12-13 cm. Se recomandă 

ca între cele două treceri să se lase un interval de 10-14 zile pentru a se produce 

uscarea ţelinii vechi. 

Se pot folosi şi în această situaţie agregate complexe, care execută două sau 

mai multe operaţii la o singură trecere, permiţând reducerea numărului de 

treceri, a consumului de carburanţi şi a nivelului poluării mediului. 

 

10.4.1.3. Pajişti degradate cu strat de sol fertil subţire şi ţelină groasă 

Pregătirea terenului se poate realiza prin douã variante tehnologice, 

respectiv cu sau fără folosirea erbicidelor. În primul caz distrugerea vechiului 

covor ierbos degradat se face prin erbicidare totală cu erbicide de tipul Paraquat, 

Diquat sau Glifosat, folosind maşini de erbicidare cu duze pentru erbicidarea 

totală. Erbicidarea se execută primăvara sau vara înainte cu două săptămâni de a 

se prelucra solul. După două săptămâni se face o curăţire joasă a vechii vegetaţii 

cu ajutorul maşinilor de curăţat pajişti. Distrugerea vechii ţelini şi pregătirea 

patului germinativ se poate face folosind grapa cu discuri grea, grapa cu discuri 

uşoară, combinatorul şi tăvălugul inelar. 

În cazul în care nu se erbicidează, atunci se face în prealabil o curăţire joasă 

a vegetaţiei nevaloroase folosind maşinile rotative de curăţat pajişti. Distrugerea 

ţelinii şi pregătirea patului germinativ se face din două treceri perpendiculare cu 

freza echipată cu cuţite în formă de ,,L'' pentru prelucrarea totală. Prima trecere 

se face la adâncimea de 6-8 cm cu reglarea turaţiei rotorului frezei la maximum. 

Trecerea a doua, recomandată a se face după 10...14 zile, se execută la 

adâncimea de 10-12 cm. 

O altă variantă cu consumuri specifice reduse constă în distrugerea vechii 

ţelini printr-o frezare la adâncimea de 6-7 cm, urmată de pregătirea patului 

germinativ şi semănatul, lucrări ce se fac cu maşinile combinate de frezat total şi 

semănat, caz în care se lucrează perpendicular pe prima trecere, iar adâncimea 

de lucru a frezei este de 10-12 cm. Se recomandă ca între cele două treceri să se 

lase un interval de 10-14 zile pentru a se produce uscarea ţelinii vechi. 

Tot în cazul în care nu se folosesc erbicidele, distrugerea ţelinii şi 

pregătirea patului germinativ se mai poate face prin două treceri perpendiculare 

cu grapele cu discuri grele, urmate de lucru cu grape cu discuri mijlocii cu 

combinatorul şi tăvălugitul cu tăvălugul inelar, dar calitatea lucrării, chiar după 

executarea unui număr ridicat de discuiri repetate (atât cu discul greu cât şi cu 

cel mijlociu) este necorespunzătoare (grad de încorporare, de distrugere şi de 

mărunţire a vechii ţelini nesatisfăcătoare). 

 

10.4.1.4. Pajişti degradate cu strat de sol fertil subţire şi ţelină subţire 

În cazul acestor suprafeţe de pajişti, în funcţie de dotarea exploataţiei, se 

recomandă următoarele variante: 
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Varianta 1: distrugerea ţelinii şi pregătirea patului germinativ se face prin 

două treceri perpendiculare cu grapa cu discuri grea, urmate de 2-3 treceri cu 

grapa cu discuri mijlocie, de combinator şi de tăvălugul inelar. 

Varianta 2: desţelenirea se face cu grapele cu discuri grele, executându-se 

în acest caz două treceri perpendiculare. La a doua trecere se face şi nivelarea 

prin montarea unei lame nivelatoare în spatele grapelor cu discuri. Tăvălugitul 

înainte şi după semănat şi semănatul urmează să se facă cu maşinile speciale de 

semănat plante furajere de pajişti. 

Varianta 3: desţelenirea, pregătirea patului germinativ şi semănatul se 

execută dintr-o singură trecere, caz în care se folosesc maşini combinate de 

frezat total şi semãnat. 

 

10.4.1.5. Pajişti afectate de eroziune   

În cazul pajiştilor cu pantă redusă, până la 10-12 
0
 (17,5-21,0 %), şi cu 

orizont coluvionat, solul se mobilizează prin arătură superficială la adâncimea 

de 14-16 cm cu ajutorul plugurilor reversibile sau prin discuiri repetate cu grape 

cu discuri uşoare sau mijlocii [5], [15]. După arătură terenul se prelucrează cu 

grape cu discuri uşoare, cu combinatorul echipat cu lamã nivelatoare şi cu 

tăvălugul inelar.  

În cazul terenurilor cu pante cuprinse între 12 şi 22
0
 (21 şi 40 %) 

distrugerea ţelinii se poate face în următoarele moduri: 

- prin discuiri repetate cu grape cu discuri mijlocii; 

- prin arăturã superficială cu plugurile reversibile; 

- prin frezare la 6-8 cm adâncime cu frezele agricole cu cuţite pentru 

prelucrarea totală. 

Pregătirea patului germinativ pe terenurile arate se face în continuare cu 

grape rotative sau cu grape cu discuri mijlocii, cu combinatorul cu lamã 

nivelatoare şi cu tãvãlugul inelar. 

Pregătirea patului germinativ pe terenurile frezate se face printr-o a doua 

trecere la adâncimea de 8-10 cm cu freza agricolă cu cuţite în formă de ,,L”, 

pentru prelucrare totală, urmată de tăvălugirea cu tăvălugul inelar. 

Tăvălugitul înainte şi după semănat şi semănatul se pot executa 

concomitent cu maşinile speciale de semănat plante furajere de pajişti. 

Folosirea maşinilor combinate de frezat şi semănat permite executarea 

dintr-o trecere a lucrărilor de distrugere a vechiului covor vegetal, pregătirea 

patului germinativ, semănatul şi tăvălugitul după semănat. 

Pe pantă mai mare de 7
0
 (12 %) lucrările se execută obligatoriu pe curbele 

de nivel respectându-se cu stricteţe următoarele măsuri tehnologice: pe versanţii 

lungi, unde eroziunea solului este favorizată, lucrările necesare în vederea 

înierbării se fac în benzi alternative paralele cu curbele de nivel. Benzile 

nelucrate urmează să fie lucrate în anul următor când prima serie de benzi sunt 

deja înţelenite. Lăţimea benzilor variază în funcţie de pantă după cum urmează: 

pe pantă de 7-9 
0
 (12-16 %) între 30 şi 40 m; pe pantă de 9-14 

0 
(16-25 %) între 
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20 şi 30 m; pe pantă de 14-18 
0
 (25-32 %) între 12 şi 20 m; respectiv pe pantă de  

18-22 
0
 (32-40 %) între 7 şi 12 m [2], [7], [9], [10], [13]. 

Acţionarea maşinilor şi utilajelor se face cu tractoare speciale pentru pante 

(pe roţi cu dublã tracţiune, echipate cu roţi duble sau cu şenile). 

 

10.4.2. Lucrările agricole și sistemele tehnice necesare semănatului      

plantelor furajere de pajiști 

 

10.4.2.1 Alegerea speciilor şi structura amestecurilor de graminee şi 

leguminoase perene de pajişti 

Pajiştile degradate, supuse lucrărilor de îmbunătăţire prin metoda 

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

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

Adaugând la această diversitate de condiţii pedoclimatice, modul de  exploatare 

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

importanţa deosebită ce trebuie acordată stabilirii speciilor  şi  soiurilor care 

intră în structura  amestecurilor  de ierburi de pajişte. 

 

  Alegerea speciilor 

Pentru supraînsămânţarea şi reînsămânţarea pajiştilor se utilizează 

graminee şi leguminoase  perene de pajişti. În componenţa  amestecurilor se  

aleg  acele   specii   care corespund condiţiilor staţionale,  rnodului  de  cultură şi 

exploatare a  pajiştei,au capacitate de competiţie şi valoare furajeră ridicată. 

Aceste condiţii pot fi îndeplinite numai pe  baza  cunoaşterii cerinţelor faţă de 

climă şi sol, a pretabilităţii la diferite moduri de folosire şi a valorii nutritive ale  

principalelor  speciilor de graminee şi leguminoase perene de  pajişti, prezentate 

în tabelul 10.1. 
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Tabelul 10.1 

Caracteristicile principalelor specii cultivate de graminee şi leguminoase perene de pajişti [14] 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

speciei 
Aria de cultură Cerinţe climatice Cerinţe faţă de sol  

Mod  

de 

exploa- 

tare  

Calitatea 

furajului 

0 1 2 3 4 5 6 

A. GRAMINEE PERENE 

1 Golomăţul 

(Dactylis 

glomerata) 

- din câmpie până la limita  

superioară a etajului 

nemoral, subetajul pădurilor 

de fag 

- rezultate bune în zonele cu 500-600 mm 

precipitaţii şi în cultură irigată; 

- nu suportă inundaţiile de lungă durată; 

- rezistă bine la gerurile din timpul iernii, 

mai ales când solul este acoperit cu 

zăpada, dar se  înregistrează pierderi la 

temperaturi sub -18...- 20°C, in iernile fără 

zăpadă. 

- cerinţe reduse faţă de sol şi 

reacţionează foarte bine la 

fertilizare; 

- este considerată principala 

plantă de pajişti pe solurile brune 

luvice şi luvisolurile albice; 

- capacitatea de competitie este 

ridicată şi se accentuează la 

fertilizarea cu doze mari de azot  

păşunat 

fâneaţă, 

mixt 

-în stadiu 

tânar are un 

grad ridicat 

de 

digestibilit. 

 - după 

înspicare 

calitatea 

scade mult 

2 Timoftica 

(Phleum 

pratense) 

- zona colinară inferioară 

până în etajul boreal (al 

pădurilor de molid); 

- plantă tipică zonelor reci 

- cerinţe mai mari pentru  umezeală şi mai 

modeste faţă de caldură şi hrană;se 

recomandă în staţiuni umede şi răcoroase. 

- valorifică bine solurile grele, 

turboase şi pe cele slab până la 

moderat acide 

fâneaţă, 

mixt 

- un furaj de 

calitate 

superioară 

3 Păiuşul de 

livezi 

(Festuca 

pratensis) 

- zona silvostepei, până in 

etajul pădurllor de molid 

- zone mai umede şi răcoroase, precipitatii 

peste 550 - 600 mm. nepretenţioasă la 

caldură, rezistentă la ger şi la îngheturile 

târzii din primăvară. Rezistenţă mijlocie la 

secetă şi rezistenţă ridicată la inundaţii, 

fiind planta  potrivita pentru luncile 

râurilor 

- culturi bune pe solurile argiloa-

se, luto-argiloase, reavene; 

- manifestă toleranţă faţă de 

aciditatea solului; 

- reacţionează moderat la 

fertilizare, pretându-se la cultura 

semiintensivă 

păşunat, 

fâneaţă,    

mixt 

Valoare 

nutritivă 

bună 
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Tabelul 10.1 

-continuare- 

0 1 2 3 4 5 6 

4 Raigrasul 

englezesc 

(Lolium  

perenne) 

- are plasticitate ecologică 

mai restrânsă, fiind o specie 

mai pretenţioasă faţă de 

principalii factori de 

vegetaţie; 

- subetajele pădurilor de 

stejar şi de fag 

- este sensibilă la gerurile mari fără 

zăpadă,la alternanţa înghet-dezghet din 

primăvară şi la secetă; 

- condiţii favorabile în zonele cu ierni 

blânde, pe terenuri umede; 

- nu rezistă pe terenurile cu inundaţii de 

lungă durată sau cu apa freatică la 

suprafaţă 

- cerinţe mari faţă de 

substanţele nutritive, în special 

faţă de azot 

păşune, 

mixt 

 

furaj de 

bună calitate 

5 Obsiga 

nearistată 

(Bromus inermis) 

- terenuri uscate şi calde, 

supuse eroziunii, din zona 

de silvostepă şi subetajul 

pădurilor de gorun 

- este una dintre gramineele cu pretenţii 

reduse faţă de factorii de vegetaţie, 

fiind rezistentă la secetă, la gerul din 

timpul iernii, precum şi la îngheţurile 

târzii de primăvară 

- nu are cerinţe ridicate faţă de 

fertilitatea solului, in schimb 

nu suportă aciditatea 

fâneaţă, 

păşune 

valoare 

furajeră 

medie 

6 Păiuşul înalt 

(Festuca 

arundinacea) 

- creşte in zona pădurilor 

 de foioase; 

- lunci 

- suportă bine umiditatea în exces, 

temperaturile înalte, dar şi cele scăzute 

- soluri de pădure, de luncă, 

lutoase sau argiloase 

fâneaţă, 

păşune 

valoare 

furajeră 

medie 

7 Păiuşul roşu 

(Festuca rubra) 

- etajul pădurilor de molid şi 

etajul subalpin 

- rezistenţă ridicată la ger şi la 

îngheţurile târzii de primăvară. 

- puţin pretenţioasă, în general, 

faţă de sol; 

- reacţionează bine la 

fertilizarea minerală şi mai cu 

seamă la îngrăşarea prin târlire, 

unde devine predominantă 

păşune valoare 

furajeră 

bună 
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Tabelul 10.1 

-continuare- 
0 1 2 3 4 5 6 

8 Raigrasul italian 

(Lolium 

multiflorum) 

- zonele de câmpie, 

subcolinară, colinară 

- are cerințe mari faţă de temperatură şi 

apă, nu suportă temperaturi ridicate în 

absenţa apei; 

- în zonele cu temperaturi ridicate şi 

umiditate scăzută (<550mm) nu poate 

fi cultivat decât în sistem irigat 

- nu sunt cerinţe deosebite; 

- pe solurile cu un pH mai mic 

de 6,5 este obligatorie 

amendarea cu calciu 

fâneaţă 

siloz 

valoare 

nutirtivă 

foarte 

bună 

9 Firuţa (Poa 

pratensis) 

- areal de cultură foarte larg, 

din  câmpie până în zona 

montană,  - zonele moderat 

umede  

- este rezistentă la secetă şi la 

temperaturile scăzute din iarnă şi 

primăvară 

- preferă soluri aerate şi 

reacţionează bine la fertilizare 

păşune valoare 

nutritivă 

bună 

10 Pirul crestat 

(Agropyron 

pectiniforme) 

- recomandată la inierbarea 

terenurilor în pantă şi supuse 

eroziunii. 

- foarte rezistentă la secetă şi ger - valorifică bine toate tipurile de 

sol, inclusiv sărăturile 

fâneaţă, 

păşune 

valoare 

furajeră 

medie 

11 Ierbăluţa 

(Phalaris 

arundinacea) 

- creşte pe solurile cu 

umiditate ridicată, din 

majoritatea luncilor 

râurilor, din zonele 

secetoase, umede şi reci; 

- rezistă sub un strat mai gros 

de materiale aduse de 

inundatii, ceea ce o 

recomandă ca singura specie 

furajeră adaptată la condiţiile 

din luncă 

- rezistentă, pe perioade scurte, la 

temperaturi extreme; 

- se pretează în zone cu exces de 

umiditate 

- preferă soluri neutre, slab 

acide 

în 

amestec 

pentru 

fâneaţă, 

siloz 

valoare 

furajeră 

medie 
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Tabelul 10.1 

-continuare- 

0 1 2 3 4 5 6 

B. LEGUMINOASE PERENE  

1 Trifoiul alb 

(Trifolium 

repens) 

- este leguminoasa de pajişte cu 

cea mai largă arie de cultură, 

din câmpie până în etajul 

pădurilor de molid, exceptând 

zonele prea uscate, din cauza  

sensibilităţii la secetă 

- este rezistent la secetă şi ger; 

- este singura leguminoasă care se 

menţine mai mulţi ani pe solurile cu 

exces temporar  

de umiditate 

- nepretenţioasă faţă de sol, 

putându-se cultiva şi pe soluri 

mai grele, sărace, neutre sau 

uşor acide; 

- preferă solurile bogate in P şi 

K, fixează în sol cantităti mari 

de N cu ajutorul bacteriilor din 

nodozităţile de pe rădăcini 

păşune, 

mixt cel 

de tip 

gigan- 

teum 

Valoare 

furajeră 

excelentă 

2 Ghizdeiul 

(Lotus 

corniculatus) 

- arie largă de cultură, condiţii 

ecologice foarte variate 

- o specie cu rezistenta bună la 

secetă, foarte bună la ger şi slabă la 

excesul temporar de umiditate 

- se cultivă pe soluri diferite (de 

la uşoare la grele; cu fertilitate 

scazută; de la alcaline la 

puternic acide) 

păşunat 

mixt 

Valoare 

furajeră  

bună 

3 Lucerna 

albastră 

(Medicago 

sativa) 

- se caracterizează printr-o 

foarte mare plasticitate 

ecologică; 

- zonele de stepă şi silvostepă 

- mare rezistenţă la secetă, dar 

realizează producţii mari numai in 

conditii de precipitaţii 500-600 mm 

anual sau irigat 700-800 mm; 

- are cerinte mari faţă de căldura in 

timpul perioadei de vegetaţie şi 

rezistă foarte bine la temperaturile 

scăzute, până la -25°C, din iarnă 

- soluri profunde, bine aerate, 

bogate în humus şi calciu, 

reacţie neutră sau alcalină; 

- nu dă rezultate satisfăcătoare 

pe solurile acide, grele, cu exces 

de umiditate 

făneaţă, 

păşune 

cu un 

procent  

 25%, 

siloz 

Valoare 

furajeră 

superioară 
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Tabelul 10.1 

-continuare- 

0 1 2 3 4 5 6 

4 Sparceta 

(Onobrychis 

viciifolia) 

- zonele de stepă şi silvostepă; 

- ocupă terenurilemai sărace, 

versanţii supuşi eroziunii, unde 

lucerna dă rezultate mai slabe 

- rezistă foarte bine la iernare şi la 

secetă; 

- la insămânţare are nevoie de mai 

multă apă pentru răsărire in primele 

faze de vegetatie pentru o bună 

instalare; 

- zone cu 400-500 mm precipitaţii 

anuale 

- valorifică bine terenurile 

uscate, calcaroase, fiind o plantă 

calcifilă;  

- nu dă rezultate pe solurile 

acide; 

- este recomandată, impreună cu 

Bromus inermis pe terenuri in 

pantă supuse eroziunii. 

făneaţă, 

mixt, 

siloz 

Valoare 

nutritivă 

ridicată 

5 Trifoiul roşu 

(Trifolium 

pratense) 

- este planta etajului de 

vegetaţie al pădurilor de 

foioase;  

- este una din cele mai 

valoroase plante de nutreţ din 

zona colinară 

- dă rezultate bune în climatul 

răcoros şi umed cu temperaturi 

moderate în perioada de vegetaţie cu 

precipitaţii peste 600 mm anual 

- rezultate bune pe soluri argilo-

lutoase, uşor acide-neutre; 

- reuşita culturii pe solurile 

acide este legată de fertilizarea 

cu ingrăşăminte organice, iar pe 

cele cu pH sub 5,5 este 

obligatorie amendarea, altfel 

cultura dispare in primul an 

făneaţă, 

păşune 

Valoare 

furajeră 

superioară 
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Structura amestecurilor de ierburi  

Un amestec de ierburi este format din graminee şi leguminoase perene.  

Procentul de participare în amestec a gramineelor perene este de 60-80 %, 

iar cel al leguminoaselor perene de 20-40 % [1], [8].  

În funcţie de metoda de îmbunătăţire – parţială, prin supraînsămânţare sau 

totală, prin reînsămânţare, de condiţiile de climã şi sol, de potenţialul  productiv 

al speciilor, de valoarea lor furajerã, de modul cum rãspund la fertilizare şi de 

pretabilitatea la modul de folosinţã dorit, se stabileşte un anumit amestec de 

graminee şi leguminoase perene.  

Numărul mare de soiuri noi, cu calităţi diferite, permit realizarea 

amestecurilor compatibile condiţiilor pedoclimatice specifice fiecărei locaţii şi 

destinaţii ulterioare. 

Amestecurile de ierburi, care se recomandă pentru reînsămânţare, în 

funcţie de zona pedoclimatică de amplasare a pajiştii degradate şi de modul de 

folosire a suprafeţei supraînsămâţate sau reînsămânţate, sunt prezentate în 

tabelul 10.2 partea I-a şi partea II-a [7], [13], [16]. 

Analizând datele din tabelul 10.2 se poate afirma că norma de amestec de 

seminţe, cu valoarea culturalã de 100 %, variazã între 21 şi 65 kg/ha. 

Aceste amestecuri se recomandă şi pentru înfiinţarea unor pajişti 

temporare în terenuri arabile, în cadrul unor asolamente agricole.  

Calculul necesarului de seminţe din fiecare specie Qsi participantă la 

amestec se face cu următoarea relație [13]:  

iu

isis
V

qSkQ
100



  în  [kg],   (10.1) 

unde: 

 

- S reprezintă suprafaţa de reînsămânţat, în [ha]; 

- qi reprezinta norma de seminţe din specia i din amestecul recomandat, 

pentru fiecare ha, conform tabelului 10.2, în  [kg/ha];  

100

ii
ui

GP
V




   în [%],   (10.2) 

- Vui  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          

ks = 1,05-1,10. 
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Tabelul 10.2 

Amestecuri de ierburi (kg/ha) recomandate pentru reînsămânţare  

pe zone de cultură şi mod de folosire (P=păşunat; F=fâneaţă; M=mixt) [14] 

 

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 
P 

M 

P 

M 
P F 

M 

F 

P 

M 
M M 

Golomăţ  

(Dactylis glomerata) 
12 6 8 10 - 10 12 - 9 10 

Păiuş de livezi  

(Festuca pratensis)  
8 - 10 8 - - 5 15 - 13 

Timoftică 

(Phleum pratense)  
5 - - 5 - 8 5 6 7 7 

Raigras englezesc  

(Lolium perenne) 
- - - 2 - - - 4 9 - 

Păiuş înalt  

(Festuca arundinaceea)  
- - - - 25 - - - - - 

Păiuş roşu  

(Festuca rubra) 
- - - - - - - - - - 

Firuţă  

(Poa pratensis) 
2 - - 2 - - - 2 - - 

Bromus inermis  

(Obsigă nearistată) 
- - 10 - - - - - - - 

Trifoi alb  

(Trifolium repens) 
- - - 3 3 - - 3 3 3 

Trifoi roşu  

(Trifolium pratense) 
- - - - - 12 - - 5 - 

Ghizdei  

(Lotus corniculatus) 
5 - 4 - - - 3 - - 5 

Lucerna albastră  

(Medicago sativa) 
- 15 - - - - 5 - - - 

Sparcetă  

(Onobrychis viciifolia)  
- - 30 - - - - - - - 

Total sămânţă  

(cu valoarea  

culturală 100 %) 

32 21 62 30 28 30 30 30 33 38 
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Tabelul 10.2 

-continuare- 

Zona 
Etajul 

molidului 

Condiţii staţionale speciale 

Irigat 
Eroziu

ne 

Exc. 

apă 

Sărătu

ri 

Număr amestec 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Mod de exploatare 
P

M 
M P P 

P

M 

M

F 

P

M 
F M M P 

Golomăţ  

(Dactylis glomerata) 
- 4 - - 10 8 5 - 5 5 - 

Păiuş de livezi  

(Festuca pratensis)  
12 8 - 5 - 7 - - 8 - - 

Timoftică 

(Phleum pratense)  
8 10 8 3 - 5 - - 7 - - 

Raigras englezesc  

(Lolium perenne) 
- - - 15 5 3 - - 5 15 10 

Păiuş înalt  

(Festuca 

arundinaceea)  
- - - - 12 - - - - - 15 

Păiuş roşu  

(Festuca rubra) 
6 - 7 - - - - - - - - 

Firuţă  

(Poa pratensis) 
- - 3 2 2 - - - - - - 

Bromus inermis  

(Obsigă nearistată) 
- - - - - - 12 25 - - - 

Trifoi alb  

(Trifolium repens) 
3 3 3 3 3 - - - - 3 3 

Trifoi roşu  

(Trifolium pratense) 
- 3 - - - - - - - - - 

Ghizdei  

(Lotus corniculatus) 
2 - - - - - 5 - - 5 5 

Lucerna albastră  

(Medicago sativa) 
- - - - - 8 5 - - - - 

Sparcetă  

(Onobrychis viciifolia)  
- - - - - - 25 40 - - - 

Total sămânţă  

(cu valoarea  

culturală 100 %) 

31 28 21 28 32 31 52 65 25 28 33 
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Necesarul total de amestec de seminţe Qs se determină cu relaţia: 


n

iss QQ
1

,   în [kg],     (10.3) 

unde: 

n reprezintă numărul de specii care intră în amestecul recomandat. 

 

În concluzie, la alegerea speciilor și soiurilor de graminee și leguminoase 

perene de pajiști pentru formarea amestecurilor folosite la semănat, trebuie avut 

în vedere următoarele: 

1. Durata de folosire a covorului ierbos: pe termen scurt sau lung;  

2. Modul de valorificare a pajiştilor: pășunat, cosit sau ambele; protecția 

mediului, conservarea biodiversității; 

3. Gradul de intensivizare al valorificării covorului ierbos în corelaţie cu 

utilizarea fertilizanţilor, încărcătura cu animale, modul de tăiere şi stocare pentru 

conservare; 

4. Condiţiile de climã şi sol; posibilitatea existenței unor condiții speciale, 

cum ar fi: boli, secetă sau dispariţie datorită îngheţului; 

5. Compatibilitaea speciilor și soiurilor de graminee şi leguminoase 

perene de pajişti în raport cu epoca optimă de recoltare pentru o calitate 

superioară a furajului (fân, siloz, semifân); 

6. Compatibilitaea speciilor și soiurilor de graminee şi leguminoase 

perene de pajişti în vederea obţinerii unor producţii şi calităţi  optime de furaje. 

 

10.4.2.2 Maşini şi echipamente pentru mecanizarea lucrărilor de 

semănat plante furajere de pajişti 

În funcţie de nivelul de dotare tehnică a exploataţiei agricole, pentru 

semănatul ierburilor se pot folosi [5], [7], [9], [10], [13], [16]: 

 a) semănătorile universale pentru cereale; 

 b) mașini speciale pentru semănat plante furajere de pajiști; 

 c) maşini combinate de frezat şi semănat. 

 

a)Semănătorile universale pentru cereale 

Semănătorile universale pentru cereale sunt echipate cu aparate de 

distribuţie de tip cu cilindrii cu pinteni (marea majoritate), cu aparate de tip cu 

cilindrii canelaţi sau cu aparate de tip cu dublu distribuitor cu cilindrii cu pinteni 

și cilindru canelat îngust, care pot fi acţionaţi simultan sau separat. 

Dintre maşinile de semănat pajişti cele mai pretabile sunt maşinile de tip 

purtat, datorită manevrabilității lor în condițiile configurației acestor terenuri. 

Întrucât semănătorile universale de cereale nu corespund, întotdeauna, 

cerinţelor agrotehnice de calitate impuse lucrãrii de semănat ierburi, este necesar 

să se acorde o importanţă deosebită etanşării casetelor de distribuţie, reglării 
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uniforme faţă de dozatori a fundurilor mobile, reglării şibărelor, reglării 

adâncimii mici de semănat şi reglării exacte a poziţiei marcatoarelor și a 

scormonitorilor de urmă. 

Comparativ cu maşinile speciale pentru semănat ierburi, maşinile de 

semănat pentru cereale prezintă următoarele avantaje: sunt maşini universale 

folosite la mai multe culturi şi pentru perioade anuale de timp mai lungi; se 

produc în serii mai mari şi cu preţuri de achiziţie mai mici; au o răspândire mai 

ridicată în exploataţiile agricole.  Principalele dezavantaje ale semănătorilor de 

cereale constau în faptul că nu permit obţinerea unor indicii calitativi de lucru de 

nivel corespunzător cerințelor agrotehnice pentru aceste plante. Este vorba de: 

reglarea şi menţinerea constantă în lucru a adâncimii de semănat; obţinerea unor 

uniformităţi corespunzătoare de distribuţie a seminţelor pe lăţimea de lucru şi pe 

lungimea rândurilor semănate; segregarea speciilor din amestecuri în funcţie de 

masa specifică şi starea suprafeţei exterioare a seminţelor; reglarea unor norme 

mici de seminţe, în special la înfiinţarea loturilor semincere etc. 

 

b)Maşini speciale de semănat plante furajere de pajişti 

În comparaţie cu semănătorile universale de cereale semănătorile speciale 

pentru ierburi elimină deficienţele privind realizarea normelor mici de semănat, 

reglarea şi menţinerea constantă a adâncimii de semănat, uniformitatea de 

distribuţie pe lăţimea de lucru, segregarea din amestec a seminţelor etc.  

Aceste maşini specifice au următoarele avantaje:  

- execută concomitent cu semănatul şi lucrările de tăvălugit înainte şi după 

semănat; 

- pot semăna loturi semincere în rânduri alterne cu plantă protectoare; 

- pot semăna culturi furajere concomitent cu planta protectoare;  

- permit înfiinţarea gazonului în parcuri şi terenuri sportive prin 

împrăştierea uniformă la suprafaţă a seminţelor şi punerea acestora în contact cu 

solul printr-o tăvălugire corespunzătoare. 

Dezavantajele maşinilor speciale de semănat ierburi constau în preţul de 

achiziţie mai ridicat (fiind produse în serii mici), perioada anuală de utilizare 

mai mică şi aria de răspândire în exploataţiile agricole încă redusă. Acestea sunt 

compensate prin realizarea unor indici de calitate superioară şi prin posibilitatea 

formării unor agregate complexe cu alte echipamente compatibile (de fertilizat, 

de tăvălugit etc.), pentru efectuarea concomitentă a două sau mai multe lucrări. 

 

 

b1)Maşina specială de semănat plante furajere de pajişti MS 7 

Este o maşină autopropulsată de mici dimensiuni, figura 10.2, concepută 

şi realizată în ICDP Braşov, destinată semănatului pe parcele mici, în câmpuri 

experimentale, în parcuri, zone de agrement sau pe terenuri sportive. 
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Fig. 10.2. Maşina specială de semănat plante furajere de pajişti MS 7 

 

Maşina execută pe lângă lucrarea de semănat şi lucrarea de tăvălugire 

înainte de semănat. Propulsia maşinii se face prin tăvălugul frontal, acționat 

printr-o transmisie melc-roată melcată, de un motor monocilindric, cu aprindere 

prin scânteie, în patru timpi. 

 

b2)Mașină de semănat câmpuri experimentale MS 9 

Mașină de semănat câmpuri experimentale MS 9, figura 10.3, este o mașină 

de tip purtată pe tractoare de puteri mici (13-20 CP). 
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Fig. 10.3. Mașină de semănat câmpuri experimentale MS 9 

 

Aceasta este destinată semănatului plantelor furajere de pajiști (graminee și 

leguminoase perene de pajiști), în câmpuri experimentale, dar poate fi folosită și 

pe suprafețe de mărime redusă din zone de agrement, parcuri, ferme individuale  

etc. 

 

b3)Maşinile de semănat plante furajere de pajişti MSPFP 2,0 și MSPFP 2,5 

Sunt concepute şi realizate de ICDP Braşov [6], [7], [9], [10], [12], [13], 

fiind destinate executării, printr-o singură trecere, a tăvălugitului înainte de 

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

perene de pajişti) şi a tăvălugitului după semănat. 

 

 
Fig. 10.4. Maşina de semănat plante furajere de pajişti MSPFP 2,0 
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Maşinile de semănat plante furajere de pajişti sunt utilaje agricole purtate 

pe mecanismul de suspendare în trei puncte al tractoarelor de acţionare. 

 

b4)Mașina de semănat pajiști modernizată MSPM-2,5 

Mașina de semănat pajiști modernizată MSPM-2,5 (Fig. 10.5) a fost 

concepută și realizată de ICDP Brașov. Aceasta este destinată semănatului 

plantelor furajere de pajiști (graminee și leguminoase perene de pajiști), 

executând printr-o singură trecere, trei lucrări strict necesare tehnologiei de 

reînsămânțare a pajiștilor. 

Maşina de semănat plante furajere de pajişti este un utilaj agricol de tip 

purtat pe mecanismul de suspendare în trei puncte al tractoarelor de acţionare. 

Principalele părţi componente ale semănătorii speciale pentru plantele 

furajere de pajiști, sunt: cadru asamblat; tăvălugul anterior; tăvălugii posteriori; 

echipamentul de semănat; mecanismul de transmitere a mişcării la aparatele de 

dozare şi la agitatori. 

La deplasarea în lucru a agregatului tractor-maşină de semănat pajişti, 

tăvălugul anterior execută tasarea solului pe adîncimea de peste 3 cm, 

echipamentul de semănat distribuie prin tuburile de conducere şi brăzdarele de 

tip dublu disc sau împrăştie la suprafaţa terenului amestecul de plante furajere de 

pajişti prin intermediul pâlniei-tavă, iar tăvălugii posteriori, acoperă cu sol 

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

 În comparație cu celelalte mașini specifice, particularitatea acestei variante 

constructive o reprezintă montarea articulată pe cadru a tăvălugilor posteriori, 

prin două articulații cilindrice, fapt ce asigură două grade de mobilitate, creând 

acestora posibilitatea să copieze terenul atât în plan vertical-longitudinal cât și în 

plan vertical-transversal. 

 

 
Fig. 10.5. Mașină de semănat pajiști modernizată MSPM-2,5 
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De asemenea, prin echiparea semănătorii cu dozatoare de semințe cu 

pinteni, de tip dublu, se înlătură deficienţele mașinilor de semănat clasice 

privind nerealizarea normelor reduse la seminţele mici, în acest caz utilizându-se 

numai dozatorul îngust. 

 

c)Maşinile combinate de frezat şi semănat 

Maşinile combinate de frezat şi semănat sunt maşini speciale care permit 

realizarea la o singură trecere a lucrărilor de distrugere a vechiului covor 

vegetal, pregătirea patului germinativ, semănatul ierburilor şi tăvălugitul după 

semănat. 

 

c1)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 modului de funcționare și a unor părți 

componente, realizată de ICDP Brașov a condus la o nouă maşină modernizată 

MCT 2,5M, care permite înlăturarea tuturor deficienţelor semnalate la vechea 

maşină [4], [13]. Astfel, se pot obţine o calitate superioară a lucrului, se 

diminuează numărul de treceri necesare pentru o pregătire corespunzătoare a 

patului germinativ etc. 

 

 
Fig. 10.6. Maşina combinată îmbunătățită MCT 2,5 M 

 



237 
 

Îmbunătăţirile echipamentului de semănat au constat în [4], [13]:  

- 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 din fig. 10.6. 

Noua ladă de seminţe (poziţia 3 din figura 10.6) este mai suplă, foloseşte 

dozatoare de tip cilindrii cu pinteni montate pe un arbore cu canal de pană şi un 

ax 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. 

În funcție de condiţiie în care sunt amplasate pajiştile degradate, prezentate 

la punctul 10.4.1. Pregătirea terenului pentru semănat, în tabelul 10.3 sunt 

prezentate câteva variante tehnologice noi, moderne de mecanizare a lucrărilor 

specifice, care permit realizarea unor lucrări de calitate superioară, cu reducerea 

consumurilor specifie, diminuarea gradului de poluare și a cheltuielilor specifice 

[9], [10], [13]. 

 

 Tabelul 10.3 

Variante tehnologice noi pentru mecanizarea lucrărilor de reînsămânțare 

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

Varianta 1 

Curățirea de 

mușuroaie și 

vegetația nevaloroasă 

Arat  

la 20-22 cm 

Pregătirea  

patului  

germinativ 

Fertilizarea cu 

îngrășăminte 

chimice, semănatul și 

tăvulugitul înainte și 

după semănat 

    

Tractor pe roţi  

de 60 -80 kW  

(80 -110 CP) + 

Maşina de curăţat 

pajişti de 2,5 m 

Tractor pe roţi  

de 48-59 kW  

(65-80 CP) +  

Plug reversibil  

cu 3 trupițe 

Tractor pe roţi  

de 74- 88 kW (100-

120 CP) + Grapa 

rotativă cu lățime de 

2,5 m 

Tractor pe roţi  

de 59-74 kW  

+ Maşina specială de 

semănat plante 

furajere de pajişti 

MSPFP 2,5 + 

Echipament de 

fertilizat frontal  

cu lățime de 2,5 m 
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Tabelul 10.3 

-continuare- 
Varianta 2 

Curățirea de mușuroaie și vegetația 

nevaloroasă 

Fertilizarea cu îngrășăminte chimice, 

distrugerea vechiului covor vegetal, 

pregătirea patului germinativ, semănatul 

plantelor furajere de pajişti și tăvălugirea 

după semănat  

  
Tractor pe roţi de 60 -80 kW (80 -110 CP) 

+ Maşina de curăţat pajişti cu lățime de 

2,5 m 

Tractor pe roţi de 74-88 kW (100-120 CP) 

+ Maşina combinată îmbunătăţită de distrus 

vechiul covor vegetal, pregătit patul 

germinativ, semănat și tăvălugit MCT 2,5M 

+ Echipament de fertilizat frontal  

cu lățime de 2,5 m 

b. Pajişti degradate cu strat de sol fertil profund şi cu ţelina groasă 

Varianta 1 

Curățirea  

de mușuroaie  

și vegetație 

nevaloroasă 

Dezmiriștit Pregătirea  

patului  

germinativ 

Fertilizarea cu 

îngrășăminte 

chimice, semănatul și 

tăvulugitul înainte  

și după semănat 

    
Tractor pe roţi  

de 60 -80 kW  

(80 -110 CP) + 

Maşina de curăţat 

pajişti cu lățime  

de 2,5 m 

Tractor pe roţi  

de 74-88 kW  

(100-120 CP) + 

Grapa cu discuri 

grea de 2,7-3,0 m, 

două treceri 

perpendiculare 

Tractor pe roţi 

 de 74- 88 kW  

(100-120 CP) + 

Grapa rotativă cu 

lățime de 2,5 m 

Tractor pe roţi 

de 59-74 kW 

(80-100 CP) + 

Maşina specială de 

semănat plante 

furajere de pajişti 

MSPFP 2,5 + 

Echipament de 

fertilizat frontal cu 

lățime de 2,5 m 
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Tabelul 10.3 

-continuare- 

Varianta 2 

Curățirea de mușuroaie și vegetația 

nevaloroasă 

Fertilizarea cu îngrășăminte chimice, 

distrugerea vechiului covor vegetal, 

pregătirea patului germinativ, semănatul 

plantelor furajere de pajişti și tăvălugirea 

după semănat 

  
Tractor pe roţi de 60 -80 kW (80 -110 CP) 

+ Maşina de curăţat pajişti cu lățime de 

2,5 m 

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

Maşina combinată îmbunătăţită de distrus 

vechiul covor vegetal, pregătit patul 

germinativ, semănat și tăvălugit MCT 2,5M, 

două treceri perpendiculare – la prima 

trecere se face fertilizarea, iar la a doua 

trecere se face semănatul plantelor furajere   

c. Pajişti degradate cu strat de sol fertil subțire şi cu ţelina groasă 

Curățirea de mușuroaie și vegetația 

nevaloroasă 

Fertilizarea cu îngrășăminte chimice, 

distrugerea vechiului covor vegetal, 

pregătirea patului germinativ, semănatul 

plantelor furajere de pajişti și tăvălugirea 

după semănat 

  
Tractor pe roţi de 60 -80 kW (80 -110 CP) 

+ Maşina de curăţat pajişti de 2,5 m 

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

Maşina combinată îmbunătăţită de distrus 

vechiul covor vegetal, pregătit patul 

germinativ, semănat și tăvălugit MCT 2,5M, 

două treceri perpendiculare – la prima 

trecere se face fertilizarea, iar la a doua 

trecere se face semănatul plantelor furajere   
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Tabelul 10.3 

-continuare- 

d) Pajişti degradate cu strat de sol fertil subţire şi ţelină subţire  

Curățirea de mușuroaie și vegetația 

nevaloroasă 

Fertilizarea cu îngrășăminte chimice, 

distrugerea vechiului covor vegetal, 

pregătirea patului germinativ, semănatul 

plantelor furajere de pajişti și tăvălugirea 

după semănat 

  
Tractor pe roţi de 60 -80 kW (80 -110 CP) 

+ Maşina de curăţat pajişti de 2,5 m 

Tractor pe roţi de 74-88 kW (100-120 CP) 

+ Maşina combinată îmbunătăţită de 

distrus vechiul covor vegetal, pregătit 

patul germinativ, semănat și tăvălugit 

MCT 2,5M + Echipament de fertilizat 

frontal de 2,5 m 

 

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 semănat; 

distrugerea vechiului covor vegetal, pregătirea patului germinativ, semănatul 

plantelor furajere de pajişti, tăvălugirea 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 
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degradate necesită consumuri reduse de carburanţi şi forţă de muncă, cu un 

număr  mai mic de treceri ale agregatelor.     

Prin micşorarea consumului de carburanţi şi a numărului de treceri, 

noile tehnologii şi verigi tehnologice 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.  

În concluzie renovarea  unei pajiști degradate prin măsuri radicale trebuie 

să respecte următoarele cerințe minimale: 

1. Gazonul vechi are un grad de acoperire redus pe cât posibil, pentru a 

diminua concurența faţă de  semințele semănate. Dacă este necesar să se facă 

acest lucru prin lucrări premergătoare însămânțării;  

2. Distrugerea severă a vechii vegetaţii  înainte de semănat. Realizarea  

acestui lucru  se face prin cosire, pășunat sau tratament chimic;  

3. Combaterea buruienilor perene prezente înainte de însămânțare;  

4.  Ameliorarea factorilor de fertilitate a solului, cum ar fi aciditatea sau o 

inadecvată aprovizionare cu nutrienți, care limitează creșterea plantelor;  

5.  Alegerea cu atenție  a tipului de sol adecvat; a se evita soluri grele și 

pietroase care sunt cele mai dificile; 

 6.  Caracteristicile solurilor pregătite pentru semănat corespund cerinţelor 

agrotehnice ale operațiunii de însămânțare (patul germinativ ar trebui să fie bine 

mărunţit și tasat); 

7. Folosirea în mod corect a unor  mașini și echipamente agricole adecvate  

diferitelor condiţii staţionale; 

8. Reînsămânțarea să se realizeze în perioade ale anului când umiditatea 

solului nu este de natură să limiteze instalarea  rapidă (evitarea semănatului la 

mijlocul verii când umiditatea solului va fi limitată); dacă semănatul se face în 

sezonul sfârşitul verii- începutul toamnei, să se ia ca termen limită mijlocul lunii 

august -1 septembrie; 

9. Combaterea buruienilor, cât mai curând posibil; combaterea 

dăunătorilor în cazul în care acestea sunt o problemă - melci, de exemplu;  

10. Acolo unde este posibil, amestecurile de graminee și leguminoase 

perene de pajiști să aibă în componență specii și soiuri competitive, cu instalare 

rapidă, adaptate condițiilor staționale; 

11. Stabilirea celor mai potrivite soluţii pentru îmbunătăţirea pajiştilor 

degradate în concordanţă cu condiţiile staţionale şi cu un impact redus asupra 

mediului, cu scopul stabilirii unei interacţiuni favorabile între sistemele de 

cultură şi de creştere a animalelor în acest domeniu, cu rezultate bune în ceea ce 

priveşte utilizarea resurselor naturale. 

12. Obiectiv ţintă: existenţa în primăvara anului după însămânțare a unui 

număr de aproximativ 6.000 de lăstari/m
2
 [3]. 
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10.4.3. Lucrări de întreţinere a pajiştii după reînsămânţare 

Lucrările de întreţinere sunt diferite în funcţie de epoca de semănat aleasă, 

respectiv primăvara sau vara-toamna [8], [9], [10], [13]. 

 

10.4.3.1. Pajişti reînsămânţate în primăvară 

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

combaterea buruienilor. Aceasta se poate efectua în două moduri şi anume: pe 

cale chimică prin erbicidare selectivă, respectiv pe cale mecanică prin cosire şi 

evacuarea de pe teren a plantelor cosite. Alegerea erbicidelor se face în funcţie 

de buruienile care trebuiesc combătute pe baza cataloagelor de produse 

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

producător, îndeplinind cu stricteţe normele de protecţie a mediului. 

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

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

înfiinţat. 

Ciclurile următoare se cosesc sau se păşunează, în funcţie de destinaţia 

pentru care s-a făcut reînsămânţarea pajiştii respective. 

În toamnă este necesar să se elimine surplusul de iarbă printr-un păşunat cu 

ovine pe o perioadă scurtă. 

 

10.4.3.2. Pajişti reînsămânţate în vară-toamnă 

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

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

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

urmăreşte starea culturii şi numai dacă se constată îmburuienarea acesteia se 

recurge la combaterea buruineilor, procedând ca în cazul epocii de primăvară. 

Celelalte lucrări recomandate pentru pajiştile semănate în primăvară rămân 

valabile şi în cazul semănatului de vară-toamnă. 

 

 

10.5. Concluzii 

Deşi pajiştile permanente, prin bogăţia şi variaţia vegetaţiei lor, constituie 

importante habitate de conservare a biodiversităţii speciilor de plante, în țara 

noastră există încă foarte mari suprafeţe degradate datorită, atât a acţiunii 

factorilor naturali fizico-chimici, cât şi a celor antropici. Vegetaţia acestor 

suprafeţe este foarte rară şi de proastă calitate, fiind constituită din plante 

nevaloroase şi de vegetaţie forestieră invazivă. Prin măsurile pe care le 

intreprinde, factorul uman poartă o mare răspundere pentru repunerea în valoare 

a acestor suprafeţe degradate, prin practicarea unei agriculturi durabile, de 

protejare a mediului înconjurător. 

În acest sens, elaborarea unor soluţii tehnologice și promovarea de mijloace 

tehnice de îmbunătăţire a pajiştilor degradate prin renovare totală, a avut în 
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vedere cauzele degradării, diversitatea condiţiilor staţionale în care se găsesc 

aceste suprafeţe, destinaţia (funcţia economică, de protecţie, peisagistică etc.) şi 

echipamentele specifice folosite pentru executarea mecanizată a lucrărilor. 

De asemenea, s-a  urmărit ca verigile tehnologice propuse, să elimine sau 

să limiteze efectul factorilor restrictivi externi, astfel încât să se asigure o 

producţie de furaj ridicată şi cu o înaltă valoare furajeră. 

Aceste soluții tehnologice de îmbunătăţire prin renovare totală a pajiştilor 

permanente degradate au ca obiective: 

- o producţie de furaj ridicată şi cu o înaltă valoare furajeră; 

- reîntregirea proprietăţilor eco-peisagistice, prin diminuarea fenomenului de 

eroziune şi reintroducerea în circuitul agropastoral a pajiştilor şi suprafeţelor 

degradate; 

- creşterea eficienţei economice prin obţinerea unor producţii ridicate cu 

cheltuieli reduse; 

- crearea unor condiţii favorabile mecanizării în continuare a lucrărilor de pe 

pajişti şi în special a celor de recoltare a furajelor; 

- diminuarea sau înlăturarea procesului de degradare a pajiştilor permanente 

şi de menţinere a producţiei şi calităţii furajelor. 

Pentru realizarea acestor tehnologii s-au îmbinat rezultatele unor cercetări 

multidisciplinare (agrochimie, pedologie, pratotehnică, lucrările solului, 

fertilizare,  combaterea buruienilor, combaterea bolilor şi dăunătorilor, analize 

etc). Pe baza utilizării rezultatelor experimentale s-au promovat tehnologii 

zonale și sisteme tehnice specifice  îmbunătățirii prin renovare totală a pajiștilor 

degradate (Fig. 10.7 a, b, c), în condițiile asigurării unei dezvoltări durabile a 

agriculturii în corelație cu multifuncţionalitatea, biodiversitatea şi stabilitatea 

randamentelor compatibile cu mediul înconjurător. 

 

 
a 
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b 

 

 
c 

Fig. 10.7. Aspecte ale pajiștilor permanente îmbunătățite prin renovare totală: 

a-în sistem gospodăresc; b- detaliu pajiște îmbunătățită;  

c- cu sisteme tehnice specifice 
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 Dezvoltarea de strategii de management pe termen lung, pentru o 

agricultură durabilă integrată și de conservare, necesită o mai bună înțelegere a 

valorilor potențiale ale biodiversității terenurilor agricole de către fermieri și 

societate în general. Există o nevoie de a identifica și înțelege mai bine situațiile 

în care biodiversitatea, spre deosebire de un simplu rezultat agricol, este un 

element de intrare care prezintă și alte roluri de utilizare a terenurilor: acestea 

pot include calitatea produselor alimentare, agro-turism, precum și 

multifuncționalitea ecosistemelor în general și în mod special a pajiștilor 

permanente. 
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11. STRATEGII DE ÎNFIINȚARE A PAJIȘTILOR TEMPORARE 

 

 

11.1. Considerații generale  

Instalarea unor tehnici culturale în totală contradicţie cu principiile de 

management durabil al resurselor biologice ale solului prin practicarea 

monoculturii de cereale păioase, cartof sau porumb pentru siloz, a fertilizării 

dezechilibrate în favoarea azotului de sinteză,  au  consecinţe  care au început 

deja să fie foarte evidente. Astfel, ca urmare a fertilizării dezechilibrate cu azot 

şi a monoculturii, peste 80 % din producţia de grâu destinat panificării este de 

calitate inferioră,  mana cartofului afectează peste 70 % din suprafeţele cultivate, 

necesitând un număr impresionant de tratamente, frângerea tulpinilor de porumb 

datorată atacului de Helmitosporium sp. afectează cvasi-totalitatea suprafeţelor 

cultivate, având  ca urmare reducerea randamentului şi calităţii producţiei 

obţinute, degradarea biodiversităţii, a calităţii apei şi solului.  

Pe baza studiilor efectuate şi a rezultatelor experimentale obţinute,  

tehnologiile de cultură a plantelor agricole specifice condițiilor  pedoclimatice şi 

socio-economice ale unei zonei, trebuie să prevadă asolamente şi rotaţii de 

culturi, cu inputuri minime, care să asigure dezvoltarea durabilă a agriculturii cu 

multfuncţionalitate, biodiversitate şi stabilitate a randamentelor, compatibile cu 

mediul înconjurător.  

În acest sens, o mare  importanță o prezintă măsurile antropice pentru 

limitarea sau încetinirea epuizării elementelor fertilizante de N, P, K, Ca,        

Mg etc., evitarea scăderii pH-lui, stimularea sintezei compuşilor cu azot în sol, 

refacerea structurii şi texturii solului.   

 

 

11.2. Obiective 

11.2.1.  Obiectivul general 

Valorificarea durabilă a terenurilor agricole prin promovarea 

multifuncţionalităţii pajiştilor, care  se poate realiza prin adaptarea tehnologiilor 

pajiştilor temporare şi de creştere a animalelor pentru promovarea  unor sisteme 

agricole sustenabile, cu efecte minime cauzate de schimbările climatice.   

 

11.2.2.  Obiective specifice 
- Alegerea amestecului de graminee cu leguminoase perene de pajişti, ca 

variantă tehnologică în cadrul asolamentului, excelentă premergătoare pentru 

alte culturi. 

- Refacerea proprietăţilor fizico-chimice ale solurilor, stimularea sintezei 

compuşilor cu azot în sol,  protecţia antierozională a terenurilor în pantă condiţii 

minimale pentru iniţierea stării de agroclimax necesară pentru dezvoltarea 

sistemelor de producţie în agricultura durabilă. 
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- Promovarea în rândul  fermierilor din zonă, care au ferme mixte (culturi 

de câmp şi zootehnie), soluţii tehnologice simple, cu rotaţii de 3-4 ani, specifice 

culturilor agricole locale. 

 

 

11.3. Asolamentul şi importanţa sa 

Asolamentul este succesiunea culturilor în timp şi spaţiu, însoţită de un 

sistem corespunzător de lucrări şi îngrăşăminte care asigură creşterea fertilităţii 

solului şi sporirea producţiei cantitativ şi calitativ. În cadrul unităţilor de 

producţie, culturile sunt repartizate pe sole în cadrul anumitor rotaţii. 

Asolamentul se referă la distribuţia culturilor în spaţiu, iar rotaţia la succesiunea 

lor în timp, dar pentru simplificare se foloseşte noţiunea de asolament, aceasta 

incluzând şi rotaţia. 

În cadrul unei ferme se pot întocmi unul sau mai multe asolamente, fiind 

destinate producţiei de cereale, plante tehnice, plante alimentare, plante furajere 

etc. La stabilirea acestora se are în vedere ca ele să asigure îmbunătăţirea 

fertilităţii solului prin creşterea conţinutului în materie organică, refacerea 

structurii solului şi o mai bună folosire a rezervelor de apă, lumină şi substanţe 

nutritive (prin exploatarea diferită a volumului edafic de către plantele din 

asolament şi prin necesarul de apă şi substanţe minerale specific fiecărei culturi).  

De asemenea, un rol important în alegerea tipului de asolament şi culturilor 

din cadrul acestuia îl au: condiţiile de climă şi sol, tipul fermei (vegetală sau 

mixtă), condiţiile economico-sociale, dotarea tehnică şi cu forţă de muncă, 

posibilităţile financiare, efectivele de animale etc. 

La stabilirea structurii culturilor se au în vedere atât cerinţele agrobiologice 

ale fiecărei culturi şi satisfacerea acestor cerinţe de către condiţiile 

pedoclimatice, cât şi de specializarea pentru obţinerea anumitor produse, aceasta 

fiind determinată de o serie de factori tehnici, economici şi organizatorici. În 

cadrul succesiunii culturilor o importanţă deosebită o are planta premergătoare, 

care prin cerinţele fiziologice şi agrotehnice specifice influenţează : însuşirile 

fizice, chimice şi biologice ale solului, aprovizionarea cu apă, elementele 

nutritive, gradul de infestare cu buruieni, agenţi patogeni şi dăunători precum şi 

prin efectul rezidual al pesticidelor folosite. 

Asolamentele (rotaţiile) bine concepute sunt cele mai importante 

componente ale sistemelor de agricultură durabilă cu un rol major în menţinerea 

fertilităţii solurilor, nivelelor materiei organice a solului şi structura acestuia, 

asigurând în acelaşi timp elemente nutritive suficiente, (în special de azot), 

disponibile şi că pierderile de substanţe nutritive sunt reduse la minim.     

Cercetările efectuate în acest domeniu au scos în evidenţă că introducerea 

în asolament a pajiştilor semănate cu amestecuri de graminee cu leguminoase 

perene au îmbunătăţit în mod substanţial însuşirile fizice şi biochimice ale 

solurilor, creând condiţii favorabile pentru celelalte culturi din cadrul rotaţiei. 
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11.4. Importanţa pajiştilor semănate în asolamentul agricol 

Menţinerea pe o perioadă lungă de timp a producţiei agricole poate fi 

asigurată prin introducere, în cadrul asolamentelor, a pajiştilor temporare      

(Fig. 11.1). Sistemul radicular al plantelor care alcătuiesc covorul ierbos se 

reînoieşte, în general, în fiecare an şi vechile rădăcini mor şi prin descompunere 

asigură acumularea materiei organice în stratul superficial al solului. Prin 

lucrările de pregătire a patului germinativ pentru noua cultură din asolament se 

asigură o descompunere mai rapidă a materiei organice şi implicit o creştere a 

fertilităţii solului. 

 

 
Fig. 11.1. Asolament cu pajiște temporară 

a-pajiște temporară; b-cartof; c-grâu de primăvară; 

d-gulie furajeră; e-porumb siloz. 

 

Utilizarea pajiştilor semănate (temporare) alcătuite din amestecuri 

complexe de graminee cu leguminoase perene pentru refacerea stării de 

agroclimax se bazează pe următoarele considerente [1]: 

- plasticitate ecologică foarte bună; 

- instalare rapidă după semănat şi perenitate ridicată (4-6 ani); 

- grad ridicat de protejare a solului împotriva eroziunii eoliene şi pluviale, 

atât în perioada de vegetaţie, cât şi în sezonul rece; 

- speciile de graminee şi leguminoase explorând straturi diferite de sol, 

utilizează mai bine nişele ecologice ale solului; 

- controlul buruienilor din flora spontană datorită ocupării în timp scurt a 

solului şi densităţii ridicate a speciilor care compun amestecul; 

- uniformitatea, ritmicitatea şi securitatea producţiei prin toleranţa faţă de 

diverşii factori de stres de natură climatică sau antropogenă; 

- supleţe în exploatare, aptitudine la utilizare prin cosit (pentru fân sau 

siloz), păşunat (fără a produce meteorizaţie) sau mixt; 

- capacitatea leguminoaselor de fixare a azotului este cel mai mare 

beneficiu obţinut prin includerea lor în amestecul pentru pajiştea semănată, 

a 

b 
c 

d e 
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deoarece acest lucru conferă creşterea productivităţii gramineelor perene, 

precum şi un nivel ridicat de fertilitate reziduală ca beneficiu pentru culturile 

ulterioare; 

- fixarea anuală a azotului atmosferic de către leguminoase (150 – 200 

kg/ha/an) şi prin culturi furajere permit reducerea costurilor de producţie şi a 

riscurilor de poluare cu nitraţi; 

- prin îmbogăţirea materiei organice în compuşi azotaţi ca urmare a fixării 

biologice a azotului, leguminoasele stabilesc direct sau indirect interacţiuni 

pozitive cu speciile vecine, interacţiuni ce se manifestă mai ales în condiţii 

pedoclimatice dificile, limitând efectele negative ale competiţiei interspecifice; 

- valoarea alimentară ridicată a furajului (digestibilitate, ingestibilitate şi 

echilibru nutriţional) asigură un grad ridicat de conversie în produse zootehnice; 

- comparativ cu culturile anuale, ele au un efect protector pentru calitatea 

apei, regularizarea fluxului de apă şi a poluanţilor; 

- potenţial bun de sechestrare a carbonului în sol; 

- pajiştea temporară, formată din amestec complex de graminee cu 

leguminoase perene bine exploatată, favorizează lupta contra buruienilor prin 

reducerea rezervei de seminţe din sol şi asigură combaterea bolilor şi 

dăunătorilor; 

- în sistemul de creştere biologică a animalelor, pajiştile semănate 

alcătuite din amestecuri complexe (pajişti multispecifice), asigură creşterea 

randamentului şi autonomiei în exploatarea fermei. În prezent promovarea 

practicilor de reducere a inputurilor are ca principală soluţie creşterea ponderii 

pajiştilor în folosirea terenurilor, valorificându-se efectele pozitive asupra 

calităţii solului, biodiversităţii şi a resurselor regenerabile. 

Pentru o fermă mixtă (vegetală+sector zootehnic) cu pajişte semănată în 

rotaţie, în arabil, 30-50 % din terenul arabil va fi destinat pentru producţia de 

furaje, în orice moment. Un amestec de plante furajere de pajişti cu o durată de 

trei la patru ani este pivotul principal al mai multor rotaţii, care va include, de 

asemenea, cereale sau alte culturi din arabil, cu toate că durata pajiştii semănate  

depinde, de obicei, de locaţia fermei şi importanţa efectivului de animale din 

sistem. Pajiştea semănată, având în amestec graminee şi leguminoase perene de 

pajişti, contribuie la fertilizarea culturilor ulterioare şi permite controlul 

buruienilor, bolilor şi dăunătorilor (paraziţilor). În figurile 11.2,a, 11.2,b, 11.2,c 

și 11.2,d sunt prezentate câteva exemple de asolamente pretabile pentru fermele 

din Depresiunea Făgărașului. 
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Fig. 11.2. Variante de asolament 

 

Analizând cele patru rotaţii pretabile pentru Zona Făgăraş se poate afirma 

că variantele a şi c se pot aplica în fermele vegetale, care intenţionează să treacă 

către o producţie organică, deoarece costurile pentru înfiinţarea anuală a pajiştii 

semănate sau culturii pentru îngrăşământ verde sunt relativ ridicate. 

Variantele b şi d se recomandă pentru fermele mixte, cea mai rentabilă din 

punct de vedere economic fiind varianta d. 
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11.5. Concluzii şi recomandări 

 

11.5.1. Avantajele folosirii în asolament a amestecului complex de 

graminee cu leguminoase perene de pajişti 

Cercetările efectuate în acest domeniu au scos în evidenţă că introducerea 

în asolament a pajiştilor semănate cu amestecuri de graminee cu leguminoase 

perene au îmbunătăţit în mod substanţial însuşirile fizice şi biochimice ale 

solurilor, creând condiţii favorabile pentru celelalte culturi din cadrul rotaţiei, 

scoţând în evidenţă următoarele avantaje: 

- fixarea simbiotică a azotului (bioazot) de până la 150-200 kg/ha/an şi 

de biomasă reziduală la sfârşitul sezonului de vegetaţie de 5-6 t/ha; 

- sechestrarea carbonului în sol; 

- reducerea levigării nutrienţilor din sol; 

- reducerea eroziunii solului; 

- îmbunătăţirea utilizării apei din precipitaţii; 

- umbrirea solului (micşorarea evapo-transpiraţie); 

- aerarea solului; 

- combaterea buruienilor; 

- combaterea bolilor şi dăunătorilor; 

- asigurarea unor costuri reduse în rotaţia culturilor ca rezultat a unei 

cantităţi mai reduse de fertilizanţi chimici; 

- îmbunătăţirea folosirii nutrienţilor din sol; 

- sisteme de cultivare mai uşoare; 

- reducerea cerinţelor privind protecţia plantelor. 

 

11.5.2. Recomandări privind rotaţia culturilor 

În condiţiile preţurilor ridicate ale combustibililor, îngrăşămintelor chimice 

şi pesticidelor, asolamentul este cea mai importantă măsură pentru diminuarea 

costurilor de producţie a diferitelor culturi. De asemenea reducerea inputurilor 

are ca efect diminuarea poluării, în general, şi asigurarea unei calităţi 

corespunzătoare a recoltei. 

Pentru realizarea unui asolament raţional trebuie să se ţină seama de 

factorii naturali, cerinţele economico-organizatorice şi agro-biologice ale 

plantelor [2]. 

Tipul de sol, relieful, expoziţia, adâncimea apei freatice, cantitatea de 

precipitaţii, consumul de elemente nutritive, bolile şi dăunătorii comuni ai 

culturilor, efectul remanent al erbicidelor folosite etc. sunt principalii factori 

care se au în vedere pentru alegerea speciilor, respectiv a soiurilor sau hibrizilor 

care urmează a se cultiva în rotaţie. 
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În acest sens se recomandă: 

- culturile cu sistem radicular adânc să fie amplasate după culturi cu 

sistem radicular în stratul superficial, ajutând la păstrarea structurii 

solului, utilizarea nutrienţilor de la adâncimi diferite şi permiţând un 

drenaj corespunzător; 

- alternarea culturilor cu biomasă ridicată şi scăzută – o biomasă 

radiculară ridicată asigură condiţii optime pentru activitatea 

microorganismelor şi organismelor din sol, în special a râmelor; 

- culturile fixatoare de azot trebuie să fie alternate cu culturile 

consumatoare de azot, ideal ar trebui să se asigure necesarul de azot în 

cadrul asolamentului (într-un sistem închis); 

- pe cât posibil, suprafaţa solului să fie acoperită cu culturi pentru 

îngrăşământ verde sau culturi intercalate, în vederea evitării riscului 

de eroziune a solului, reducerea levigării nutrienţilor, în special pe 

timpul iernii; 

- culturile cu creştere lentă cu risc de îmburuienare ridicat trebuie să 

fie cultivate după culturi cu creşterea rapidă care împiedică 

dezvoltarea buruienilor; 

- alternarea culturilor foliare cu culturile păioase, pentru combaterea 

buruienilor; 

- unde există riscul de boli şi dăunători în sol, se folosesc în rotaţie 

potenţiale culturi gazdă; 

- folosirea, pe cât posibil, a unei varietăţi sau amestecuri de culturi 

pretabile pentru consumul intern în fermă în vederea asigurării unei 

baze furajere atât cantitativ cât şi calitativ, la un nivel ridicat de 

rentabilitate pe unitatea de suprafaţă, în special în fermele mixte; 

- alternarea între culturile semănate în toamnă şi cele semănate 

primăvara în vederea unei distribuţii mai bune a volumului anual de 

muncă şi controlul speciilor de buruieni cu germinaţii diferite; 

- respectarea regulilor pentru conceperea rotaţiei culturilor (factorii 

rotaţiei). 
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12. VALORIFICAREA PAJIȘTILOR 

 

 

12.1. Considerații generale 

Aportul pajiştilor la producţia de furaje necesare dezvoltării zootehniei are 

o importanţă deosebită, deoarece un furaj cu o compoziţie floristică bună, o 

valoare nutritivă completă, având un conţinut echilibrat în proteină, vitamine, 

săruri şi alte substanţe, constituie hrana de bază a rumegătoarelor. 

Pentru un crescător de animale din zona colinară sau montană este foarte 

important ca pe suprafaţa de pajişti pe care o exploatează să-şi asigure necesarul 

de furaj pentru întregul an calendaristic. Problema nu este simplă deoarece, 

odată cu creşterea altitudinii, creşte şi numărul de zile necesare întreţinerii 

animalelor în stabulaţie pe timpul iernii. Astfel, la altitudini de peste 900 m, 

perioada de stabulaţie pe timpul iernii este egală cu cea de păşunat [6], [8], [9]. 

Criteriul de bază privind valorificarea pajiștilor îl constituie practicarea 

unei agriculturi durabile, cu protejarea resurselor naturale, care să promoveze 

obținerea de produse animaliere în condițiile unei siguranţe și securități 

alimentare. Biodiversitatea acestora este o intrare a lanțului alimentar de 

producție animală, dieta animalelor rumegătoare poate afecta nu numai gustul, 

ci, de asemenea, compoziția chimică a cărnii și produselor lactate fabricate, cu 

consecințe pentru sănătatea umană. 

În concluzie pajiștile oferă o sursă furajeră cu costuri reduse și valoare 

nutritivă ridicată pentru ierbivore, hrănite cu masă verde sau conservată, 

împreună cu o valoare peisagistică și de atracție ridicată pentru recreere. Acestea 

alcătuiesc ecosisteme cornplexe și gestionarea acestora necesită o înțelegere a 

interacțiunii dintre multiplele sale componente. 

 

 

12.2. Obiective 

 

12.2.1. Obiectivul general 

Valorificarea rațională a resurselor furajere din patrimoniul pastoral al 

României, cu o conversie optimă în produse animaliere, în concordanţă cu o 

bună practică agricolă caracterizată prin armonizarea dintre dezvoltarea 

economico-socială, conservarea biodiversităţii şi protectia mediului. 

 

12.2.2. Obiective specifice   

- Perfecţionarea managementului resurselor ecosistemelor de pajiști din 

România, în vederea valorificării superioare a furajelor şi conversia lor în 

produse animaliere (carne-lapte) cu o valoare biologică ridicată. 
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- Conservarea biodiversităţii şi a gradului de sustenabilitate economică a 

sistemelor de exploatare agricolă şi zootehnică. 

 

 

12.3. Valorificarea pajiştilor prin pășunat 

 

12.3.1. Considerații generale 

Păşunatul cu animale constituie cel mai simplu, economic şi eficient mod 

de valorificare a producţiei pajiştilor. 

Eficienţa valorificării producţiei pajiştilor este maximă dacă se practică un 

păşunat raţional prin delimitarea păşunii pe specii şi categorii de animale, în 

funcţie de potenţialul şi compoziţia floristică a covorului vegetal, de zona de 

amplasare a suprafeţei, de modul de asigurare a utilităţilor etc. [4], [5], [8], [10]. 

În funcţie de producţia şi compoziţia floristică a furajelor, obţinute în urma 

aplicărilor măsurilor de îmbunătăţire prezentate în capitolele 9, 10 şi 11, se aleg 

speciile şi categoriile de animale, se stabileşte încărcătura şi calendarul de 

valorificare prin păşunat a păşunii respective. 

Cercetările din acest domeniu au condus la practicarea unui management 

favorabil realizării unui randament eficient al conversiei furajelor de pe pajiști în 

produse animaliere cu înaltă valoare biologică, caracterizat prin: 

- stabilirea sistemelor de pășunat în funcție de tipul de pajiște, specie, rasă 

și categoria de vârstă a animalelor, bazate pe: 

 studiul resurselor furajere din zonele luate în studiu în corelație cu  

factorii limitativi ai producției și calității acestora; 

 nivelul intensivizării producţiei şi folosirii; 

 momentul începerii și încetării păşunatului; 

 pregătirea și lotizarea animalelor; 

 durata sezonului de păşunat; 

 calculul încărcăturii cu animale a păşunilor; 

 mărimea şi împărţirea pajiştii în parcele de păşunat; 

 asigurarea utilităţilor zoopastorale (plantaţii silvice de protecţie; 

alimentări cu apă; solnițe; adăposturi); 

- întreţinerea pajiştilor după păşunat (igienizarea lunară a adăpătorilor și 

solnițelor; curăţirea păşunilor de lăstărişul speciilor lemnoase invazive şi a 

celor ierboase nevaloroase; curăţirea resturilor neconsumate de animale pe 

întreaga suprafaţă păşunată); 

- analiza tehnico-economică a fermelor. 
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Ținând cont de cele prezentate mai sus, din punct de vedere altitudinal, în 

funcție de structura sectorului zootehnic al exploatației și de suprafețele de 

pajiști aflate în proprietate și/sau administrare, se recomandă: 

a) pajiştile situate la altitudine de până la 1.600 m să fie repartizate cu 

prioritate pentru bovine; 

În cadrul acestei subzone se va stabili de asemenea, o repartizare 

diferenţiată a categoriilor de animale. Astfel, în subzone până la 1.600 m, este 

util să fie adoptate următoarele criterii: 

 păşunile îmbunătăţite, cele de tipul Festuca rubra (păiuş roşu), 

Agrostis capillaris (iarba câmpului) cu diverse specii mezofile, 

situate în partea inferioară a etajului fagului, cu forme de relief 

mai domoale, cu indici de producţie şi calitate superiori, situate 

în apropierea adăposturilor (distanţă sub 1,5-2,0 km), cu apă 

permanentă, umbrare, drumuri de acces, împrejmuiri, cu 

posibilităţi de procesarea laptelui etc., vor fi repartizate vacilor 

de lapte de mare producţie, 

 pajiştile situate în etajul superior al fagului şi în etajul molidului, 

cu unele condiţii mai puţin prielnice, dar care pot asigura 

producţii mari de iarbă, să fie repartizate pentru păşunatul 

tineretului bovin de prăsilă şi pentru îngrăşare; 

 suprafeţele situate pe terenuri cu relief mai frământat, dominate 

de ierburi mai puţin productive de tipul Nardus stricta 

(ţăpoşică), care nu pot fi folosite cu randament de bovine, să fie 

repartizate pentru păşunatul ovinelor. 

b) pajiştile situate la altitudini superioare cotei de 1.600 m să fie 

rezervate în general păşunatului ovinelor. 

Și în cadrul acestei subzone se sugerează o repartizare diferențiată a acestor 

suprafețe: 

 cele situate în etajul alpin inferior, dominate de ierburi valoroase 

calitativ şi cu producţii ridicate pentru oile cu lapte; 

 cele situate la altitudini mai ridicate, de calitate mediocră şi mai ales 

cele din etajul alpin superior mai îndepărtate, cu iarbă mai puţin 

valoroasă, cu distanţe mai mari până la sursele de apă, fără adăposturi, 

departe de drumurile de acces auto şi alte inconveniente se vor folosi 

cu prioritate cu tineretul ovin, de oi sterpe şi berbeci. 

Păşunile cu vegetaţie de rogozuri (Carex sp.), târsă (Deschampsia 

caespitosa), tăpoşică (Nardus stricta) etc. sunt mai bine valorificate de cabaline 

şi bubaline [10]. 

Păşunile invadate cu vegetaţie lemnoasă se repartizează cu prioritate 

caprinelor, care, prin valorificarea frunzelor, lujerilor şi cojii arbuştilor şi 

puieţilor de arbori, diminuând extinderea acestora sau provoacă distrugerea lor 

[10]. 
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12.3.2. Momentul începerii și încetării păşunatului; durata sezonului de 

pășunat 

În România, tradițional se practică pășunatul sezonier combinat cu o 

perioadă de stabulație. 

În general, acest mod de creștere a animalelor, este sub-divizat în 3 tipuri 

regionale: 

- Sisteme de transhumanță cu o perioadă de stabulație (indoor 

feeding), transhumanța clasică cu accesul tradițional din timpul verii la 

pășunatul în zonele îndepărtate, combinat cu un sistem optim de 

producerea furajelor pentru iarnă; 

- Pășunatul pe terenurile marginale sau/și pe zonele de pășunat de la 

periferia satelor și fermelor; pășunatul staționar pe izlazuri, în prezent 

administrate în composesorat sau private. În acest caz, pășunile sunt în 

jurul sediului fermei sau sunt situate în apropiere, astfel încât produsele 

animaliere sunt prelucrate la sediul fermei; 

- Tipul "modern" de migrație, migrația pe distanțe scurte cu cirezile 

de bovine și turmele de oi, combinată cu furajarea sezonieră în interior. 

Momentul începerii păşunatului în primăvară se efectuează când [10]: 

 - înălţimea covorului ierbos este de 8-15 cm pe pajiştile naturale şi 12-20 

cm pe pajiştile semănate, iar producţia de masă verde ajunge la 3-5 t/ha pe 

pajiştile naturale şi 5,0-7,5 t/ha pe pajiştile semănate; 

 - înfloreşte păpădia (Taraxacum officinalis), care este un adevărat 

fitotermometru; 

 - după 23 aprilie (Sf. Gheorghe) respectat de crescătorii de animale din ţara 

noastră. 

Durata sezonului de păşunat este determinată în primul rând de durata 

perioadei de vegetaţie, care este legată mai mult de perioadele de secetă la 

câmpie, deal şi de temperaturile scăzute din munte, astfel [10]: 

 - câmpie:  190-210 zile la irigat (aprilie – octombrie) sau 

     100-150 zile la neirigat; 

 - dealuri:  140-180 zile (mai – septembrie); 

 - munte:    90-150 zile (iunie – septembrie); 

 - subalpin:   60-100 zile (iunie – august). 

În zona montană, de la 600-800 m altitudine, durata optimă a sezonului de 

păşunat, care este de 160 zile, scade cu cca 7,5 zile cu fiecare 100 m altitudine, 

ajungând la 2.200-2.400 m, la numai 40 de zile. Pe păşunile de munte se 

realizează cel mult 2-3 cicluri de păşunat, pe cele de deal 3-5 cicluri, pe cele 

naturale şi 4-6 cicluri pe pajiştile semănate, ajungând pe cele irigate din câmpie, 

la 7-8 cicluri (rotaţii) de păşunat. 

Încetarea păşunatului se face cu 3-4 săptămâni (20-30 zile) înainte de 

apariţia îngheţurilor permanente la sol sau după străvechea cutumă românească, 

de Sf. Dumitru (26 octombrie). 
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12.3.3. Calculul încărcăturii cu animale 

Pentru calculul încărcăturii cu animale a unei păşuni se utilizează 

următoarele date de intrare: mărimea suprafeţei păşunii, Sp (în ha), producţia de 

masă verde pe hectar, Pt (în kg/ha), cantitatea de furaje verzi consumată zilnic 

prin păşunat de o Unitate Vită Mare (UVM), Nz (în kg/UVM pe zi), coeficientul 

de folosire a ierbii, cf, şi numărul zilelor de păşunat pe sezon, Zp. 

Cunoscând aceste date, încărcătura cu animale, Na, se calculează cu relaţia: 
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 ,  în UVM/ha,    (12.1) 

 

Cantitatea de furaje verzi consumată zilnic prin păşunat este de 65 kg/UVM 

pe zi, iar numărul zilelor de păşunat pe sezon este dat mai sus în funcţie de 

durata perioadei de vegetaţie. 

Coeficientul de folosire al ierbii, cf , se calculează cu relaţia: 
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unde Rn reprezintă restul de iarbă rămasă neconsumată, în kg/ha. 

Producţia totală de iarbă, Pt, se determină prin prelevarea de probe prin 

cosire pe 2-4 m
2
 din tarlaua ce urmează să fie păşunată sau pe o suprafaţă de 

probă îngrădită, strângerea şi cântărirea furajului cosit şi raportarea la suprafaţa 

de probă. 

Resturile neconsumate, Rn, se determină prin cosirea, strângerea şi 

cântărirea resturilor neconsumate pe 5-10 m
2
, după terminarea unui ciclu de 

păşunat şi raportarea la suprafaţa de probă. 

Calculul încărcăturii cu animale, pentru diferite specii şi categorii de 

animale se face tot în UVM-uri/ha, prin utilizarea datelor din tabelul 12.1, care 

prezintă coeficientul de transformare în unităţi vită mare (UVM) pentru cele mai 

întâlnite specii şi categorii de animale [10]. 
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Tabelul 12.1 

Coeficientul de transformare în UVM  

a diferitelor specii si categorii de animale [10] 

S p e c i f i c a r e  

Coeficient 

transformare 

UVM
(*

 

Nr. capete 

pentru 1 UVM 

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

Vaci de lapte  1,0  1,0  

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

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

Tineret bovin sub 1 an  0,2-0,3  3,3-5,0  

Oi şi capre de toate vârstele  0,14  7,1  

Oi şi capre mature  0,15-0,16  6,3-6,7  

Cai de toate vârstele  0,8  1,3  

Cai de tracţiune  1,0-1,1  0,9-1,0  

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

Tineret cabalin sub 1 an  0,2-0,3  3,3-5,0  
(*

 UVM – unitate vită mare, reprezintă o vacă de lapte cu masa corporală de 550-600 kg, care 

consumă 50-65 kg masă verde/zi (10-12 kg SU/zi) şi are o producţie de 15 l lapte /zi 

 

Determinarea corectă a încărcării cu animale a unei păşuni este deosebit de 

importantă pentru menţinerea potenţialulul productiv şi calităţii covorului 

ierbos. Supraîncărcarea ca şi subîncărcarea unei păşuni prezintă aspecte negative 

de valorificare, greu de corectat ulterior. 

 

 

12.3.4. Alegerea sistemului de pășunat 

În cadrul fermelor crescătoare de animale alegerea sistemului de pășunat 

este o opțiune particulară, varianta aleasă afectată de factori precum starea 

existentă a pajiștilor, suprafața acestora, disponibilitatea forței de muncă și de 

gestionare a acesteia, efectivele de animale, facilitățile de manipulare și 

depozitare a ierbii disponibile sau alte constrângeri speciale. 

În multe ferme poate fi avantajos să se adopte o combinație de sisteme, 

pentru a utiliza cât mai bine resursa de iarbă. Cu cât sistemul este mai flexibil, 

cu atât se va face față mai bine cu ritmurile de creștere a ierbii care pot fi 

variabile, fiind adesea influențate de condițiile climatice (repartiţia producţiei de 

iarbă în sezonul de păşunat este destul de neuniformă: mai mare la începutul 

spre mijlocul sezonului şi mai mică la sfârşitul perioadei de păşunat). 
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Toate sistemele de gestionare a pășunilor trebuie să fie bine planificate în 

avans, inclusiv decizii de luat în perioade de penurie (planurile ,,B”). 

Scopul principal al pășunatului este și a fost întotdeauna să se urmărească 

producțiile sezoniere variabile de iarbă și calitatea acestora în funcție de nevoile 

animalelor. Este important, prin urmare, să se evalueze dacă da sau nu cantitatea 

de ierburi disponibilă este suficientă atât în prezent, cât și în continuarea 

sezonului de pășunat. Această evaluare a covorului vegetal al pășunii ar trebui 

făcută de preferință într-o manieră obiectivă, utilizându-se diferite metode de 

determinare. 

De asemenea, trebuie să se țină cont că sistemul de pășunat este doar o 

verigă în lanțul global gestionarea pajiștilor care, oricât de eficientă, nu poate 

compensa alte puncte slabe, cum ar fi un nivel scăzut al producției de iarbă. 

 

12.3.5. Metode şi sisteme pentru păşunat 

Datorită faptului că păşunatul este cu mult mai complex, întrucât intervine 

factorul animal prin călcare, ruperea ierbii, dejecţii solide şi lichide etc., cu 

influenţe determinante asupra productivităţii şi compoziţiei floristice a covorului 

ierbos al unei pajişti, este foarte important să se acorde o atenţie deosebită 

sistemelor de păşunat pentru a se obţine rezultatele scontate [4], [10]. 

În practică se folosesc două sisteme principale de păşunat: sistemul 

extensiv (continuu) şi sistemul raţional (prin rotație), fiecare având argumentele 

sale pro și contra. Ele pot varia în costul de capital, forță de muncă, simplitatea 

operațiunilor, gradul de control al încărcării cu animale și al covorului vegetal al 

pajiștii și interacțiunile dintre încărcare şi covorul vegetal. 

În ambele sisteme de pășunat, continuu şi de rotaţie, se poate practica 

păşunatul alternativ cu diverse categorii de vârstă sau, mai rar, păşunatul mixt cu 

diferite specii de animale. 

 

 

12.3.5.1. Păşunatul extensiv 

În cadrul sistemelor extensive de păşunat cel mai defavorabil este păşunatul 

liber (continuu, Fig. 12.1), nesistematic deoarece nu se ţine seama de nicio 

regulă privind durata de păşunat, încărcătura cu animale, repartizarea păşunii pe 

specii şi categorii de animale, timpul de staţionare în târle etc. 

Avantaje: 

- frecvența de defoliere depinde de încărcarea cu animale (densitatea/ha) 

deoarece efectivul de animale are acces liber pentru toate zonele de pășunat, dar 

defolierea poate fi o dată de la l0 la 30 de zile; 

- mai puține cerinţe decât sistemele de pășunatul rotațional privind garduri, 

puncte de adăpare, căi şi porţi de acces etc. Este nevoie de mai puțină muncă și 

cheltuieli cu instalarea și lucrările și mai puține decizii zilnice. Lucrările în câmp 
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sunt mai ușoare, deoarece există zone mai mari, în care mașinile agricole se pot 

manevra; 

 

 
Fig. 12.1. Pășunatul extensiv 

 

 - deteriorarea covorului vegetal va fi de intensitate mai mică în condiții de sol 

umed, comparativ cu faptul că, în păşunatul rotaţional se folosesc parcele relativ 

mici. Distribuția sezonieră de creștere a ierbii este mai puţin variabilă și o 

creștere mai bună după vară, decât covoarele vegetale asemănătoare păşunate în 

sistem rotațional. 

 

Dezavantaje: 

- dificultatea de a realiza încărcări optime de pășunat, de exemplu compatibilitea 

încărcării cu animale - producţia de iarbă disponibilă, pe parcursul sezonului și 

între sezoane; 

- animalele păşunează selectiv, situaţie în care proliferează plantele din alte 

familii în defavoarea leguminoaselor și a gramineelor perene valoroase. 

Subîncărcarea până la abandon a unor păşuni crează condiţii optime invaziei 

vegetaţiei lemnoase, care în timp poate să se transforme în pădure. Prelungirea 

excesivă a duratei sezonului de păşunat, în special cu oile, păşunatul pe vreme 

umedă a terenurilor în pantă, pot produce eroziuni accentuate ale solului sau 

tasarea lui excesivă şi extinderea, pe terenurile plane, a unor specii nevaloroase 

ca: târsa (Deschampsia caespitosa), pipirigul (Juncus sp.) şi altele. 

Dificultățile privind caracterul sezonier al creșterii ierbii, fluctuațiile 

necesarului de iarbă și ale variației producției de la un an la altul pot fi depășite 
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sau minimizate, cu condiția ca starea pajiștei să fie monitorizată în raport cu 

cerințele de păşunat, luându-se măsurile corespunzătoare. Aceasta include 

ajustarea încărcării cu animale prin reducerea sau creșterea numărului de 

animale sau, alternativ, apelând la zonele tampon de pășunat sau cu furaje de 

rezervă (furajarea suplimentară, în special în a doua jumătate a verii). 

De asemenea, sub păşunatul continuu, dozele, cât și metodele de fertilizare 

cu N pot fi modificate, putând fi aplicate mai degrabă pe un sfert din suprafața 

totală într-o rotație săptămânală, decât la întreaga zonă odată pe lună. Păşunatul 

continuu nu este potrivit pentru anumite tipuri de pajiști cum ar fi lucerniere sau 

cu trifoi roșu în cultură pură, care nu asigură o durabilitate la pășunat. 

 

12.3.5.2. Pășunatul rațional (rotațional) 

Păşunatul raţional este o artă, de care depinde în final productivitatea şi 

durabilitatea covorului ierbos, cât şi randamentul de conversie, exprimat în spor 

greutate vie, lapte, lână etc., realizat în sezonul de păşunat [10]. 

Păşunatul rotaţional permite o bună planificare a rezervelor de furaje pentru 

hrănirea animalelor, întrucât suprafeţele cu iarbă în diverse stadii de creştere, 

poate fi în mod clar observate şi cantitatea de iarbă rezervă poate fi controlată 

îndeaproape. 

Faţă de sistemele de păşunat mai simple, păşunatul rațional asigură 

vegetaţiei o perioadă de refacere suficientă, un grad de folosire ridicat prin 

evitarea păşunatului selectiv, cu posibilitatea intervenţiei între cicluri pe parcelă 

cum ar fi aplicarea fazială a îngrăşămintelor chimice, cosirea resturilor 

neconsumate, împrăștierea dejecţiilor etc. cât şi a efectelor binefăcătoare ale 

razelor solare în distrugerea unor germeni patogeni. 

Păşunatul raţional se poate face în două moduri: păşunat parcelat, respectiv 

păşunatul dozat. 

Păşunatul pe parcele (Fig. 12.2) este sistemul de păşunat sistematic 

(raţional), fiind cel mai răspândit în ţările cu zootehnie dezvoltată. Ca principiu 

el se bazează pe subîmpărţirea unei păşuni (trup, unitate de exploatare) cu 

ajutorul unor garduri fixe în mai multe parcele (4-12), urmând ca pe fiecare 

parcelă păşunatul să se facă liber. 

Sub pășunat rotaţional suprafaţa este împărțită într-o serie de câmpuri sau 

parcele care sunt pășunate în ordine, fiecare utilizare fiind urmată de o perioadă 

de repaus. Perioadele de pășunat plus cele de odihnă, însumate pe tot sezonul de 

pășunat, redau ciclu de pășunat rotațional. O serie de metode de rotație sunt 

posibile, variind de la destul de rigide până la extrem de flexibile. 

În rotații rigide, de exemplu patru perimetre fiecare, pășunate timp de o 

săptămână și repaus timp de trei săptămâni, managementul este relativ simplu. O 

altă variantă optimă, în acest caz, este aceea că parcelele se pot împărţi pentru 

perioade mai scurte decât pășunatul săptămânal, pentru a evita subîncărcarea în 

sezonul timpuriu sau supraîncărcarea în sezonul târziu. Subîncărcarea poate 

duce la producția individuală animalieră bună, dar la rezultat slab pe unitatea de 
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suprafață; covorul vegetal, oricum, se deteriorează din cauza gradului redus de 

înfrăţire şi apariţia de zone cu iarbă neconsumată, îmbătrânită. În schimb, 

supraîncărcarea reduce performanţa individuală a animalelor, dar duce la 

creşterea producţiei animaliere pe hectar. Păşunatul excesiv dăunează regenerării 

plantelor şi ca rezultat, apar deteriorări ale covorului vegetal. În sezonul târziu 

numărul animalelor pe suprafaţa păşunată trebuie să fie redus, sau suprafeţele 

păşunate trebuiesc mărite, cu condiţia asigurării suprafeţei tampon necesară de 

rezervă. 

 

 
Fig. 12.2. Pășunatul pe parcele 

 

 

În sistemele mai flexibile şi mai eficiente, numărul de parcele păşunate şi 

timpul de păşunat al parcelelor este variat. Ca principiu ele se bazează pe 

subîmpărţirea unei păşuni (trup, unitate de exploatare) cu ajutorul unor garduri 

fixe în mai multe parcele (6-12), urmând ca pe fiecare parcelă păşunatul să se 

facă liber pe 1/6 până la 1/12 din suprafaţă. În general s-a preconizat ca fiecare 

parcelă să fie păşunată timp de 4-7 zile, nu mai mult pentru a se evita păşunatul 

repetat al ierbii păscute în primele zile, aceasta fiind în plină creştere.În mod 

normal, la începutul sezonului, o parte din parcele sunt păşunate timp de două 

până la patru zile, în timp ce restul sunt conservate. Acestea din urmă sunt 

ulterior adăugate la parcelele anterior păşunate, pentru a creşte suprafaţa de 

păşunat. Acest lucru permite o rată de creştere mai lentă a ierbii, în sezonul 

târziu. 

Ciclurile de păşunat mai lungi de patru săptămâni trebuie evitate, deoarece 

frunzele plantelor nu sunt consumate în întregime în această perioadă, se 

degradează şi mor. 

O variantă aparte pentru pășunat pe parcele o reprezintă organizarea unor 

conveiere de pășune formate din 2-3 amestecuri de graminee și leguminoase de 
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pajiști, diferențiate ca perioadă de vegetație (precocitate), variantă ce asigură o 

mai bună valorificare a producției de masă verde, oferind mereu animalelor un 

furaj în faza optimă de pășunat. 

În acest caz trebuie să urmărească unele aspecte deosebit de utile pentru 

practică și anume: relația dintre precocitatea soiurilor și nivelul de producție, 

reacția la diferite niveluri de fertilizare, stabilirea momentului începerii folosirii 

pajiștilor în funcție de precocitatea soiurilor și alte aspecte. 

Păşunatul dozat (ieslea verde) este o metodă mai intensivă de folosire, în 

care animalelor li se delimitează, cu ajutorul gardului electric, suprafeţe de 

păşunat care să le asigure hrana pentru o jumătate sau o zi, în interiorul unei 

tarlale cu gard fix. 

Perioada de păşunat din cadrul ciclului de păşunat poate fi redusă la nivelul 

unei jumătăţi de zi, prin utilizarea de garduri electrice mobile în parcele. 

Datorită forţei de muncă necesare, sistemele de perioade de păşunat ultra-

scurte, sau păşunat în benzi, sunt adesea folosite pentru a raţionaliza strâns 

consumul de iarbă, dar numai foarte devreme sau foarte târziu în sezonul de 

păşunat. O complexitate suplimentară de păşunat în bandă este necesitatea de a 

utiliza un gard în spate pentru a proteja zona deja păşunată. Acest lucru este 

necesar în cazul în care păşunatul cu front continuu (în bandă continuă) într-o 

parcelă se face mai mult de patru zile. 

Particularități ale păşunatului cu gard electric 

Gardul electric (Fig.12.3) constituie un mijloc foarte eficient în zona de 

deal şi montană pentru organizarea păşunatului pe parcele, delimitarea 

padocurilor, protejarea împotriva animalelor sălbatice şi pentru delimitarea 

potecilor turistice, în cazul când acestea traversează suprafaţa agricolă respectivă 

[3], [7], [8], [10], [12]. 

În comparaţie cu alte împrejmuiri ale pășunilor, utilizarea gardurilor 

electrice are următoarele avantaje: 

• Preţul de cost mai scăzut faţă de gardurile masive cu sârmă 

ghimpată, din laţi sau din plasă; 

• Montarea, demontarea şi mutarea rapidă şi uşoară; 

• Permite aplicarea metodei moderne de păşunat porţionat, care 

conduce la valorificare cu un grad ridicat, de peste 95 %, a producţiei de 

furaje de pe parcela respectivă; 

• Asigură un păşunat sigur şi economic; 

• Nu produce răniri ale pielii animalelor, cum se întâmplă în cazul 

altor tipuri de garduri fixe cum este, de exemplu, imprejmuirea fixă cu 

sârmă ghimpată; 

• Poate fi utilizat cu succes pentru apărarea contra animalelor 

sălbatice; 

• Poate fi folosit pentru delimitarea potecilor turistice, în cazul când 

acestea traversează suprafaţa agricolă respectivă. 
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Fig. 12.3. Pășunatul cu gard electric 

 

 

Părţi componente şi mod de funcţionare 

Principalele părţi componente ale unei instalaţii cu gard electric sunt: 

generatorul de impulsuri denumit pe scurt pulsator electric; legătura la pământ; 

împrejmuirea propriu-zisă (gardul) cu conductorii, stâlpii şi izolatorii [1], [3], 

[7], [12], [13]. 

Pulsatorul electric (1), figura 12.4, trimite impulsuri de curent de-a lungul 

conductorului. Dacă un impuls cu destulă tensiune întâlneşte animalul se 

produce o scânteie electrică. La o bună legare la pământ (2) se scurge impulsul 

de energie prin animal spre sol şi provoacă asupra acestuia un şoc care-l sperie 

şi-l îndepărtează de gardul respectiv. Aceasta necesită o legare eficace la pământ 

sau o a doua sârmă, care la atingerea în acelaşi timp serveşte pentru conducerea 

înapoi a impulsului la pulsator. Important este ca la contactul cu corpul 

animalului să apară un circuit electric închis. Iarba sau tufele (4), care ating 

conductorul, precum şi izolatorii necorespunzători (3) deviază în parte impulsul, 

micşorând efectul acestuia asupra animalelor. Ca urmare se reduce eficienţa 

gardului respectiv [3], [7]. 
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Fig. 12.4. Modul de acţionare a impulsului electric asupra animalului [7] 

 

Împrejmuirea propriu-zisă este formată din conductori, stâlpi de 

susţinere, izolatori, porţi de acces şi trecere, paratrăsnete, echipamentul auxiliar 

etc. 

Conductorii folosiţi pentru garduri electrice sunt de tipul sârmelor lise, 

liţelor sau benzilor. Pentru legarea la pământ trebuie să se folosească un cablu 

pentru tensiune ridicată. 

Numărul de conductori al împrejmuirii gardului electric, în funcţie de 

specia de animale pentru care se foloseşte şi distanţa de amplasare a 

conductorilor faţă de sol, sunt prezentate în tabelul 12.2. 

 

Tabelul 12.2 

Numărul de conductori şi distanţa faţă de sol a acestora în funcţie  

de specia de animale pentru care se foloseşte gardul electric [3], [7] 

 Vaci
1)

 Viţei 
Oi, 

capre 
Porci  Cai 

Animale 

sălbatice
2)

  

Număr sârme 1 2 3 3 3 4 - 5 

Înălţimea 

conductorului 

faţă de sol, 

în cm 

80-90 80-90 80-90 50-60 120-130 150-160 

 

45-55 50-60 30-40 80-90 110-120 

 15-25 15-25 50-60 80-90 

 
50-60 

15-25 
1)

 De-a lungul străzilor se recomandă şi pentru vaci doi conductori, la fel pentru vacile mame;  
2)

 Când lipsesc animalele mici (iepuri etc.) se poate renunţa la conductorul cel mai de jos, iar în 

cazul în care lipseşte vânatul mare (cerbi, căprioare etc.) se poate renunţa la conductorul cel mai de 

sus. 
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Stâlpii de susţinere folosiţi pentru împrejmuirea gardului electric pot fi: 

stâlpi din lemn, stâlpi din oţel rotund, stâlpi din oţel profilat sau stâlpi din fibră 

de sticlă. Stâlpii din lemn se folosesc cu precădere pentru împrejmuirile fixe cu 

gard electric. La împrejmuirile fixe cu stâlpi din lemn distanţa dintre stâlpi este 

de 4-6 m. Stâlpii de colţ şi cei de la poarta de acces, fiind solicitaţi suplimentar, 

se recomandă să fie fixaţi în sol cu beton. Celelalte tipuri de stâlpi se pot folosi 

şi pentru împrejmuiri cu garduri electrice mobile. 

Pentru pășunatul porționat în interiorul parcelei, în locul stâlpilor se pot 

folosi unele suporturi de susținere a conductorilor, care permit o manevrare 

ușoară, când se face delimitarea fronturilor de pășunat (Fig. 12.5). 

 

 
Fig. 12.5. Suport de  susținere a conductorului la pășunatul porționat 

1- conductor; 2- suport susținere tip sanie; 3- izolator electric 

 

Izolatorii se monteză pe stâlpi şi au rolul de fixarea conductorilor gardului 

electric fără să producă pierderi din energia impulsului prin scurgeri de curent în 

sol. Se construiesc izolatori speciali destinaţi porţilor de acces. Aceştia au forma 

unor mânere care permit utilizatorilor manipularea uşoară, fără pericol de şoc 

electric, a conductorilor din zona porţilor, pentru accesul în împrejmuirea 

respectivă. 

Porţile de acces şi de trecere permit intrarea sau ieşirea animalelor, a 

persoanelor sau a autovehiculelor în sau din încinta împrejmurii cu gard electric 

fără să se producă deranjamente în funcţionarea acestuia. 

Paratrăsnetele se montează pe traseul împrejmuirii cu gard electric şi au 

rolul să asigure descărcarea la pământ a tensiunilor mari care iau naştere în 

timpul fenomenelor atmosferice (fulgerelor şi trăsnetelor). 
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Echipamentul auxiliar are rolul de a uşura montarea şi demontarea 

instalaţiei cu gard electric, de a asigura funcţionarea şi exploatarea la parametrii 

normali a instalaţiei. 

La instalarea şi exploatarea gardului electric, se impune categoric 

respectarea cu stricteţe a normelor şi prescripţiilor de protecţia muncii, în 

conformitate cu prevederile cuprinse în notiţa tehnică. 
 

Păşunatul alternativ cu diverse categorii de vârstă 

Sistemele păşunat alternativ sunt cele mai uzual folosite cu oi şi miei, care 

animalele tinere pasc înainte pentru a face prima alegere a ofertei de iarbă. În 

acest sistem, oile au acces în zonele de păşunat după miei, pentru a consuma 

resturile de iarbă. Dacă mieii şi oile sunt împreună pe zonele de pășunat iarba 

"curată" pentru miei nu este garantată, existând pericolul contaminării cu larve 

de vierme parazit de la oi. 

O formă mai acceptabilă de păşunat alternativ este  sistemul lider/urmăritor. 

De exemplu juninci de lapte sau tineret pentru carne sunt grupate în două 

diferite categorii de vârstă, în timpul păşunatului într-o parcelă, cu grupul mai 

tânăr precedând grupul mai în vârstă. Timpul total petrecut într-un padoc 

individual nu trebuie să depăşească patru la cinci zile; în caz contrar regenerarea 

covorului vegetal poate fi afectată negativ. 

Sistemele lider/urmăritor au fost testate pentru alte specii şi categorii de 

vârstă, de exemplu, vaci cu lapte, prin gruparea lor în funcţie de producţia de 

lapte, dar managementul complicat au limitat asimilarea lor. 

Sistemele de păşunat alternative nu au devenit populare datorită 

complexităţii managementului acestora. 
 

Păşunatul mixt 

Păşunatul mixt cu specii diferite de animale este o opţiune pentru mai 

multe tipuri de ferme, oferind simplitate şi adaptabilitate. 

Experimentele cu păşunat cu tineret bovin de carne împreună cu oi arată 

avantaje atât individual, cât şi producţia animalieră pe hectar comparativ cu 

păşunatul separat, cu fiecare specie. 

O parte din beneficiul este atribuită diferitelor rutine de păşunat: bovinele 

pasc iarba mai înaltă şi condiţionează gazonul pentru oi, în timp ce oile preferă 

ierburi scurte şi sunt mult mai selective, dar, de asemenea, pasc mai aproape de 

bălegarul de bovine şi ovine. Beneficiu suplimentar constă în diminuarea 

infestării cu paraziţi, în special viermii intestinali la oi. 

În multe ferme de vaci cu lapte, suprafaţa pajiștilor destinată tineretului 

este subutilizată şi o mai bună valorificare a covorului ierbos este posibilă prin 

adăugarea unei turme de oi, existând situaţii în care adăugarea temporară de o a 

doua specie este avantajoasă. 

Din literatura de specialitate, comparând coeficienții de consumabilitate 

între variantele pășunate cu bovine și ovine alternativ sau mixt, pășunatul mixt 
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prezintă un nivel mai ridicat privind consumabilitatea, în medie de 81 % față de 

75 %. 

S-a observat că la pășunatul cu ovine covorul vegetal rămâne mai uniform 

decât la pășunatul cu bovine, în acest caz zonele de refuz se mențin de la un 

ciclu la altul, necesitând o toaletare de uniformizare. 

 

12.3.6. Evaluarea periodică a stării covorului vegetal și toleranța la 

călcare 

Un grad ridicat al flexibilităţii managementului pentru a urmări 

variabilitatea în modul de creştere al ierbii este posibil, inclusiv integrarea 

strânsă cu conservarea presupune o monitorizare regulată a covorului vegetal şi 

o frecvenţă mai mare în luarea deciziilor pentru a menţine un covor ierbos cu un 

nivel ridicat al valorii nutritive. 

Scopul principal al pășunatului este și a fost întotdeauna să se armonizeze 

producția variabilă de iarbă sezonieră și calitatea acesteia în funcție de nevoile 

animalelor. Prin urmare, este important să se poată evalua dacă cantitatea de 

furaje disponibilă este sau nu suficientă atât în prezent, cât și în viitorul apropiat. 

Această evaluare trebuie făcută de preferință într-o manieră obiectivă. 

În mod tradițional, utilizarea experienței anterioare a fost metoda de luare a 

deciziilor de zi cu zi, umblând pe câmp și analizând vizibil. Aprecierea se 

bazează pe înălțimea și densitatea covorului vegetal, fiind mai precisă în cazul în 

care talia acestuia este scurtă, de densitate uniformă, mai puțin precisă fiind 

atunci când ierburile au înălțimile mari și un conținut ridicat de substanță uscată, 

pe vreme uscată și însorită. 

Evaluarea producției de furaje și a calității acestora pe fiecare ciclu și/sau 

pe întregul sezon de pășunat se poate realiza prin exceptarea de la pășunat a unor 

ploturi cu arii de 2 m
2
, prin utilizarea unor cuști metalice de protecție amplasate 

în parcelele pășunate. Aceste suprafețe de control se recoltează periodic și se 

determină producția de furaje și se prelevează probe de furaj în vederea 

determinării calității acestuia. 

O altă metodă este cu un dispozitiv simplu (herbometru) cu disc de o 

anumită masă, din aluminiu sau din plastic. 

Discul este montat pe o tijă verticală gradată, având posibilitatea de a culisa 

pe aceasta. În timpul determinărilor este lăsat să cadă liber pe covorul vegetal și 

se fac citirile pe înălțime, care sunt influențate atât de înălțimea cât și de 

densitatea acestuia. 

În cazul utilizării acestei metode este necesară o calibrare a dispozitivului 

pentru diferite tipuri de covoare vegetale și în diferite perioade ale anului, acesta 

realizându-se prin probe de ierburi recoltate din zone reprezentative, cu grad 

mare de extrapolare. 

Mai nou, în cadrul acestei metode, citirile privind înalțimea covorului 

vegetal sunt memorate electronic, prelucrate prin coroborarea cu coeficienții de 

corelație stabiliți prin calibrările anterioare privind producțiile de iarbă pentru 
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diferite condiții staționale, oferind în final producția de masă verde aflată în 

momentul determinărilor (Fig. 12.6). 

 

 
Fig.12.6. Metode moderne de determinarea stării covorului vegetal 

 

Animalele care pășunează, călcând pe covorul vegetal al pajiștii, fac parte 

integrantă din procesul de pășunat. Tasarea excesivă prin calcătura animalelor 

modifică structura solului prin modificarea echilibrului dintre particulele de sol, 

aer și apă. Compactarea straturilor superioare ale solului împiedică dezvoltarea 

sistemului radicular și reduce masa acestuia, valorificarea substanțelor nutritive 

din sol este restricționată, limitând astfel viteza de creștere și producția de iarbă. 

Alte efecte ale compactării se referă la porozitatea redusă a solului, 

conducând la o infiltrare slabă a apei și la băltirea acesteia la suprafața solului. 

Deteriorarea solului și a covorului vegetal datorită călcării animalelor aflate 

la pășunat este cel mai probabil la începutul sezonului, înainte ca solul să se fi 

uscat după perioda de iarnă și la sfârșitul sezonului, pe măsură ce solul este udat 

prin creșterea precipitațiilor. 

Argilele, solurile slab structurate, cu un conținut foarte ridicat de materie 

organică, au o capacitate ridicată privind retenția excesului de apă, fiind cele mai 

susceptibile la tasarea excesivă atunci când sunt umede. Solurile nisipoase 

ușoare și argilele friabile, folosind drenajul lor natural, sunt cele mai tolerante la 

călcare. 

Călcarea excesivă din timpul pășunatului poate modifica semnificativ 

compoziția botanică a covorului ierbos datorită reacției diferențiate a speciilor 

de iarbă la călcare. 

De aceea pentru a reduce efectele adverse ale tasării asupra solului și a 

gazonului se recomandă, în cazul amestecurilor de graminee și leguminoase 

perene de pajiști folosite la supraînsămânțare sau reînsămânțare, să aibă în 
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componență specii pretabile pentru pășunat, rezistente la călcatul animalelor 

(Lolium perenne, Trifolium repens etc.). 

Pot fi luate diferite măsuri pentru ameliorarea efectelor adverse ale tasării 

excesive, dar trebuie luate în considerare costurile și posibilitățile practice ale 

exploatației agricole. 

Pentru a minimiza efectul tasării datorită păşunatului se recomandă: 

1. Menținerea unor sisteme eficiente de drenare a solului; 

2. Utilizarea, în cadrul amestecurilor, a unor specii şi soiuri de graminee și 

leguminoase perene tolerante la călcătura animalelor; 

3. Practicarea unei folosiri de lungă durată a covorului vegetal; 

4. Promovarea, printr-un program de păşunat optim și o utilizare echilibrată a 

îngrăşămintelor, menţinerii şi dezvoltării unor covoare vegetale bine încheiate și 

viguroase; 

5. Menţinerea unei rezerve optime de furaje pe terenurile păşunate; 

6. Utilizarea, pe pajiştile nou înfiinţate, a tineretului bovin sau a oilor; 

7. Reducerea traficului cu animale și cu utilaje agricole printr-o tarlalizare 

optimă a suprafeţelor păşunate. 

 

12.3.7. Asigurarea utilităţilor zoopastorale [10] 

Alături de starea și compoziția floristică a suprafețelor, valorificarea 

superioară prin păşunat a furajelor de pe pajişti, reflectată în randamente ridicate 

privind conversia lor în produse animaliere, este influențată de organizarea unui 

păşunat raţional și asigurarea unui nivel corespunzător de bunăstare a animalelor 

în această pe perioada. În acest context se înscriu asigurarea apei necesare 

adăpatului, asigurarea confortului pentru timpul nefavorabil, a umbrei pentru 

zilele caniculare de vară, a sării etc. 

Alimentarea defectuoasă cu apă a animalelor produce scăderi mari de 

producţie, în special a celei de lapte, iar lipsa umbrei pentru animalele de pe 

păşune, în zilele călduroase de vară, poate duce la scăderea producţiei de lapte 

sau a sporului în greutate cu 20-40 %. 

12.3.7.1. Asigurarea apei pentru adăpat 

Necesarul de apă pentru adăpatul animalelor pe durata păşunatului diferă în 

funcţie de numărul, specia şi categoria de vârstă a animalelor şi se calculează pe 

baza normelor zilnice de consum de apă în vigoare. Pentru fiecare kg de SU 

ingerată (5 kg MV) consumul zilnic de apă se ridică la 4-6 l la vacile de lapte,  

3-5 l la bovinele la îngrăşat şi 2-3 l de apă la ovine şi cabaline. De exemplu, 

pentru o vacă la un consum de 50 kg masă verde trebuie să i se asigure 40-60 l 

de apă. În general, pentru 1 UVM în sezonul de păşunat este nevoie de 40-50 

litri de apă pe zi, vara şi 25-30 litri, în cursul primăverii şi toamnei, iar pentru 

oaia adultă 2-4 l pe cap şi zi. 

Asigurarea necesarului de apă pentru păşunile din zona colinară şi montană 

se poate face în mai multe moduri şi anume: prin realizarea de microbazine de 
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acumulare pe cursul unor pâraie montane sau prin captarea unor izvoare de 

coastă situate în zona păşunilor, de unde apa este condusă prin pompare sau prin 

cădere la instalaţiile de adăpat, printr-o reţea de distribuţie cu conducte 

subterane; prin captarea apelor subterane folosind diferite instalaţii de pompare, 

depozitare şi distribuţie. 

Microbazinele de acumulare pe cursul superior al unor pâraie de munte 

sau prin captarea unor izvoare de coastă situate în amonte de păşune, deşi sunt 

soluţii mai complexe şi depind de existenţa în zonă a sursei respective de apă de 

calitate corespunzătoare, pot asigura necesarul de apă pentru mai multe păşuni şi 

ca urmare investiţia pe fiecare păşune este redusă. Au marele avantaj că apa este 

condusă la locurile de adăpare prin cădere, nemaifiind nevoie de consum de 

energie pentru transport. 

Asigurarea necesarului de apă prin captarea apelor subterane se face 

prin forarea sau săparea unor puţuri şi utilizarea unor instalaţii diferite de 

pompare, tratare, depozitare şi distribuţie a apei către păşune. 

La amplasarea puţurilor trebuie să se ţină seamă de direcţia de curgere a 

pânzei de apă subterană, astfel încât aceasta să se situeze în amonte de sursele de 

impurificare (platforme de bălegar, adăposturi, haznale, cimitire etc.). Distanţa 

minimă admisă între locul de captare şi sursele de impurificare este de 300 m. În 

cazul în care apa de la sursa de alimentare nu îndeplineşte condiţiile de 

potabilitate este necesară tratarea acesteia folosind instalaţii speciale a căror 

complexitate depinde de natura şi de starea de dispersie a impurităţilor în apă, 

care trebuie eliminate. 

Pentru pomparea apei din bazinele sau puţurile de captare se folosesc 

pompe centrifugale acţionate cu motoare electrice sau cu motoare cu ardere 

internă (în cazul zonelor lipsite sau situate la distanţă mare de sursa de energie 

electrică). În funcţie de adâncimea la care se află sursa de apă pompele se pot 

monta: la suprafaţă, în cazul bazinelor de acumulare şi a puţurilor cu adâncimea 

sub 7 m; suspendate la o distanţă de 6-7 m de suprafaţa apei; plutind pe 

suprafaţa apei în cazul surselor de apă a căror nivel variază în funcţie de 

consum; sub apă în cazul pompelor submersibile multietajate care se montează 

în cazul puţurilor de mare adâncime (situaţie similară cu aceea a gospodăriilor 

montane amplaste pe culmi etc.). 

Pentru depozitarea apei se folosesc rezervoare de apă care au următoarele 

roluri: asigură cantitatea de apă necesară în momentele de consum maxim din 

timpul zilei; asigură presiunea necesară pentru distribuirea apei la consumatori; 

asigură o rezervă permanentă de apă necesară în cazuri urgente (incendii, 

deteriorarea aducţiunii etc.). 

Rezervoarele de apă pot fi de tipul: îngropate; suspendate, numite şi 

castele de apă; pneumatice, numite şi hidrofoare. Rezervoarele de apă îngropate 

se folosesc în cazul în care sursa de apă este situată la un nivel mai ridicat decât 

locurile de adăpat, diferenţa de nivel fiind totodată suficient de mare pentru a 

asigura distribuţia apei la utilizatori. 
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Rezervoarele pneumatice, denumite şi hidrofoare, se utilizează pentru 

instalaţiile de alimentare cu apă cu debit variabil, fiind preferate în cazul 

consumurilor mai mici şi când este necesară o presiune mare, întrucât 

construcţia unui castel de apă de înălţime mare este dificilă. 

Reţeaua de distribuţie este formată din conducte, vane, robineţi, hidranţi, 

cişmele, branşamente de alimentare a adăpătorilor. Conductele de legătură între 

rezervor şi adăpători se îngroapă în pământ pentru a nu fi deteriorate şi se golesc 

la sfârşitul perioadei de păşunat, iar dimensiunea lor se alege în funcţie de 

debitul pe care trebuie să-l asigure la consumator. 

Locurile de adăpare a animalelor trebuie să fie amplasate la maximum    

800 m de locurile unde se păşunează şi sunt prevăzute cu adăpători. Cele mai 

folosite pentru taurine sunt de tip cupă cu clapetă sau cupă dublă cu nivel 

constant pentru păşunile tarlalizate şi jgheab cu nivel constant (Fig. 12.7) pentru 

sistemele extensive de exploatare a păşunilor. 

Acestea pot fi fixe sau mobile. Lungimea jgheaburilor (L) se calculează cu 

realaţia (12.3), în funcţie de numărul de animale în aşa fel încât adăparea unei 

grupe de animale să nu dureze mai mult de o oră: 

 

 
Fig. 12.7. Adăparea animalelor din jgheab de beton 

 

   
T
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L


 ,  în m,      (12.3) 

în care: 
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N – este numărul de animale; 

t – este timpul necesar pentru adăparea unui animal, în minute; 

S – este frontul de adăpare pentru un animal, în m; 

T – este timpul necesar pentru adăparea întregului efectiv de animale (maxim 60 

minute). 

 

Tabelul 12.3 

Unele date necesare pentru calculul lungimii adăpătorilor [10] 

Specia şi categoria 

 de animale 

Necesar 

zilnic  

de apă 

 

Timp 

necesar  

adăpării 

unui 

animal  

Front de adăpare,  

când adăpatul se face: 

Pe ambele 

laturi 

Pe o singură 

latură 

(l) (min) (m) (m) 

Bovine şi cabaline adulte 40-50 7-8 0,5 1,2 

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

Oi şi capre adulte 4-5 4-5 0,2 0,5 

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

 

Tabelul 12.4 

Dimensiuni orientative ale adăpătorilor (în cm) [10] 

Specia de 

animale 
Adâncimea 

Lăţimea interioară Înălţimea 

faţă 

de sol 
În partea 

superioară 

În partea 

inferioară 

Bovine adulte 35 45 35 40-60 

Cabaline 35 50 40 60-70 

Ovine şi caprine 20 35 25 25-35 

 

În tabelele 12.3 şi 12.4 sunt prezentate elementele principale necesare 

construirii adăpătorilor. 

 

12.3.7.2. Asigurarea umbrarelor de protecţie 

Pe păşuni se recomandă plantarea de arbori izolaţi (60-100 buc/ha) pentru 

ocrotirea de arşiţă a animalelor (Fig. 12.8) şi a covorului ierbos în perioada de 

păşunat. 

Dintre speciile silvice, acolo unde sunt condiţii prielnice, este preferat 

nucul care are umbra deasă, nu este decojit în stadiul tânăr de animale şi 

insectele deranjează mai puţin animalele în perioada de odihnă. 

Pe lângă nuci se pot planta şi alţi arbori izolaţi sau în pâlcuri, cum ar fi 

stejari în zonele mai uscate, plopi şi sălcii în zone mai umede cu izvoare de 

coastă, salcâmi şi pini în porţiuni erodate. 
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Fig. 12.8. Umbră pentru animale în perioada de odihnă 

 

De asemenea, este indicată plantarea în masiv a stejarului, pinului negru, 

salcâmului pe coamele dealurilor pentru asigurarea echilibrului hidric al 

umidităţii atmosferice cu rol benefic în instalarea şi extinderea unor specii de 

pajişti xeromezofile şi chiar mezofile. Fără aportul vegetaţiei lemnoase care 

îmbunătăţeşte microclimatul şi regimul de umiditate nu este posibilă schimbarea 

compoziţiei floristice actuale care este adaptată la insolaţie şi uscăciune extremă, 

cu slabă valoare nutritivă. Gropile necesare plantării arborilor se execută 

folosind maşinile de săpat gropi antrenate de tractoare. Acestea sunt echipate cu 

burghie de diferite diametre şi lungimi, acoperind o gamă largă de 

tipodimensiuni de găuri. 

Pentru îmbunătăţirea covorului ierbos prin diversificarea speciilor, se 

recomandă sistemul agrosilvopastoral practicat de secole în unele ţări 

mediteraniene cu plantaţii de diverse specii (stejari, pini, măslini, argan etc.) 

care au dat rezultate remarcabile în condiţiile de climat mai arid şi soluri slab 

fertile, pietroase etc. 

 

 12.3.7.3. Adăposturi 

Adăposturile pentru animale prezintă o importanţă deosebită, atât pentru 

ploile reci şi timpul neprielnic, cât şi pentru căldurile din timpul verii. 

Rezultatele cercetărilor demonstrează faptul că existenţa adăposturilor asigură o 

prelungire a perioadei de păşunat cu cel puţin 10 zile în toamnă şi 5-6 zile în 

primăvară, precum şi realizarea unui spor de creştere în greutate de 40-80 kg/ha. 
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12.3.8. Întreţinerea pajiştilor după păşunat 

Valorificarea eficientă prin păşunat a pajiştilor implică şi o serie de lucrări 

de întreţinere după fiecare ciclu de păşunat [4], [10]. 

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

lucrări: 

a. în sistemul extensiv de păşunat se fac: 

- igienizarea lunară a adăpătorilor cu lapte de var; 

- curăţirea păşunilor de lăstărişul speciilor lemnoase invazive şi a celor 

ierboase nevaloroase; 

- curăţirea resturilor neconsumate de animale pe întreaga suprafaţă păşunată 

(pentru o mai bună otăvire). 

b. în sistemul de păşunat raţional după fiecare ciclu de păşunat se fac: 

- toaletări ale parcelelor păşunate pentru eliminarea resturilor neconsumate; 

- fertilizări faziale; 

- igienizarea adăpătorilor şi solniţelor. 

De asemenea, în ambele sisteme de păşunat, trebuie să se acorde o atenţie 

deosebită lucrărilor de asanare sanitar-veterinară a suprafeţelor păşunate în 

vederea combaterii diferiţilor paraziţi şi prevenirea infestării animalelor. Aceste 

acţiuni de combatere şi prevenire impun un complex de măsuri şi lucrări 

specifice ce trebuie aplicate cu responsabilitate şi anume: aplicarea unor 

substanţe cu efect de distrugere a acestor paraziţi specifici (var ars nestins, 

nitrocalcar, piatră vânătă etc.) şi efectuarea unor tratamente preventive la 

animale. 

 

12.3.9. Concluzii  

Pășunatul este cea mai veche metodă de valorificare a furajelor de pe 

pajiști, fiind cel mai simplu, economic şi eficient mod de valorificare a 

producţiei pajiştilor. 

Metodele și sistemele de valorificare a pajiştilor prin pășunat influențează 

în mare măsură creșterea, compoziţia floristică şi productivitatea covorului 

ierbos. 

Păşunatul cu un număr prea mare sau prea mic de animale până la abandon, 

completat de un păşunat haotic, fără pauză în sezonul rece, duce în mod sigur la 

degradarea covorului ierbos al unei pajişti. 

Referitor la gradul de consumabilitate a furajului, aceasta diferă în raport 

cu tipul de pajiște de bază, ciclul de pășunat, cu metodele și tratamentele 

aplicate suprafețelor pășunate (întreținere, amendare, fertilizare, supraînsă-

mânțare, reînsămânțare, sistem de pășunat etc.). 

Folosirea rațională prin pășunat a pajiștilor necesită un management 

integrat, fapt ce implică stabilirea sistemelor de pășunat, stabilirea sistemelor de 

fertilizare, evoluția însușirilor fizico-chimice ale solului, modificările floristice 
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ale covorului vegetal, calitatea furajelor, dirijarea corectă a interacțiunii dintre 

cei doi factori plantă-animal, în final aceasta conducând la rezultate economice 

pozitive reflectate printr-un randament ridicat al conversiei furaje –produse 

animaliere cu înaltă valoare biologică. 

Un păşunat raţional, pe o perioadă mai lungă de timp, determină 

îmbunătăţirea covorului ierbos şi menţine calitatea şi productivitatea pajiştii. 

 

 

12.4. Valorificarea în regim de fâneață 

Recoltarea, pregătirea şi conservarea furajelor de pe pajişti sub diferite 

forme reprezintă căi importante de asigurare a necesarului de furaje pentru 

animale (în special pentru rumegătoare) pe perioada de stabulaţie şi nu numai. 

Principalul obiectiv în recoltarea, pregătirea şi conservarea sub diferite 

forme a furajelor de pe pajişti şi din culturile furajere constă în realizarea unui 

produs final cu o valoare nutritivă cât mai apropiată de cea iniţială a furajului 

verde, plecându-se de la premisa că acesta îndeplineşte condiţiile unui furaj de 

foarte bună calitate, atât în ceea ce priveşte compoziţia sa botanică (amestec 

echilibrat de graminee cu leguminoase perene), cât şi în cea referitoare la 

fenofaza de recoltare [9], [11]. 

 

12.4.1. Factorii ce influenţează producţia şi calitatea furajelor recoltate, 

pregătite şi conservate de pe pajişti 

Cantitatea şi calitatea furajelor obţinute pe pajişti prin cosire, pregătire şi 

conservare depind în mare măsură de o serie de factori şi anume [6], [9]: 

 Producţia şi compoziţia floristică iniţială a furajului (la cosire); 

 Epoca de recoltare (fenofaza de recoltare); 

 Durata perioadei de recoltare, pregătire şi conservare a furajului; 

 Metoda de recoltare, pregătire şi conservare a furajului; 

 Calitatea şi gradul de executare mecanizată a lucrărilor de recoltare şi 

pregătire a furajelor în vederea conservării şi stocării. 

Astăzi, prin măsuri intensive corespunzătoare (crearea condiţiilor optime de 

dezvoltare a plantelor), s-a ajuns să se recolteze chiar 5-6 cicluri pe an, 

realizându-se producţii de până la 10-12 t/ha SU. De asemenea, calitatea 

furajelor s-a îmbunătăţit considerabil, realizându-se compoziţii floristice optime 

între graminee şi leguminoase, ceea ce permite obţinerea frecventă a producţiilor 

de lapte de 3.500-4.000 l pe an şi cap de vacă furajată, fără aport de furaje 

concentrate [6], [8]. 

 Epoca optimă de recoltare este acea perioadă de dezvoltare a plantelor 

când se realizează cel mai bun raport între calitate şi cantitate. Epoca optimă de 

recoltare este în faza de înspicare, pentru gramineele perene, respectiv în faza 

de îmbobocire pentru leguminoasele perene. În cazul amestecurilor complexe, 
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epoca optimă de recoltare este dată de specia dominantă. Epoca optimă de 

recoltare durează maxim 8-10 zile [6], [9], [10]. 

 În timpul operaţiilor de recoltare, pregătire şi conservare sub diferite 

forme a furajelor de pe pajişti apar o serie de pierderi calitative şi cantitative, 

chiar în condiţiile în care furajul verde, cu compoziţie botanică foarte bună, este 

cosit în epoca optimă. Reducerea pierderilor calitative în procesul de recoltare, 

pregătire şi conservare a furajelor este posibilă prin scurtarea, pe cât posibil, a 

duratei scurse de la începutul recoltării (cosirii) până la finalizarea 

pregătirii şi conservării. În funcţie de metoda de pregătire a furajelor, 

reducerea duratei scurse de la cosire până la finalizarea conservării şi stocării 

depinde de mai mulţi factori. Dintre aceştia amintim: reducerea umidităţii 

iniţiale a furajului, capacitatea de lucru a maşinilor, organizarea optimă a 

lucrului etc. Aceşti factori vor fi analizaţi pe larg în cadrul fiecărei metode de 

pregătire a furajelor [6], [9], [12]. 

 

 

12.4.2. Metode de recoltare, pregătire şi conservare a furajelor de pe 

pajişti 

În funcţie de condiţiile pedoclimatice, furajele de pe pajişti se pot recolta, 

pregăti şi conserva sub formă de: fân; semifân; semisiloz; siloz. 

La rândul său fânul, se poate pregăti prin mai multe metode şi anume: prin 

deshidratare şi granulare; prin ventilare cu aer cald; prin ventilare cu aer rece; 

prin folosirea unor suporţi pentru definitivarea uscării în câmp şi prin uscarea 

naturală pe mirişte. Fânul de pe pajişti se poate pregăti sub formă de vrac sau 

sub formă de baloturi. 

Alegerea metodei de recoltare, pregătire şi conservare a furajelor de pe 

pajişti se face în funcţie de mărimea exploataţiei agricole, de starea vremii din 

timpul recoltării, de nivelul de dotare cu maşini şi echipamente specifice, de 

asigurarea forţei de muncă necesare, de posibilităţile economice ale unităţii. 

Fiecare metodă are atât avantaje cât şi dezavantaje. În figura 12.9 sunt 

prezentate comparativ pierderile cantitative şi calitative estimate pentru diferite 

metode de recoltare, pregătire şi conservare a furajelor în condiţiile respectării 

tehnogiilor recomandate fiecărei metode [9]. 

Astfel, rezultă că cele mai mici pierderi, de 5 %, se obţin prin recoltarea, 

deshidratea şi granularea furajelor, iar cele mai mari, de cca 40 %, la pregătirea 

fânului prin uscarea pe sol, pierderi care în condiţii meteorologice nefavorabile 

pot atinge chiar şi 50 %. Pierderile la recoltarea, pregătirea şi conservarea sub 

formă de siloz, semisiloz sau semifân au valori intermediare de circa 13-18 %. 
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Fig. 12.9. Conţinutul în substanţe nutritive a furajelor 

recoltate, pregătite şi conservate prin diferite metode 

 

12.4.2.1. Recoltarea, pregătirea şi conservarea furajelor sub formă de 

fân 

Fânul de calitate bună constituie un nutreţ cu valoare nutritivă completă 

datorită conţinutului echilibrat în proteină, vitamine, săruri şi alte substanţe (Fig. 

12.10). El reprezintă, alături de nutreţul verde, furajul de bază în alimentaţia 

rumegătoarelor, asigurând 40 % din energie şi 50 % din proteina digestibilă 

necesară acestora [10]. 

Prin recoltarea, pregătirea şi conservarea sub formă de fân apar o serie de 

pierderi calitative şi cantitative chiar în condiţiile în care furajul verde, cu 

compoziţie botanică foarte bună, este cosit în epoca optimă. Reducerea 

pierderilor calitative în procesul de recoltare, pregătire şi conservare a fânului 

este posibilă prin scurtarea, pe cât posibil, a duratei scurse de la începutul 

recoltării (cosirii) până la obţinerea fânului la umiditatea de păstrare [9]. 

Furajul verde, proaspăt cosit, conţine o cantitate mare de apă, cuprinsă în 

general între 70 şi 85 %. Scurtarea duratei de recoltare, pregătire şi conservare a 

furajelor sub formă de fân este posibilă prin reducerea cât mai rapidă a 

umidităţii iniţiale (de la cosire) a furajului, astfel ca aceasta să ajungă în final 

sub 17 %. Realizarea acestui obiectiv implică de fapt facilitarea evaporării 

acestei cantităţi mari de apă din furajul verde [9]. 
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Fig. 12.10. Recoltarea, pregătirea şi conservarea furajelor sub formă de fân 

 

 

Pentru reducerea timpului de uscare şi implicit a pierderilor de substanţe 

nutritive s-au dezvoltat mai multe procedee de recoltare, pregătire şi conservare 

a fânului. Printre aceste procedee de uscare a furajelor amintim: uscarea 

tradiţională (naturală) pe mirişte (Fig. 12.11); uscarea pe suporţi; uscarea 

furajelor prin ventilare cu aer rece; uscarea furajelor prin ventilarea cu aer cald; 

uscarea furajelor verzi prin deshidratare termică în instalaţii speciale de uscare şi 

brichetare etc.[9]. Pierderile cele mai mari de substanţe nutritive se obţin la 

uscarea tradiţională pe mirişte a fânului. Aceste pierderi ajung, în caz de vreme 

nefavorabilă, chiar la 50-60 %, timpul de uscare crescând la peste 6-8 zile. Cele 

mai mici pierderi, de 4-5 %, figura 12.9, se obţin în cazul deshidratării furajelor 

verzi în staţii speciale de uscare şi brichetare. 

Chiar dacă procedeul de deshidratare a furajelor verzi în staţii speciale de 

uscare şi brichetare realizează cele mai mici pierderi de substanţe nutritive şi 

este şi cel mai puţin dependent de condiţiile atmosferice din timpul recoltării, el 

nu s-a răspândit la noi din următoarele motive: necesită consumuri specifice 

ridicate de combustibili; reclamă fonduri de investiţii ridicate (pentru construirea 

şi achiziţionarea instalaţiilor speciale care au preţuri ridicate). 

Din aceste motive, cele mai accesibile pentru condiţiile din ţara noastră 

sunt tehnologiile tradiţionale în care fânul se usucă în două etape. În prima etapă 

fânul se usucă pe mirişte până la umiditatea de 45-55 % după care se aşează pe 

suporţi unde, în cadrul etapei a doua, se face definitivarea uscării până la 

umiditatea de păstrare. Ceva mai recente sunt tehnologiile de pregătire a fânului 

în două etape, la care în prima etapă furajul se usucă pe sol până la umiditatea de 

35-45 % după care se transportă şi aşează pe platforme de uscare, unde se face 
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definitivarea uscării prin ventilare cu aer rece sau cald până la umiditatea de 

păstrare (sub 17 %, etapa a II-a) [9]. 

 

 
Fig. 12.11. Recoltarea şi pregătirea furajelor sub formă de fân,  

în sistem tradițional 

 

Alături de factorii analizaţi anterior (compoziţia floristică, epoca şi 

perioada optimă de recoltare; procedeul de recoltare, pregătire şi conservare), 

alţi doi factori importanţi, care influenţează direct cantitatea şi valoarea nutritivă 

a fânului obţinut, îi constituie calitatea şi gradul de executare mecanizată a 

operaţiilor din cadrul tehnologiei de recoltare [9]. 

Producţiile ridicate se justifică, pe de o parte prin reducerea pierderilor de 

furaje la recoltare, iar pe de altă parte prin creşterea numărului ciclurilor de 

recoltare ca urmare a diminuării perioadei de recoltare. Calitatea fânului obţinut 

se îmbunătăţeşte prin scurtarea duratei de menţinere pe sol a furajului după 

cosire. 

Cositul plantelor, fără pierderi şi cu randament ridicat (capacitate de lucru 

mare), la înălţimi optime de tăiere de 4-6 cm pe fâneţele naturale, respectiv de  

5-8 cm pe fâneţele cultivate, conduc la creşteri importante de producţie şi la 

încadrarea în epoca optimă de recoltare sau chiar la scurtarea acesteia. 

Condiţionarea plantelor furajere la cosire prin operaţii de strivire, 

frângere sau defibrare a tulpinilor accelerează uscarea şi reduce diferenţele 

ritmului de uscare între frunze şi tulpini, micşorând pierderile prin scuturare. 

Prin pregătirea furajelor la cosire se reduce perioada de uscare pe sol cu circa  

12 ore. 

Răvăşitul, întorsul şi adunatul în brazde a furajului contribuie direct la 

reducerea duratei de menţinere pe sol după cosire şi deci asupra calităţii fânului 

obţinut. 
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Adunatul în brazde determină reducerea pierderilor de plante sau frunze 

şi permite, atât creşterea producţiei, cât şi a calităţii fânului obţinut. 

Adunatul din brazdă şi aşezatul pe şire, pe suporţii sau pe platformele 

de uscare, cât şi operaţia de definitivare a uscării trebuie făcute în timp util 

prin încadrarea în epoca optimă de recoltare, pentru a reducere la minim 

pierderile şi pentru asigurarea unei uscări uniforme a stratului de furaj pe suporţi 

sau platforme de uscare. 

12.4.2.2. Recoltarea, pregătirea şi conservarea furajelor de pe pajişti 

prin însilozare 

Însilozarea la umiditate scăzută (ca semifân sau semisiloz) 

Metoda de recoltare şi pregătire a furajelor prin însilozare la umiditate 

scăzută (ca semisiloz sau semifân, Fig. 12.12) s-a dezvoltat cu succes în zonele 

cu timp nefavorabil în perioada recoltării (în special la recoltarea primului 

ciclu). Ea reprezintă o metodă practică şi economică de obţinere a unui furaj 

bogat în substanţe nutritive şi cu pierderi minime de valoare nutritivă. 

Procedeul se bazează pe uscarea parţială a furajului în câmp (ofilire, pălire) 

până se reduce umiditatea la 55-65 %, în cazul semisilozului, sau la 45-55 % în 

cazul semifânului. La aceste umidităţi procesele fermentative din timpul 

păstrării sunt mult diminuate, unele din ele fiind complet inhibate (ex. 

fermentaţia butirică) [2], [10], [12]. 

 

 
Fig. 12.12. Însilozarea la umiditate scăzută (ca semifân sau semisiloz) 
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Condiţia de bază a succesului acestei tehnologii o reprezintă însilozarea 

furajului în limitele umidităţii menţionate şi lipsit de umiditate adiţională 

(ploaie, rouă). Aplicarea corectă a acestei tehnologii conduce la înregistrarea 

unor pierderi reduse de substanţe nutritive care pot însuma 7-18 % din recoltă. 

În caz contrar pierderile se pot ridica la 40 % sau chiar mai mult. Comparativ cu 

însilozarea directă (la umiditatea de recoltare) semifânul sau semisilozul 

înregistrează, în timpul ofilirii în câmp, pierderi de 2-3 % din recoltă/zi, dar 

aceste pierderi sunt compensate de reducerea apreciabilă sau chiar oprirea 

completă a pierderilor sub formă de suc, care intervin în timpul păstrării, la 

silozurile realizate din furaj cu umiditate ridicată. În plus, semisilozul şi 

semifânul utilizează mai eficient mijlocele de transport. 

Comparativ cu tehnologia de recoltare şi pregătire a furajelor sub forma 

fânului uscat natural pe mirişte, recoltarea şi însilozarea la umiditate redusă 

prezintă următoarele avantaje: 

 - este mai puţin dependentă de condiţiile meteorologice; 

 - pierderile calitative şi cantitative de furaje sunt mai mici. 

Metoda de pregătire a semifânului sau semisilozului prin balotare şi 

înfoliere în masă plastică este o metodă relativ nouă, modernă care se aplică, în 

special, baloturilor cilindrice mari. 

Tehnologia constă în strângerea furajului din brazde la umiditatea 

recomandată (55-65 % în cazul semisilozului, respectiv 45-55 % în cazul 

semifânului) şi balotarea în baloturi cilindrice urmată imediat sau concomitent 

cu înfolierea baloturilor în folie de plastic. 

Prin înfolierea ermetică a baloturilor de furaj se creează condiţii optime 

pentru însilozarea furajului. 

 

Însilozarea directă la umiditatea de recoltare 

 În condiţii climatice nefavorabile pregătirii fânului, semisilozului sau 

semifânului, însilozarea directă la umiditatea de recoltare rămâne singura cale de 

realizare a conservării furajelor de pajişti necesare pentru furajarea animalelor în 

perioada de stabulaţie. Însilozarea directă la umiditatea de recoltare a furajelor 

de pe pajişti nu este simplă deoarece plantele de pajişti, în general, au un 

conţinut redus de SU la recoltare, conţinut insuficient în glucide solubile şi o 

capacitate tampon ridicată, factori nefavorabili autoînsilozării [2]. Aceste 

caracteristici negative sunt amplificate şi datorită unei fertilizări abundente cu 

azot şi sunt mai accentuate la leguminoasele perene. Din aceste considerente 

însilozarea directă a furajelor de pajişti este posibilă prin utilizarea unor metode 

specifice destinate controlării sau inhibării proceselor fermentative. Printre 

aceste metode se numără: însilozarea prin amestecarea furajelor verzi cu alte 

plante verzi bogate în zaharuri (porumb, sorg zaharat etc.); utilizarea de 

conservanţi pentru ameliorarea conţinutului în glucide solubile, necesar ca 

suport nutritiv pentru bacteriile lactice ca melasa (care se foloseşte sub formă de 

soluţie apoasă 1/2 în doză de 2 % pentru graminee şi 4 % pentru leguminoase) 
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sau tăiţeii de sfeclă de zahăr; însilozarea prin îmbunătăţirea conţinutului de SU 

prin adăugarea de pleavă, paie etc. în proporţie de 20-30 % care permit ridicarea 

conţinutului total de SU la valori în jur de 30-35 % (însă se produce scăderea 

valorii nutritive a furajului iniţial cu 15-20 %); utilizarea de preparate chimice 

sau biologice precum acidul formic (în doze de 3,5 l/t de furaj însilozat pentru 

gramineele perene, respectiv 5 l/t pentru leguminoasele perene), produsul 

lactosil etc. 

În cazul nefolosirii conservanţilor se realizează silozuri de slabă calitate 

bogate în acid butiric şi substanţe toxice pentru animale, cu pierderi însemnate 

de proteină şi cu consumabilitate redusă. 

Totuşi din punct de vedere al conservării valorii energetice, tehnica 

însilozării, dacă este corect realizată, este superioară celei de producere a fânului 

uscat natural pe mirişte, iar conţinutul în proteină digestibilă este foarte apropiat 

de cel al furajului verde corespondent. Astfel, pierderile de energie din furaj care 

intervin în procesul de însilozare pot fi reduse la un minim acceptabil. 

Spre exemplu, în condiţiile aplicării corecte a tehnologiilor de însilozare, 

pot interveni în mod inevitabil numai pierderi datorită respiraţiei plantelor       

(1-2 %), fermentaţiei (2-4 %) şi scurgerilor de suc vegetal (5-7 %) care 

însumează 8-13 % din conţinutul energetic al furajului. Cu toate acestea în 

practica curentă, datorită unor greşeli tehnologice, la pierderile anterior 

menţionate se pot adăuga şi cele care în mod normal pot fi evitate şi care se 

datorează fermentaţiilor secundare (>5 %), deteriorării aerobiotice din timpul 

păstrării (>10 %) şi creşterii anormale a temperaturii din interiorul silozului  

(>15 %). Aceste pierderi au la bază nerespectarea timpului optim de umplere, 

tasare şi etanşeizarea necorespunzătoare etc. şi pot atinge în total chiar mai mult 

de 40 % din conţinutul energetic. 

 

 

12.5. Valorificarea mixtă a pajiștilor 

Folosirea mixtă a pajiștilor permanente, acolo unde se poate aplica, este o 

metodă mai eficientă de exploatare, cu beneficii multiple pentru productivitate 

cât și conservarea biodiversității. 

În sistemul de păşunat continuu, o treime din suprafaţa de pășune este 

păscută în prima parte a sezonului de pășunat, în timp ce două treimi rămase se 

cosesc pentru fân sau siloz. Silozul se pretează în sistem mai bine decât fânul, 

deoarece se taie la o fază de creştere mai timpurie şi permite o regenerare rapidă, 

fiind gata pentru păşunat mai devreme. După regenerarea zonei cosite, animalele 

sunt mutate în ea și zona de pășunat anterior se coseşte pentru fân după un 

interval de odihnă de 5-6 săptămâni. Ulterior întreaga suprafaţă este pășunată pe 

durata restului sezonului. Pășunatul alternativ cu cosirea asigură o persistență pe 

termen lung a covorului vegetal, deoarece se evită cosirea repetată, strângerea şi 

evacuarea furajelor pentru fân sau siloz de pe aceeaşi suprafaţă, care poate slăbi 

vigoarea covorului vegetal. 
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Există flexibilitatea de a alterna cosirile cu păşunatul. Acest sistem a fost 

dezvoltat pentru tineretul bovin pentru carne și junincile de lapte, dar este 

capabil să fie adaptat pentru a se folosi şi la alte categorii de animale. 

Pentru fâneţe este mai potrivit păşunatul după ce s-a cosit prima recoltă. 

Păşunatul de primăvară foarte timpuriu a fâneţelor, aşa cum se practică în 

prezent în regiunile de deal, este foarte dăunător atât pentru sol, cât şi pentru 

vegetaţia pajiștii. 

Este recomandat păşunatul fâneţelor un sezon întreg, odată la 3-4 ani sau 

cosirea în regim de fâneaţă a păşunilor. 

Folosirea unilaterală a pajiştilor numai prin păşunat sau numai prin cosit 

creează modificări nedorite în compoziţia floristică cu scăderea producţiei şi 

calităţii furajului. Păşunatul permanent pe aceleaşi suprafeţe determină dispariţia 

unor plante valoroase, la fel cositul exclusiv stimulează înmulţirea unor 

buruieni. 

Este de dorit, ca în cazul folosirii alternative a pajiștilor, în perioada de 

utilizare în regim de fâneață se va realiza și plantarea unor specii forestiere 

pentru promovarea sistemelor silvopastorale, soluție viabilă pentru prevenirea 

efectelor schimbărilor climatice și bunăstarea animalelor. 

Prin alternarea modului de folosinţă productivitatea pajiştilor este mai 

ridicată, asigurând menținerea unui echilibru floristic și implicit o calitate 

optimă a furajelor.  
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13. CONCLUZII 

 

 

Pajiştile din ţara noastră, care reprezintă 33 % din suprafaţa agricolă, 

constituie o parte din avuţia naţională, de importanţă majoră prin dimensiunea 

resurselor de furaje şi calitatea acestora, precum şi prin celelalte funcţii cu efect 

benefic asupra protecţiei şi frumuseţii mediului înconjurător. 

Pentru valorificarea rațională a acestei bogății ce reprezintă fondul pastoral 

al țării noastre, trebuie să se promoveze politici bazate pe rezultatele cercetării 

științifice și a practicilor tradiționale, în care  să acorde, într-un sistem unitar și 

integrator, o atenție deosebită. 

În concordanță cu cele menționate, pentru a avea o mai bună înțelegere a 

valorilor potențiale ale serviciilor oferite de promovarea multifuncționalității 

pajiștilor trebuie, atât politic, administrativ, științific și practic, să se găsească și 

să se aplice soluții la provocările actuale și de viitor ce constau în: 

- Valorificarea  superioară a  resurselor genetice de graminee și 

leguminoase perene ale României, care dispune în prezent de o bază 

genetică autohtonă deosebit de bogată, formată din varietăţi şi 

populaţii de plante, rezistente la boli şi dăunători, adaptate condiţiilor 

climatice din ţara noastră;  

-  Crearea de noi soiuri cu potenţial ridicat de producţie, de calitate 

şi de adaptare la diferite condiţii ecologice, tehnologice şi de 

valorificare, în condiţii de mediu într-o continuă schimbare; 

- Promovarea soiurilor autohtone prin realizarea de material 

semincer necesar  în  producerea seminţelor de graminee şi 

leguminoase perene de pajişti folosite în formarea diferitelor 

amestecuri de ierburi utilizate pentru îmbunătățirea pajiștilor și/sau 

reconstrucția ecologică a unor terenuri degradate; menținerea în 

cultură a soiurilor românești de graminee și leguminoase perene de 

pajiști prin multiplicarea vegetativă și prin material semincer; 

- Diminuarea sau înlăturarea  procesului de degradare a pajiştilor 

permanente, prin aplicarea unor soluţii tehnologice de îmbunătăţire cu 

inputuri minime a pajiştilor permanente degradate prin măsuri de 

suprafaţă sau prin  prin renovare totală,  pentru readucerea în circuitul 

productiv a pajiștilor abandonate, valorificarea multifuncţionalităţii 

acestor suprafeţe, menţinerea sau creşterea producţiei şi calităţii 

furajelor, printr-un mod raţional de gestionare a acestor suprafețe, în 

condițiile conservării biodiversității și a peisajelor; 

-  Promovarea sistemelor agro-pastorale în zona montană, în 

contextul noilor schimbări climatice și a apariției fenomenelor 

extreme; 

- Menţinerea pe o perioadă lungă de timp a producţiei agricole 

prin introducerea, în cadrul asolamentelor, a pajiştilor temporare, 



alcătuite din amestecuri complexe de graminee cu leguminoase 

perene, pentru reinstalarea stării de agroclimax, starea de stabilitate a 

agrobiocenozelor obţinută prin integrarea acţiunilor naturale cu cele 

antropogene; 

- Valorificarea rațională a resurselor furajere din  patrimoniul  

pastoral al României, cu o conversie optimă în produse animaliere, în 

concordanţă cu o bună practică agricolă caracterizată prin armonizarea 

dintre dezvoltarea economico-socială, conservarea biodiversităţii şi 

protectia mediului; 

- Înființarea de laboratore zonale acreditate pentru determinarea 

calității și productivității speciilor de graminee și leguminoase perene 

de pajiști în vederea selecției și ameliorării acestora sau pentru a 

formula rațiile de hrană pentru animalele ierbivore, asfel încât 

conversia acestora  în produse animaliere (lapte, carne, lână etc.) 

și/sau capacitate de efort (la animalele de muncă) să aibă un 

randament ridicat; promovarea în practică a soluțiilor tehnologice 

optime de recoltare şi pregătire, astfel încât pierderile cantitative şi 

calitative să fie minime; 

- Elaborarea unor noi tehnologii de mecanizare şi promovarea unui 

sistem de maşini specifice lucrărilor agricole pe pajişti, în condiţiile 

unor consumuri minime, cu un impact ecologic redus (Eco-tillage 

system); 

- Asigurarea creșterii atractivității și dezvoltării durabile zonale, 

prin punerea în valoare a resurselor, stabilizarea populaţiei, 

menținerea identității culturale, creşterea puterii economice la nivel 

local, în condiţiile păstrării echilibrului ecologic și protecţiei mediului 

natural; 

- O nouă standardizare a amestecurilor de graminee și 

leguminoase perene de pajiști (numărul de specii, soiurile alese, 

procentul de participare, raportul dintre graminee/leguminoase, norma 

de sămânță etc.) în funcție de condițiile staționale, modul de 

valorificare (pășune, fâneață, mixt, reconstrucție ecologică etc.); 

- Crearea bazei de date și utilizarea informațiilor privind  

diversitatea de probleme din cadrul unei gospodăriri eficiente a 

suprafețelor de pajiști din România. 

Numai prin aceste soluții se va realiza dezvoltarea durabilă economică, 

socială şi de mediu a zonelor, prin protejarea şi valorificarea responsabilă a 

resurselor locale, ţinând seama şi de efectele schimbărilor climatice,  

prevenindu‐se depopularea acestor zone şi degradarea tradiţiilor, îndeletnicirilor 

şi specificităţii culturale a acestora. 

Referindu-ne la rețeaua ecologică Natura 2000, marea diversitate a florei și  

a faunei sălbatice și prezența unor ecosisteme sustenabile a condus la includerea 

unor mari suprafețe de pajiști în cadrul acesteia, cele mai multe dintre acestea, 



cu o înaltă valoare naturală, menținute în această condiție prin practicarea, de‐a 

lungul timpului, a unei agriculturi tradiționale extensive bazată pe folosirea 

îngrășămintelor naturale. 

La definirea siturilor Natura 2000 nu s-a plecat de la ideea unei protecții 

stricte, care să interzică activitatea umană. În multe situaţii, speciile şi habitatele 

protejate din siturile Natura 2000 au apărut şi s-au menţinut ca urmare a 

activităţilor umane, în special a tehnicilor agricole tradiționale, care au contribuit 

la gospodărirea durabilă a resurselor naturale: ape, păduri, pășuni și fâneţe etc. 

Ca urmare, în majoritatea siturilor Natura 2000 sunt menţinute activităţile 

economice, dar cu accent deosebit pe conservarea speciilor şi habitatelor pentru 

care au fost declarate, prin stabilirea unei interacţiuni favorabile dintre sistemele 

de culturi agricole şi sistemele de creştere a animalelor, cu bune rezultate în ceea 

ce priveşte utilizarea resurselor naturale. 

Pentru a fi durabile, sistemele de producție zootehnice bazate pe furajele 

obținute pe pajiști, trebuie să asigure în primul rând un nivel de viață agreabil 

pentru fermieri. Pentru aceasta este necesară elaborarea unei politici agricole 

care să promoveze măsuri de stimulare economică și de aplicare a unor noi 

tehnologii rentabile, cu un peisaj natural atractiv, animale bine îngrijite și 

produse animaliere sănătoase. 

În plus, față de un sistem de plăți de sprijin, este nevoie de plăți adresate 

anumitor activități care sunt esențiale pentru agricultura durabilă, cum ar fi 

păstoritul. Acest lucru este esențial pentru managementul rațional al pășunilor, 

dar deficitul cu forța de muncă din acest domeniu, prețurile mici de achiziție a 

produselor (exemplu: lâna, laptele etc.) și costul cu păstorii amenință viabilitatea 

unui sistem eficient. Un sprijin, printr-un supliment la plăți, trebuie diferențiat 

altitudinal și pe zone defavorizate, astfel încât activitatea fermelor, mai ales cele 

din munte, să fie rentabilă, astfel asigurându-se o valorificare superioară a 

resurselor furajere zonale și inducerea unui interes ridicat al fermierilor privind 

o atenție deosebită a impactului exploatației agricole asupra unei arii mai largi a 

mediului înconjurător. 

Provocările pentru cercetătorii și factorii de decizie politică  agricolă și de 

mediu includ evaluarea valorii resurselor zonale, a impactului schimbărilor 

climatice și a intervențiilor antropice asupra biodiversității pajiștilor,  a rolului 

multifuncțional a acestor ecosisteme în cadrul economiei rurale. 

Trebuie să se cerceteze, în contextul  resurselor zonale pentru comunităților 

rurale și nu numai, beneficiile privind legăturile dintre sistemele de 

biodiversitate a pajiștilor și calitatea alimentelor, biodiversitatea pășunilor și 

funcțiile ecosistemelor pastorale. 

Pornind de la faptul că biodiversitatea pajiștilor este o intrare a lanțului 

alimentar de producție animală, la fel de importantă o reprezintă estimarea 

impactului biodiversității, reflectat prin efectele asupra producției de iarbă, 

consumului voluntar și calității furajelor, asupra sănătății și nutriției animalelor 

în vederea asigurării unei securități alimentare. 



Astfel, aceste provocări de cercetare rămân, dacă vrem să gestionăm cu 

succes și să promovăm protecția ecosistemelor de pajiști pentru a oferi beneficii 

alimentare și biodiversitate. Este datoria noastră, ca oameni din domeniul 

pratologic, să asigurăm fermierilor crescători de animale soluții și tehnologii 

privind gospodărirea rațională a patrimoniului pastoral al țării, soluții viabile 

care să prezinte deplină încredere. 

 

 
 

Strategiile și variantele tehnologice prezentate în această lucrare sunt 

soluții cadru, urmând ca decizia finală de îmbunătățire, conservare, reconstrucție 

ecologică și valorificare a pajiștilor să se stabilească după o analiză, ,,la fața 

locului”, a condițiilor staționale și a nivelului de dotare logistică a exploatației 

agricole. 
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