AMENAJAMENT PASTORAL
PENTRU PAJIṢTILE DIN COMUNA SALCIA
1. Situaţia teritorial-administrativă
1.1. Amplasarea teritorială a localităţii:
Euro-regiunea Sud Muntenia, judeţul Prahova, comuna Salicia compusă din satul Salcia ṣi
cătunele: Rast, Muche, Hilet, Hotar, Ciocan, Valea Câinelui, Valea Oancei, Valea Sării ṣi
Linie.
Comuna Salcia este o localitate situată în partea de Est a județului Prahova, la limita cu
jud.Buzău la o distantă de 50 km față de Mun. Ploiești și 24 km față de orașul Urlați.
Comuna Salcia este situată în zona dealurilor subcarpatice și anume în sectorul cuprins între
V.Buzăului ṣi V.Cricovul Sărat.

Aspectul general este al unor dealuri cu creste rotunjite, înalte de 500-700m, cu versanți
abrupți și separate prin văi longitudinale săpate adânc în rocile moi sedimentare.
În subteranul zonei de sud a comunei apare un masiv de sare care nu este exploatat.
Întregul bazin hidrografic are un rol distructiv eroziv care generează pe fundul văilor
alunecări de teren. Toate aceste ape au caracter torențial, unele dintre ele având debite mai
mult sau mai puțin permanente.
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Legătura cu reședința județului se asigura prin DJ.102C, prin Urlați sau pe DJ.102MDN1A prin Bâltești.
Vecinătațile comunei sunt:


la nord si est

- jud. Buzău



la sud

- com. Sângeru



la vest

- com. Chiojdeanca

Situația administrativă a localității:
Suprafața teritoriului administrativ este de 2156 ha, din care 1324 ha teren agricol ṣi 678
ha silvic, astfel localitatea poate fi încadrată în categoria unitaților mici.
Situația statistică a terenurilor la 31 decembrie 2014:
Suprafața totala -2156 ha


Terenuri agricole total – 1324 ha

D.C. – arabil - 306 ha
-pașuni – 482 ha
- fânețe – 490 ha
- vii

- 10 ha

- livezi - 36 ha


Terenuri neagricole total – 832 ha

D.C. – păduri -678 ha
- ape si ape cu stuf -6 ha
- drumuri – 40 ha
- curti si constructii – 101 ha
- neproductiv – 7 ha
1.2. Denumirea deţinătorului legal:
Pașunile sunt administrate de comuna Salcia.
Suprafața de 226,6 ha pajiște, ȋn destinația izlaz comunal, aparține domeniului public al
comunei Salcia, cu sediul ȋn satul Salcia, com. Salcia , jud. Prahova.
Suprafața de 715,4 ha pajiște se afla în proprietatea persoanelor fizice, teren ce a fost
reconstituit conform legilor fondului funciar.
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Facem mentiunea că în perioada 1960-1989 com. Salcia nu a fost cooperativizată.
1.3. Documente care atestă dreptul de proprietate sau deţinere legală. Istoricul
proprietăţii, conform tabelului 1.1.:
Suprafața de 226,6 ha pajiște situate pe teritoriul administrativ al com. Salcia se află în
domeniul public al comunei conform; Reforma agrară din 1924, Hotărârea de expropriere nr.
17/03/1923, Hotărârea nr.8/28 aprilie 2000 a Consiliului local al com. Salcia, privind
aprobarea anexei suplimentare cu completarea la listele cu inventarul bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al comunei Salcia, Hotărârea nr 11/27 august 1999 de aprobare a listei
privind inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al com. Salcia, publicat în
Monitorul Oficial al României nr. 128 bis/ din 18 februarie 2002, la poziția 154, anexa nr. 80inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Salcia.

Tabelul 1.1
Trupul de

Bazin

pajişte

hidrografic

1

2

3

Comuna Salcia

Piscul Sarii

Pârâul Salcia

2.

Valea Nitii

-‗‘-

3.

Valea Călinii

-‗‘-

4.

Valea Vulpii

-‗‘-

5.

Valea Lazului

-‗‘-

Nr.

Teritoriu administrativ

0
1.

6.
7.

Bârdea –Bârdea
-Runcu
Burlacu

Observaţii
4

-‗‘-‗‘-

Suprafața de pajiște ce se află sub control ṣi subvenția de la A.P.I.A este de 78,17 ha,
diferența de 148,43 ha este acoperită cu tufăriș și mărăciniș.
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De asemenea pe suprafețele nedeclarate la A.P.I.A din cauza pantei accentuate pe alocuri
peste 15-20

sunt alunecări de teren accentuate, forme de eroziune cu un grad ridicat de

salinitate.
În registrul agricol la data de 01 ianuarie 2007 la categoria pajiști a fost înscrisa suprafața
de 226.6 ha.
Suprafața totală de pajiște declarată la A.P.I.A este de 78,17 ha.

Tabelul 1.2
Declarată APIA

Nedeclarată la

(ha)

APIA (ha)

3

4

5

Piscul Sarii

21.1768

6,00

15.1768

2.

Valea Nitii

5.6405

-

5.6405

3.

Valea Călinii

25.6628

15,31

10.3528

4.

Valea Vulpii

31.6039

-

31.6039

5.

Valea Lazului

31.0334

20,91

10.1234

82.3427

10,95

71.3927

29.1398

25,00

4.1398

Nr.

Denumire trup

crt.

pajiște

0

2

1.

6.
7.

Bârdea –Bârdea Runcu
Burlacu

Suprafața (ha)

1.4. Gospodărirea anterioară a pajiştilor din amenajament:
Pajiṣtile aflate pe raza unitătii administrativ teritoriale Salcia au fost administrate permanent
de primaria Salcia începând din anul 1924 și pâna în prezent, nefiind zonă cooperativizată în
perioada 1960-1989.
Întreaga suprafață de 226,6 ha pajiști ce aparțin domeniului public al com. Salcia a fost și
este folosită în regim de pășune.
Pajiștea nu face parte dintr-o zonă protejată. Nu au fost efectuate lucrări de îmbunătățire,
folosire și dotare în trecut pe pajiște.
După anul 1990 au fost făcute sporadic fertilizări cu NH4NO3 și defrișări de vegetație
lemnoasă acolo unde panta terenului a permis, pe suprafețe mici de aproximativ 4-5 ha.
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Starea actuala a pajiștilor:
Pajiștile ce aparțin UAT Salcia sunt într-o stare de degradare mică, cu excepția suprafețelor
cu pantă mai accentuată, unde s-au produs alunecări de teren sau au fost invadate de vegetația
nedorită tufărișuri si mărăcini .
Starea de degradare mai accentuată este semnificativă în trupurile Valea Niţii și Valea
Vulpii.
Dintre factorii limitativi ai producției actuale și cauzele degradării pajiștilor putem preciza:
-perioadele de secetă;
-degradarea solului prin eroziunea pluviolă;
-invazie cu vegetație lemnoasă și diferite buruieni;
-lipsa fertilizării cu îngrășăminte organice sau chimice;
-păsunatul pe vreme umedă și neefectuarea lucrărilor minime de întreținere.
Acești factori au condus la realizarea unei producții de masă verde mai scăzută și de calitate
medie.
Producția medie de iarbă a pajiștilor, determinată pe baza datelor din ultimii 5 ani se va
prezenta în tabelul 1.3.
Producţia medie de iarbă a pajiştilor, determinată pe baza datelor din ultimii 5 ani
Tabelul 1.3
Nr. Specificare

Anul 1

1. Trupul de pajişte

Piscul Sarii

2. Suprafaţa (ha)

21.1768

3.

Producţia

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

X

6

6,5

5

4

5

4. Producţia totală (t)

36

39

30

24

30

5. Trupul de pajişte

Valea Nitii

6. Suprafaţa ha

5,6405

7.

medie(t/ha/an)

Producţia
medie(t/ha/an)

8. Producţia totală t

Media

1

1

1

1

1

5,64

5,64

5,64

5,64

5,64

5,3

1
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9. Trupul de pajişte

Valea Călinii

10. Suprafaţa ha

25.5954

11.

Producţia

6

6

6

5

5

12. Producţia totală t

91,86

91,86

91,86

76,55

76,55

13. Trupul de pajişte

Valea Vulpii

14. Suprafaţa ha

31.6039

15.

medie(t/ha/an)

Producţia

1

1

1

1

1

16. Producţia totală t

31,6

31,6

31,6

31,6

31,6

17. Trupul de pajişte

Valea Lazului

18. Suprafaţa ha

31.0334

19.

medie(t/ha/an)

Producţia

5,6

1

6

6

6

5

5

20. Producţia totală t

125.46

125.46

125.46

104,55

104,55

21. Trupul de pajişte

Bârdea –Bârdea -Runcu

22. Suprafaţa ha

83.3427

23.

medie(t/ha/an)

Producţia

10

10

10

9

9

24. Producţia totală t

109,50

109,50

109,50

98,55

98,55

25. Trupul de pajişte

Burlacu

26. Suprafaţa ha

29.1398
8,5

8

8

6

7

212,50

200

200

150

175

27.

medie(t/ha/an)

Producţia
medie(t/ha/an)

28. Producţia totală t

5,6

8,2

7,5
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Pentru a ne apropia de realitate ,trebuie să apelăm la un artificiu de calcul pornind în mod
invers de la o încărcătură normal cu animale, durată sezon de pășunat şi necesarul zilnic de
masă verde (MV) a unui animal.
Astfel o unitate vită mare U.V.M în conditii normale de saţietate pe o păşune consumă în
medie 50 kg MV/zi.
Spre exemplu dacă pe o păşune pasc în medie 0,5 UVM/ha o perioada de 150 zile cu un
consum de 25 kg/zi MV, ar rezulta 3750 kg/ha la care se adaugă 30% resturi neconsumate,
fiind o pajişte slabă, degradată, prod de MV determinată prin cosirea şi cântărirea ierbii ar fi
de 4875 kg/ha MV.
În realitate lucrurile nu stau aşa, animalele au pentru o perioada o abundență mai mare de
iarbă, la începutul verii, când consumă atât cât le trebuie, dar şi o lipsă de iarbă spre toamnă,
când adesea flămânzesc pe păşune, necesitând a fi furajate din alte surse. De aceea este
necesar a avea pe păşuni suprafeţe de control de câte 6-10mp în 3-4 repetiţii, împrejmuite, în
funcţie de condiţiile naturale, suprafeţe care se cosesc de 2-3 ori în raport cu ciclurile normale
de păşunat.

2. Organizarea teritoriului
2.1. Denumirea trupurilor de pajişte care fac obiectul acestui studiu
Trupurile de pajişte ce urmează a fi amenajate sunt enumerate în tabelul 2.1.
Tabelul 2.1
Trupul de pajiste

Parcele descriptive

Nr.

Denumire

componente

0

1

2

3

1.

Piscul Sarii

T.47,P.810/1

21.1768

Total trup
2.

Valea Nitii

21.1768
T.43,P.747

Total trup
3.

Valea Călinii

Suprafata (ha)

5.6405
5.6405

T.32,35/P.588+494

Total trup

25.5954
25.5954
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4.

T.30,P.452

Valea Vulpii

31.6039

Total trup
5.

31.6039
T.13,P.222

Valea Lazului

31.0334

Total trup

31.0334

Bârdea –Bârdea -Runcu

6.

T.46/P.807

82.3427

Total trup
7.

82.3427
T.2,P.8/1

Burlacu

29.1398

Total trup

29.1398

Total general

-

226.5999

2.2. Amplasarea teritorială a trupurilor de pajişte. Vecinii şi hotarele pajiştii.
Vecinătăţile şi limitele fiecărui corp de pajişte pe trupuri de pajişte, care fac parte din UAT
Tabelul 2.2
Localitate Trup de
(sat)

Salcia

pajişte

Parcela

Vecinatăţi la:

descriptivă

N

S

1. 810-810/1

Drum de acces

Râpă(Fir Vale); Drum de acces

Râpă Fir Vale

DJ 234;

hotar

nr.234;

pădure

proprietăţi

com.Sângeru

Rapa(Fir Vale)

O.S.Verbila;

Nr. Piscul
1. Sării

E

V

particulare; drum

Proprietăţi

local Valea Sării

particulare

Pădure

Salcia

2.

Valea
Niţii

2. P.747

particulară

Drum de acces

O.S.Verbila;

Valea Niţii-

Proprietăţi

Piscursu

Proprietăţi
Proprietăţi

particulare-

particulare

Frincu
Dumitru

particulare

Salcia

3.

Valea
Călinii

Proprietăţi

Drum de acces

3. P.494+P.588 particulare

Valea Călinii-

O.S.Verbila;

Cociorba

Proprietăţi
particulare

Drum de acces
Valea Căliniipe
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Proprietăţi

Proprietăţi

vine;Proprietăţi

particulare

particulare

particulare

(Badulescu
Valeria)
Enclava; drum
Proprietăţi

Salcia

4.

Valea
Vulpii

4. P.452

particulare;drum

Proprietăţi

de acces Valea

particulare

Vulpii-Valea
Câinelui

de acces Valea
Cainelui- Valea
Vulpii;
Proprietăţi
particulare;

Proprietăţi
particulare; Fir
Vale

pădure stat
O.S.Verbila

Drum de acces
Salcia

5.

Valea
Lazului

5. P.222

Valea OanciiCiocanu-Valea
Lazului

Proprietăţi

Proprietăţi

particulare;

particulare;

drum de acces

Pădure

Valea Lazului-

particulară

Valea Oancii

O.S.Verbila

Proprietăţi
particulare

Proprietăţi
Bârdea
Salcia

6. –Bârdea 6. P.807
-Runcu

particulare;

Proprietăţi
particulare; hotar
comuna Sângeru

pădure de stat ṣi
pădure
particulară

Proprietăţi
Proprietăţi
particulare ṣi

Salcia

7. Burlacu 7. P.18/1

PalamidaValea Sarii

pădure

Proprietăţi
Drum

drum de acces

pădure

O.S.Verbila
UAT Calvini ṣi

particulare;

particulare ṣi
pădure

Proprietăţi
particulare

2.3. Constituirea şi materializarea parcelarului şi subparcelarului descriptiv
În tabelul 2.3 sunt prezentate limitele naturale sau artificiale între trupurile de pășune și
vecini, raportate la punctele cardinale.
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Tabelul 2.3
Trup de pajişte
Limite de marcare
Nr.

Denumire

1

2

3
N: drum de acces DJ nr.234;
S : Rapa(Fir Vale);hotar com. Singeru(borna);

1.

Piscul Sării

E: drum de acces;Rapa(Fir Vale);
V:Rapa Fir Vale ;pădure particulară
O.S.Verbila
N: padure particulara O.S.Verbila;

2.

S:Drum de acces Valea Nitii-Piscu Ursu

Valea Niţii

E: Proprietăţi particulare;Tarusi
V:Proprietăţi particulare;Tarusi
N: Proprietăţi particulare;(Tarusi)

3.

S: Proprietăţi particulare;(Tarusi)

Valea Călinii

E: Proprietăţi particulare;(Tarusi)
V:Proprietăţi particulare;(Tarusi)
N: Proprietăţi particulare;(Tarusi)
S:Drum de acces+ Proprietăţi
particulare;(Tarusi)

4.

E:Drum de acces+ Proprietăţi

Valea Vulpii

particulare;(Tarusi)
V:Drum de acces+ Proprietăţi
particulare;(Tarusi)
N: Drum de acces;
S:Proprietăţi particulare;(Tarusi)
5.

Valea Lazului

E:Proprietăţi particulare;(Tarusi); padure
particulara O.S.Verbila
V:Proprietăţi particulare;(Tarusi)

10
Comuna Salcia

N:Proprietăţi particulare;(Tarusi)
S:Proprietăţi particulare;(Tarusi)

Bârdea –Bârdea-Runcu

6.

E: padure particulara (O.S.Verbila)
V:Drum de acces
N:Padure de stat (O.S.Cislau)
S:Drum de acces

7.

E:Proprietăţi particulare

Burlacu

V:Drum de acces + Proprietăţi
particulare;(Tarusi)
+Padure de stat (O.S.Cislau)

2.4. Baza cartografică utilizată
2.4.1. Evidenţa planurilor pe trupuri de pajişte
Planurile de bază care au fost utilizate la întocmirea amenajamentului sunt menţionate în
tabelul 2.4.
Tabelul 2.4
Nr.
crt.
0

Trupul de pajiste
Indicativ plan
1

Total
Denumire

Suprafata (ha)

2

3

4

Piscul Sării

21,1768

21,1768

Valea Niţii

5,6405

5,6405

Valea Călinii

25,5954

25,5954

T.47,
P810-810/1
1

Plan parcelare SC.1/2000
In P.810/1 si plan parcelare
SC.1/1000 in P.810/2
T.43,

2

P747 Plan parcelare
SC.1/2000 in P.747

3

T.32,35,
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P.588+494 Plan parcelare
SC.1/2000 in T.32, P.494 plan
parcelare SC.1/2000 in
T.35,P588
T.30,
4

P.452 Plan parcelare

Valea Vulpii

31,6039

31,6039

Valea Lazului

31,0334

31,0334

Bârdea –Bârdea -Runcu 82.3427

82.3427

Burlacu

29.1398

29.1398

226.5999

226.5999

SC.1/2000 in P.452
T.13.
5

P.222, 222/1 Plan parcelare
SC.1/1000 in P.222/1 si Plan
parcelare SC.1/2000 in P.222
T.46,

6

P.807/1 Plan parcelare
SC.1/2000 in P.807/1
T.2,

7

P.18/1 Plan parcelare
SC.1/2000 in P.18/1

TOTA L UAT

2.4.2. Ridicări în plan
Comuna Salcia nu a fost cooperativizată, iar planul cadastral 1:1000 nu a mai fost actualizat
de aproximativ 30 de ani, iar situația existentă în momentul începerii derulării proiectului de
amenajament pastoral este alta, au fost necesare masurători, ce au fost efectuate în sistemul de
proiecție Stereo 70 în vederea amplasării și delimitării cât mai corecte a tarlalelor de pajiște.
În urma acestei lucrări, a fost întocmit planul de amplasament și delimitarea la scara 1:2000
pentru fiecare trup de pajiște.
2.5. Suprafaţa pajiştilor. Determinarea suprafeţelor
Suprafața pajiștilor a fost determinată din coordonatele punctelor de contur , în sistem de
proiecție stereo 70 și transpuse în planul de amplasament și delimitare la scara 1:2000 pentru
fiecare trup în parte.
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2.5.1. Suprafaţa pajiştii pe categorii de folosinţe
Structura pajiştilor pe categoriile de folosinţă:
Tabelul 2.5
Trup de
pajiște

Pașuni
(ha)

Fânețe
(ha)

Pașune cu
Valorificare
mixtă (păşune, tufaris (ha)
fâneaţe) (ha)

0

1

2

3

4

5

6

7

Piscul Sării

6,00

-

-

15.1768

-

21.1768

21.1768

Valea Nitii

-

-

-

5.6405

-

5.6405

5.6405

-

-

10.3528

-

25.6628

25.6628

-

-

24.6039

5,00

31.6039

31.6039

Valea Lazului 20.91

-

-

7.1234

3,00

31.0334

31.0334

Bârdea –
Bârdea Runcu

-

-

71.3927

-

10.95

82.3427

82.3427

Burlacu

25.00

29.1398

29.1398

Valea Călinii 15.31
-

Valea Vulpii

-

-

4.1398

Fără scopuri Total
Din care la
productive suprafaţă consiliul
(ha)
(ha)
local

-

2.5.2. Organizarea administrativă
Suprafeţele ce fac obiectul prezentei lucrări au fost folosite de crescătorii de animale
din localitate. Pe suprafețe mici au fost executate lucrări de îndepărtare a vegetaţiei nedorite.
2.6. Enclave
În interiorul trupurilor de pajiște avem 2 enclave astfel:


În trupul Valea Vulpii parcela P 452 exista o alunecare de teren cu suprafața de 5 ha



În trupul Valea Lazului parcela P 222 este o alunecare de teren cu suprafața de 3 ha.
Tabelul 2.6

Nr.
Denumire enclava
crt.
0

1

1.

Alunecare teren

2.

Alunecare teren

Trup de pajiște
de care
Parcela
aparține
2
3
Valea Vulpii
452
Valea Lazului

222

Suprafaţa (ha) Deţinătorul

Observaţii

4

6

5,00
3,00

5
Consiliul
Local
Consiliul
Local

-
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3. Caracteristici geografice şi climatice
3.1. Indicarea zonei geografice şi caracteristicile reliefului
În ceea ce priveşte localizarea geografică teritoriul comunei Salcia este situat în partea de
est a judeţului Prahova, la o distanţă de cca 50 km de municipiul Ploieşti, la graniţa cu judeţul
Buzău.
Se învecinează cu următoarele teritorii comunale:
- la nord

- judeţul Buzău;

- la vest

- teritoriul comunal Chiojdeanca;

- la sud

- teritoriul comunal Sângeru;

- la est

- judeţul Buzău.

Închide între limitele sale o parte din sudul Dealului Salcia împreună cu o prelungire
nordică a Depresiunii Cricovului Sărat. Acest culoar depresionar este fructificat de Valea
Salcia ṣi afluentii săi, pătrunzând digitat către centrul dealului fragmentându-l. Din partea
sudică ṣi centrală a teritoriului altitudinile cresc în amfiteatru spre margini. Astfel de la cca.
300 m în luncă si terasa văii Salcia, înăltimile cresc spre 500 m la graniţa cu judeţul Buzău,
600 m spre vest, depăṣind 700 m în partea de nord – Vf. Salcia 716 m. Fragmentarea ṣi
eroziunea reliefului este foarte avansată prin gama largă de ravene ṣi torenti. În plus versantele
sunt afectate de numeroase alunecåri de teren active sau în curs de stabilizare naturalå. Local
pe anumite våii (V. Oancei, V. Coaselor) alunecårile extinse pe torentii laterali s-au
transformat în curgeri noroioase active ce afecteazå hectare întregi creând un peisaj dezolant.
Colinele au pante si expuneri variate, alternând zone relativ asezate ocupate de vetre (Rast) cu
versante foarte înclinate sau chiar abrupturi geomorfologice (Muchia Salciei). Începând cu Vf.
Salcia si continuând cu limita vesticå a teritoriului, interfluviile sunt grupate prin intermediul
seilor sub forma unei culmi aproximativ continue care se terminå cu Muchia Salcia. Aceastå
culme are rol de cumpånå de ape despårtind bazinul hidrografic al Văii Salcia de cel al Văii
Chiojdeanca.
3.2. Altitudine, expoziţie, pantă
În tabelul 3.1 sunt prezentate altitudinile minime şi maxime, expoziţiile, panta medie pe
trupuri de pajişti si parcele descriptive.
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Tabelul 3.1. (Altitudinea minima/maxima, expozitie, panta medie. Date medii si
predominante)
Trup

Altitudine

de

Stereo70 (m)

Pantă
Expoziţie*

(%)

Nr.

pajişte

crt.

(tarla)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

47

810/1

350

375

8/23

5

17

250

375

8/25

5

22

Parcela

punct

descriptivă minima maxima US/TEO cardinal medie

2

43

747

350

400

2/2

5

17

3

32, 35

588, 494

325

450

5/9

5

17

4

30

452

375

400

2/3

5

12

350

400

6/14

5

17

375

425

6/15

5

22

350

357

19/39

5

17

475

500

5/11

5

12

400

500

5/13

5

22

425

525

22/43

5

30

450

500

19/39

5

17

350

375

5/8

5

07

275

375

7/16

5

12

275

350

8/23

5

17

325

425

9/26

5

17

5

6

13

46

222

807

7

2

8/1

575

650

18/38

5

30

8

46

518/1

350

375

5/8

5

07

În tabelul 3.2. sunt determinate suprafetele si parcelele tipurilor de sol, corelate cu parcelele
descriptive.
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-Tabelul 3.2 (Soluri determinate, Suprafete si procente)
Nr. crt

Parcela descriptiva
tarla

1
1

2
47

2
43
3
32, 35
4

30
5

13
6

46
7
2
8
46

Tip de
Tip de
sol/Subtip statiune
Parcela (varietate)
/Succesiune
de
orizonturi
3
4
5
8/23
Etajul
810/1
fagului
8/25
Etajul
fagului
2/2
Etajul
747
fagului
588,
5/9
Etajul
494
fagului
2/3
Etajul
fagului
6/14
Etajul
fagului
6/15
Etajul
fagului
19/39
Etajul
452
fagului
5/11
Etajul
fagului
5/13
Etajul
fagului
22/43
Etajul
fagului
19/39
Etajul
222
fagului
5/8
Etajul
fagului
7/16
Etajul
fagului
8/23
Etajul
fagului
9/26
Etajul
807
fagului
18/38
Etajul
8/1
fagului
5/8
Etajul
518/1
fagului

Suprafata
Ha

%

6
8

7
3,53

13,1768

5,82

5,6405

2,49

25,5954

11,30

5,6039

2,47

6

2,65

8

3,53

12

5,30

8

3,53

12,0334

5,31

4

1,77

7

3,09

4

1,77

13

5,74

8

3,53

45,5045

20,09

29,1398

12,86

11,8382

5,23

226,5325 100,00

TOTAL
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3.3. Caracteristici pedologice şi geologice
Solul este o componentă a mediului natural care se formează si evoluează în timp la
suprafata litosferei datorită interactiunii factorilor fizico-geografici si a omului care aduce
modificări proprietătilor solurilor.
Influenta reliefului asupra pedogenezei se manifestă în general prin altitudine, expunere si
pantă. În zonele deluroase si montane panta contribuie la aparitia unor soluri caracteristice
(regosoluri, erodisoluri) si influentând în acelasi timp celelalte unităti de sol prin eroziunea
exercitată asupra orizontului A.
Pozitia mai coborâtă a câmpului depresionar si statutul de zonă de convergentă
hidrograficå au dus la fenomene de aluvionări repetate cu aparitia aluviosolurilor. Cu cât
distanta si altitudinea fată de albia Våii Salcia creste, solurile trec de la aluviosoluri la
regosoluri, eutricambosoluri si preluvosoluri.
În urma distrugerii naturale (dezagregare, alterare) în situ a rocilor si mineralelor, în
materialul nou format apar straturi distincte cu proprietăti fizico-chimice specifice numite
orizonturi.
Zonal, pe colinele Dealului Salcia pedogeneza a dat nastere unor soluri evoluate, cu orizonturi
distincte (Bt, Bv) si volum edafic mare.
Clima este un factor foarte important în formarea si evolutia solurilor.
Sub actiunea sa se produce transformarea naturală a rocilor si mineralelor contribuind de
asemenea la dezvoltarea vegetatiei si faunei care va alcătui partea organică a solului după
închiderea ciclului biologic.
Activitatea biologică de la suprafată si din sol este principalul furnizor si procesator de
materie organică în procesul de pedogeneză.
Influenta apei se caracterizează prin derularea unor procese pedogenetice cum sunt
stagnogleizarea si gleizarea care au generat orizonturi cu caracter diagnostic pentru subtipurile
stagnice si gleice.
Zona subcarpaticå din care face parte teritoriul studiat s-a format în Depresiunea
Pericarpaticå conturatå la marginea Carpatilor Orientali (sectorul curburii) la începutul
Miocenului drept reflex de compensatie la miscårile tectonice ce au ridicat Orogenul Carpatic.
În prima parte a Miocenului se desfåsoarå primul ciclu de sedimentare având ca arii de
denudare zona orogenului si vorlandul.
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Miscårile stirice târzii au cutat fundamentul de fliss paleogen împreunå cu depozitele de
molaså deja sedimentate. Pachetele de roci sunt alcåtuite din argile, marne, sâmburi diapiri
(sare).
Al doilea ciclu de sedimentare se desfåsoarå în intervalul sarmatian – pliocen – pleistocen
(Cuaternar inferior) timp în care se depun nisipuri, tufuri, argile, marne, pietrisuri. Miscårile
moldavice (sarmatian) ce separå cele douå cicluri de sedimentare au dus la încålecarea
depozitelor de molaså de cåtre flisul paleogen montan. Molasa sarmato – pliocenå este
individualizatå de existenta masivelor de sare care dau în relief un tip special de cute denumite
cute diapire (L. Mrazec). În sudul teritoriului cercetat eroziunea de versant a scos la suprafata
depozite de sare ce formeazå sinclinalul Rusavat – Salcia.
LISTA SOLURILOR
Denumirea unităţilor de sol (tipul de sol, subtipul, varietatea, specia,
familia, varianta)
3

Nr.
crt.
1

Nr.
US
2

1

2/2

2

5/8

REGOSOL EUTRIC LA/LA PE LUTURI ARGILOASE
REGOSOL CALCARIC, PROXICALCARIC LA/LA
CARBONATICE

6/14

REGOSOL CALCARIC PROXICALCARIC
CARBONATICE
CU ALUNECÅRI SEMISTABILIZATE

7/16

REGOSOL CALCARIC STAGNIC PROXICALCARIC MODERAT
STAGNOGLEIZAT LA/LA PE LUTURI ARGILOASE CARBONATICE CU
IZVOARE DE COASTÅ

8/23

REGOSOL CALCARIC STAGNIC PROXICALCARIC MODERAT
STAGNOGLEIZAT LL/LL PE ARGILE CARBONATICE CU IZVOARE DE
COASTÅ SI ALUNECÅRI SEMISTABILIZATE

9/26

REGOSOL CALCARIC STAGNIC PROXICALCARIC MODERAT
STAGNOGLEIZAT LA/LA PE ARGILE CARBONATICE CU IZVOARE DE
COASTÅ

7

18/38

ERODOSOL CALCARIC PROXICALCARIC LL/LL PE LUTURI
NISIPOASE CARBONATICE CU ALUNECÅRI SEMISTABILIZATE

8

19/39

ERODOSOL CALCARIC PROXICALCARIC
ARGILOASE CARBONATICE

22/43

ERODOSOL CALCARIC STAGNIC PROXICALCARIC PUTERNIC
STAGNOGLEIZAT LA/AL PE ARGILE CARBONATICE CU ALUNECÅRI
ACTIVE SI IZVOARE DE COASTÅ

3

4

5

6

9

AL/AL

LA/LA

PE

ARGILE

PE

ARGILE

PE

LUTURI
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CARACTERIZAREA UNITATILOR DE SOL/TEREN
Este prevăzuta in Anexa 2 – FISA SOLURILOR care include elemente de caracterizare la
nivel de subtip, varietate, familie, specie, etc., inclusiv insusirile fizico-morfologice si chimice
ale unitatilor de sol.
3.4. Reţeaua hidrografică
Reteaua hidrograficå este alcåuitå din multimea de afluenti si torenti tributari Våii Salcia,
principala arterå hidrograficå ce dreneazå Teritoriul Comunal Salcia. Tineretea våilor este
puså în evidentå de profilul transversal al acestora, cu versante abrupte si lunci slab
dezvoltate. Valea Salcia prezintå un curs meandrat stråns în maluri ferme si sector de luncå
bine conturat si vizibil în teren. La intrarea în Depresiunea Cricovului Sårat, valea devine
asimetricå cu un versant abrupt pe stânga iar celålalt domol continuat cu nivel de teraså
ståbåtut de soseaua principalå. Dintre cursurile de apå mai importante amintim V. Coaselor,
V. Rast, V. Sårii, ultima având o concentratie ridicatå în sare datoritå cursului înscris pe la
baza masivului de sare (Piscul Sårii) ce afloreazå în versantul din dreapta våii.

3.5. Date climatice
3.5.1. Regimul termic
Din punct de vedere climatic, teritoriul studiat apartine tipului temperat moderat, subtipul
dealurilor joase.
În ceea ce priveste regimul termic, sudul Dealului Salcia înregistreazå o medie anualå de
9,5°C. Temperaturile medii lunare ajung treptat la valori pozitive începând cu luna martie (2°C în ianuarie, -1°C în februarie, +4°C în martie). Urmeazå o crestere gradualå cu cca 4°C pe
fiecare lunå ajungând la 18°C media din iunie.
Sezonul estival aduce cele mai ridicate valori medii (+21°C in iulie, +20°C în august),
maxime zilnice ce depåsesc 30°C si instalarea fenomenului de secetå în alternantå cu averse
de ploaie. Septembrie este ultima cu medie lunarå peste 10°C (+16°C) din cauza persistentei
regimului anticiclonic generator de timp frumos pentru acestå perioadå si în acelasi timp
prima luna în care începe procesul de råcire a vremii. De aici înaine si pânå la sfârsitul anului,
fiecare lunå vine cu o zestre termicå mai micå cu 4 – 5 grade decât precedenta (10°C în
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octombrie, 5°C în noiembrie, 0-1°C în decembrie ), cåldura înmagazinatå în timpul zilei fiind
mai micå decât pierderile radiative din timpul noptii (bilant radiativ pozitiv).

3.5.2. Regimul pluviometric
Precipitatiile medii anuale ajung la cca 650mm/an evidentiind caracterul mai secetos al
Subcarpatilor de Curburå. În interiorul acestei valori medii deosebim o distributie neuniformå
a precipitatiilor determinate de tipul si circulatia maselor de aer. Intervalul pluviometric se
suprapune intensificårii circulatiei vest-atlantice si dezvoltårii formatiunilor noroase de mari
dimensiuni (cumulonimbus, cumulus humulis). În aceastå perioadå cad ploi în averså, însotite
uneori de vânt puternic, cåderi de grindinå si oraje. În decursul acestor 3-4 luni precipitatiile
ajung la cca. 90 mm lunar. În anotimpul hibernal precipitatiile se reduc la jumåtate
(40mm/lunå), provenienta lor fiind legatå de masele de aer calde si umede din bazinul Mårii
Mediterane.

3.5.3. Regimul eolian
In legatura cu circulatia dominanta a aerului, in cazul versantilor , teraselor si luncilor este
necesara precizarea formei, marimii si pozitia fata de vantul dominant al vaii din care aceasta
face parte. Regimul eolian specific se caracterizeaza prin predominanta vanturilor de vest
(aducatoare de precipitatii) de nord si nord-est (care aduc aer continental polar).
Microrelieful zonei cu versantul orientat spre sud asigura un drenaj aerian bun, cele doua
vanturi dominante nefiind perpendiculare pe versant.
Indicele de ariditate anual (de Martonne) exprima caracterul restrictiv al conditiilor climatice
pentru formatiuni vegetale.
Iar = P/(T+10) = 770 (8,5 + 10) = 770/18,5 = 41,62
Valorile nete 30-50 caracterizeaza zona favorabila vegetatiei de silvostepa si padure (etajul
fagului).
4. Vegetaţia
4.1. Date fitoclimatice
Etajul bioclimatic, reprezintă un areal determinat altitudinal prin modificările produse de
relief factor orografic , sol factor edafic şi de climă factor climatic . La nivelul unui etaj
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bioclimatic predomină o anumită specie de plante sau anumite formaţii vegetale. În condiţiile
general-climatice de la noi, odată cu creşterea altitudinii, se observă o schimbare evidentă a
fitocenozelor (biocenoze formate din populaţii vegetale , formându-se etaje distincte, în care
flora forestieră, dar şi cea ierboasă, este diferenţiată, aşa cum se poate vedea în imaginea de
mai jos (mai multe despre etajele bioclimatice).

Liniile de demarcaţie dintre etajele de vegetaţie, în realitate, nu sunt continue, ci
ele prezintă variaţii discontinuităţi determinate de factorii zonali. Astfel, există numeroase
diferenţieri influenţate de clima locală, de expoziţie, de înclinaţia pantelor, de particularităţile
solului pantă, textură, structură, rocă, etc. sau de activităţile omului împăduriri, defrişări,
culturi agricole, exploatarea resurselor solului şi subsolului, etc. . De asemenea, în unele zone
montane, au loc frecvente fenomene de inversiune termică, ceea ce însemnă că în etajele mai
înalte temperatura medie este mai ridicată decât la nivele mai inferioare. Ca urmare a tuturor
acestor condiţii speciale, vegetaţia etajelor bioclimatice poate suferi modificări şi în unele
regiuni, chiar poate să apară o tendinţă de inversare a repartizării ei pe verticală.
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Comuna Salcia este situată în zona dealurilor subcarpatice cu creste rotunjite, înalte de 500700 m cu versanți abrupți, cu temperatura medie anuală de 9,5 C, iar media anuală a
precipitațiilor este de 605 mm.
Din punct de vedere hidrografic teritoriul studiat se încadrează astfel:
-

Etajul nemoral al pădurilor de foioase
Etajul nemoral, al padurilor de foioase, desi apropiat de zona nemorală prin tipurile

ecologice de baza ce alcătuiesc înveliṣul vegetal, diferă totuṣi profund de aceasta în primul
rând pentru ca formarea sa este o urmare a etajarii climatic, ṣi în al doilea rând, deoarece
speciile edificatoare ale pădurilor ṣi pajiṣtilor zonale sunt altele decat cele din zona nemorala.
Amplasare. Acest etaj, localizat pe altitudine între (200) 300 ṣi 1300 1450 m, ocupă toate
dealurile ṣi partea mijlocie a munţilor.
Relieful se caracterizează printr-o accentuată fragmentare. Predomină versaţii cu înclinare ṣi
expoziţie variate; suprafeţele plane sunt puţine, iar luncile văilor sunt ceva mai bine
dezvoltate abia în zona de dealuri.
Substratul este foarte variat. La munte se întâlneṣte toata gama de roci caracterisitice
Carpatilor: sedimentare (îndeosebi fliṣ ṣi calcare), cristaline (cuartite, ṣisturi variate, gneiṣuri,
filiţe, calcare ṣi dolomite cristaline , eruptive granite, granodiorite etc. . La dealuri predomină
rocile sedimentare puţin consolidate ca nisipurile, pietriṣurile, argilele, marnele, gresiile.
Solurile caracterisitce etajului sunt cele brune de pădure tipice.
Comparativ cu celelelalte unităti geografice zonale de vegetaţie, etajul nemoral este
cel mai bogat în unităti fitocenologice, ecologice foarte variate ṣi floristic foarte bogate.
Aceasta se explică atăt prin diversitatea mare a conditiilor de climă locală, formate sub
imperiul unor macroclimate destul de diferite ṣi a fragmentării puternice a reliefului, cât
ṣi datorită varietăţii de substraturi ṣi, în consecinţă, de soluri cu gama largă de regimuri
trofice.
- Subetajul pădurilor de fag ṣi de amestec de fag cu răṣinoase.
Răspândire : dealuri piemontane, subcarpatice şi Podişul Moldovei.
Altitudini : (200) 300-600 (700) m.
Substrat : nisipuri, pietrişuri, argile, marne, gresii.
Clima : Tm = 7,5 - 9oC şi Pm = 550 650-750 (850) mm.
Seria AGROSTIS CAPILLARIS
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Tip Agrostis capillaris-Festuca rupicola- Biotopuri mezoxerofile
Brachypodium pinnatum – soluri erodate
Carex humilis – soluri scheletice
Sesleria heufleriana – coaste abrupte
Lolium perenne – soluri eutrofe
Festuca rubra – versanţi semiumbriţi
Nardus stricta – soluri acide
Tip. Festuca rupicola-Danthonia provincialis – Biotopuri termofile
Tip. Festuca rupicola-Onobrychis viciifolia - Terenuri însorite
Tip. Festuca valesiaca – Biotopuri xeroterme
Tip. Agrostis capillaris-Poa pratensis – Biotopuri mezofile
Caracteristicile zonelor şi etajelor bioclimatice de la noi, sunt redate în detaliu, în tabelul de
mai jos :

ZONA SAU ETAJUL
DE VEGETAŢIE

ALTITUDINEA
[m]

TEMPERATURA
MEDIE
ANUALĂ
[oC]

0-100

10-12

sub 400

199-207

20-70

10-11

400-500

200-205

80-230

10-11

400-500

190-200

35-100

10-11

400-600

190-205

50-215

9-10

400-500

190-198

280-500

8-9

500-600

170-180

550-1400

3-8

800-1200

95-160

- Dobrogea
Zona de
stepă

- Vestul Câmpiei
Române şi sud-estul
Moldovei

Podişurile Dobrogei
- Câmpia Română,
Zona de Oltenia şi sudul
silvostepă Moldovei
- Jijia şi Bahluiului
- Centrul
Transilvaniei
Etajul pădurilor de amestec
foioase şi răşinoase

PERIOADA
PRECIPITAŢII
DE
ANUALE
VEGETAŢIE
[mm]
[zile]

4.2. Descrierea tipurilor de staţiune
Stabilirea tipului de pajiște este foarte importantă în caracterizarea pajiștilor și a fost facută
în funcție de specia dominantă din flora pajiști.
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Pajiștile de Agrostis capillaris (Iarba câmpului)
Pajiștile de Agrostis capillaris ocupă cele mai mari suprafețe în zona de deal și montană
inferioară, începând de la altitudinea de 300 m până la 700 m din subzona stejarilor și
gorunului, cu productivitate mijlocie pe terenuri cu înclinație mai mare și expoziții însorite pe
soluri mai sărace acide.
Agrostis capillaris este o graminee cu valoare furajeră bună, cu grad ridicat de
consumabilitate.
Vegetația are în componență numeroase specii cu valoare furajeră ridicată, dar și specii
nevaloroase, dăunătoare și toxice. Majoritatea acestor pajiști sunt invadate și de vegetație
lemnoasă dăunătoare ca păducelul Crataegus monogyna , porumbarul (Prunus spinosa),
măceṣul Rosa canina ṣi carpenul ( Carpinus betulus).
Valoarea pastorală a pajiștilor este medie cu o producţie de 5-6 t/ha MV și o capacitate de
pășunat de 0,5 - 0,6 UVM/ha.

Pajiștile de Festuca rupicola (Pășune de silvostepă)
Păsunile de Festuca rupicolă se întâlnesc în arealul pădurilor de stejar până la cca. 600 m
altitudine pe versanți slab până la moderat înclinați 6-14

pe toate expozițiile la altitudini

mai joase, mai însorite la altitudini mai mari.
Solurile predominante sunt soluri cenușii, brune, argiloiluviale, remzine, regosoluri și
erodisoluri.
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Vegetați este dominată de numeroase specii nevaloroase, dăunătoare și toxice
(alior,scaieți,pelin care diminuează mult calitatea acestor pajiști.
Valoarea pastorală și productivitatea este slabă- mijolcie, cu o producție de 3,5-6 t/ha MV
și o capacitate de pășunat de 0,4-0,6 UVM/ha.

Pajiștile de Botriochloa ischaemum (Bărboasă)
Pajiștile de bărboasă sunt cele mai răspândite tipuri de pajiști derivate din cele de Festuca
valesiaca și Festuca rupicola , ca efect al pășunatului abuziv , nerațional ṣi al eroziunii solului.
Botriochloa ischaemum este o specie oligotrofă , xerofită cu largă amplitudine ecologică
din zona de stepă până în subetajul gorunului și 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 și
luvisoluri albice .
Vegetația acestui tip de pajiște derivată este frecvent invadată de buruieni , specii
dăunătoare și toxice alior, lumânărică, scaieți, pelin,pojoraită .
Valoarea pastorală și productivitatea este foarte slabă , cu producții de 1,5-5 t/ha MV, în
funcție de intensitatea degradării , cu capacitatea de păsunat în jur de 0,3-0,4 UMV/ ha.
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Tabelul 4.1
Nr.

Parcela

Crt.

descriptivă

1
1.

Piscul Sării

2.

Valea Niţii

3.

Valea Călinii

4.

Valea Vulpii

5.

Valea Lazului

6.
7.

Bârdea –BârdeaRuncu
Burlacu

Suprafaţa

Tipul de pajişte

(ha)

(%)

2

3

4

Botriochloa ischaemum bărboasă

6

8.5

-

-

15,31

16.4

-

-

Festuca rupicola păius de silvostepă

20,91

27.6

Botriochloa ischaemum bărboasă

10,95

15.1

Agrostis capillaris ( iarba câmpului )

25

32.4

Toată suprafata este ocupată cu vegetatie
lemnoasă
Festuca rupicola păius de silvostepă
Toată suprafata este ocupată cu vegetatie
lemnoasă
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4.3. Tipuri de pajişti
Trupul Piscul Sării
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Compoziția floristică a pajiștii , cu o pondere mai mare a gramineelor (aproximativ 6065%) , este reprezentată de :
Bărboasă (Botriochloa ischaemum) plantă erbacee cu frunze păroase, cu flori
dispuse în spice cilindrice pătate cu roșu, verde sau violet.

Iarba câmpului (Agrostis capillaris)
Specie perenă, înaltă de 30-60 cm, rizom scurt, repent, tufos ramificat, de obicei cu stoloni
aerieni. Tulpini erecte, geniculat ascendente sau repente. Frunze acuminate, rigide sau moi.
Panicul lung de 20-30 cm, răsfirat în timpul înfloririi ṣi adunat înainte dupa înflorire.
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Păiuṣ (Festuca rupicola)
Este un gen de plante cu flori din familia Poaceae (subfamilia Pooideae). Plantele din genul
respectiv sunt permanent verzi sau cresc sub formă ierburi perene erbacee cu smocuri, cu o
gamă de înălțime de 1→20 cm, și într-o distribuție cosmopolită, care apar pe
toate continentele, cu excepția Antarcticii.

Păiuṣul oilor (Festuca ovina)
Este o iarbă rezistentă la seceta, de obicei se găseṣte pe sol mineral sărac, bine drenat.
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Firuţa (Poa pratensis)
Specie perenă, cu înfrăţire mixtă cu stoloni scurţi. Are frunze liniare, late. Inflorescenţa este
un panicul cu spiculeţe multiflore, carenate. Creşte mai ales pe pajiştile din regiunile secetoase
şi umede. Este foarte bună pentru păşunat.

Leguminoase
Alături de graminee, leguminoasele reprezintă grupa cea mai importantă de plante din
vegetaţia pajiştilor permanente, însă cu participare mai redusă, în medie 8-10%, ajungând la
50-60% în condiţii favorabile de creştere.
Importanţa deosebită a leguminoaselor constă în aceea că dau productivităţi mari, produc
un nutreţ bogat în substanţe proteice şi săruri minerale, fiind bine consumate de toate speciile
şi categoriile de animale.
Leguminoasele se utilizează atât pentru fân cât şi pentru păşunat. Ele se refac uşor după
folosire şi pot da 2-4 coase într-o perioadă de vegetaţie.
Cu toate acestea, leguminoasele sunt inferioare gramineelor, datorită unor însuşiri negative
care le diminuează valoarea economic, situându-le după graminee. Astfel, leguminoasele au
cerinţe mai ridicate faţă de condiţiile de creştere decât gramineele şi o vivacitate mai redusă,
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mentinâdu-se pe pajişti timp de 3-5 ani. Aceasta explică de altfel, participarea mult mai redusă
a leguminoaselor pe pajiştile permanente, comparativ cu gramineele.
Unele dintre leguminoase, dacă sunt consumate ca nutreţ verde proaspăt, produc
meteorizaţii la animale, iar altele au un gust amar, de aceea au un grad de consumabilitate
scăzut.
În procesul de uscare a fânului, pierderile de natură mecanică, care se datoresc scuturării
frunzelor, sunt mult mai mari la leguminoase, mai ales atunci când procesul de pregătire a
fanului decurge în mod necorespunzător.
Cu o pondere mai mică întâlnim specii de leguminoase (aproximativ 10-12%) cum ar fi:
Trifoi alb (Trifolium repens)
Rădăcina trifoiului alb este în formă de ţăruş, prezentând numeroase ramificaţii, la nivelul
cărora se dezvoltă multe nodozităţi, ca urmare a inoculării naturale cu bacterii fixatoare de
azot.
Partea aeriană la trifoiul alb este înaltă de 20-35 cm, fiind formată din tulpini repente
târâtoare , ramificate, de la nodurile cărora se formează atât rădăcini adventive, cât şi frunze
sau tije florifere, care se înalţă pe verticală.
Frunzele sunt compuse, trifoliate, lung peţiolate. Peţiolul frunzelor prezintă o creştere
verticală, depăşind uneori 30 cm înălţime. Foliolele trifoiului alb, sunt obovate şi retezate sau
rotunjite la vârf. Ele, de obicei, prezintă câte o pată maculă albă sau violacee la bază şi sunt
fin serate pe margini.
Florile sunt mici, albe în stadiul tânăr, apoi albe-trandafirii, albe-brune sau gălbui-roşcate,
adunate în inflorescenţe globuloase, cu diametrul de 2-3 cm, numite capitule. Pedunculul
capitulelor este lung (25-35 cm), vertical, glabru. Inflorescenţele, drepte la început, pe
parcursul maturării florilor se brunifică şi se apleacă.
Din florile care alcătuiesc capitulele, după uscare, se dezvoltă fructele, care
sunt păstăi mici aplatizate şi gâtuite, care poartă 3-4 seminţe brune, cordate sau reniforme.
Utilizări:
Trifoiul alb a fost introdus în cultură - pentru furaj, prezentând numeroase avantaje din
acest punct de vedere este productiv şi foarte nutritiv pentru animalele ierbivore,
îmbogăţeşte solul cu foarte mult azot, creşte şi acolo unde alte culturi nu reuşesc .
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Trifoiul roṣu (Trifolium pratense)
Este o plantă valoroasă de nutreţ, caracterizată în primul rând prin producţii mari, egale sau
puţin inferioare celor pe care le dă lucerna.
Trifoiul roşu posedă o capacitate de otăvire mai slabă. În condiţii normale produce două, cel
mult trei coase într-o perioadă de vegetaţie.
Nutreţul produs de trifoi, în special fânul, prezintă un grad ridicat de consumabilitate şi
digestibilitate, datorită faptului că tulpinile se lignifica mai puţin, iar în procesul de uscare
frunzele se păstrează mai bine decât la lucernă. Atât nutreţul verde cât şi fânul, conţin
însemnate cantităţi de proteine şi vitamine, în special vitaminele C, D, E şi carotenul, precum
şi cantităţi mari de Ca, P şi Mg.
Consumat în stare verde, provoacă meteorizaţii la animale, din care cauză, se impun o serie
de măsuri, menite să prevină îmbolnăvirea animalelor.
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Ghizdei ( Lotus corniculatus)
Este o plantă perenă, cu sistem raticular bine dezvoltat și profund, tulpini fistuoase, de 1540 cm înălțime. Frunzele sunt pentafoliate, cu foliole scurt pețiolate, obovate sau lanceolate,
glabre sau slab păroase. Florile sunt galbene, portocalii sau roșiatice, dispuse în umbele lung
pedunculate. Fructul este o păstaie cilindrică, polispermă, cu semințe mici, globuloase , de
culoare brun-roșcat.

Coroniṣte (Coronilla varia)
Coroniștea este o erbacee perenă ce crește sub formă de tufă. În condiţii prielnice ajunge la
o înălţime de 1,30 metri. Face parte din familia leguminoaselor. Frunzele sunt compuse, iar
tulpinile, aglomerate, așa cum s-a spus, în tufe, sunt drepte. Florile au culoarea roz sau rozalburiu, cu o nuanţă de violet.
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Sulfina albă (Melilotus albus)
Sulfina are 50-100 (200) cm. Frunzele sale sunt trifoliate. Florile sunt galbene, numeroase,
foarte parfumate, așezate în raceme mari. Înflorește primăvara-vara. Este
plantă medicinală și meliferă.

Sulfina galbenă (Melilotus Officinalis)
Sulfina are 50-100 (200) cm. Frunzele sale sunt trifoliate. Florile sunt galbene, numeroase,
foarte parfumate, așezate în raceme mari. Înflorește primăvara-vara. Este
plantă medicinală și meliferă.
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Plante furajere din alte familii cum ar fi:
Coada şoricelului (Achillea millefolium)
Este o plantă erbacee, perenă, din familia Asteraceae, cu frunze penate, păroase și flori
albe sau trandafirii, originară din Europa și din vestul Asiei. Este întâlnită din câmpie până în
regiunile subalpine.

Cicoare (Cichorium inthybus)
Este una din cele mai vechi plante de cultură. În stare sălbatică este frecventă în locuri
ruderale, la marginea drumurilor în locuri însorite. Cicoarea este o plantă bienală sau perenă,
tulpina floriferă dezvoltându-se abia în anul al doilea. Frunzele în rozetă din primul an şi cele
bazale sunt peţiolate şi ovat-lanceolate, cele tulpinale sunt sesile, uşor amplexicaule şi mai
adesea lanceolate. Florile sunt de culoare albastră-azurie.
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Pătlagina (Plantago lanceolata)
Este bine consumată pe păşune. Este foarte răspândită, vegetând și în locuri bătătorite în
care alte specii nu cresc. Crește pe marginea drumurilor, în buruienișuri, în pășuni, culturi, de
la câmpie până în zona alpină.

Păpădia (Taraxacum officinale)
Bine consumată de toate animalele, datorită conţinutului ridicat în substanţe nutritive şi, mai
ales, de proteine.
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Plante cu grad redus de consumabilitate întâlnim :
Urda vacii (Cardaria draba)
Buruiană perenă, comună în păşuni, locuri ruderale, margini de drum. Frunzele sânt întregi,
lanceolat-ovate, cu baza sagitată. Florile mici şi albe sunt grupate în raceme dense,
corimbiforme. Fructele sunt silicule mici, cordat-triunghiulare, umflate.

Traista ciobanului ( Capsella bursa pastoris)
Crește în grădini, pe câmp, pajiști, acolo unde solul nu este foarte uscat și există suficient
soare. Este o plantă de dimensiuni mici, de până la 20 cm înălțime. Ramurile fine se întind pe
toată lungimea tulpinii. Frunzele bazale sunt lanceolate și dințate.
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Scaiul dracului (Eryngium campestre)
Această buruiană nu este consumată de către animale. Mai mult, datorită ţepilor,
animalele nu pot paşte nici iarba din imediata apropiere. Planta trebuie distrusă cu sapa sau
prin stropire cu erbicide. Dacă plantele au ajuns la maturitate, trebuie arse, în acest fel
distrugându-se şi seminţele. Planta trebuie distrusă în faza de rozetă, înainte de a emite tulpini,
prin stropire cu erbicide, sau cu sapa, prin tăiere sub colet pentru a nu regenera.

Tătăneasă (Symphytum officinale)
Tătăneasa este o plantă ierboasă, păroasă, înaltă de 100–120 cm. Sub pământ are un rizom
gros de pe care cresc rădăcini cărnoase - fusiforme.
Frunzele sunt lungi (maxim 25 cm), alterne, cu lățimea de 1–2 cm. În partea inferioară a
tulpinii frunzele sunt oval-lanceolate. Florile sunt de culoare roșie-violacee, uneori roz-albă și
sunt dispuse în cime unipare. Corola este gamopetală, tubulos-campanulată și se termină cu 5
dințișori recurbați. Tătăneasa înflorește în lunile mai-august.
Tătăneasa crește în locuri umede, prin lunci, la marginea apelor, uneori chiar pe lângă
drumuri. Este răspândită din câmpie până în zona montană.
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Lumânărica (Verbascum phlomoides)
Creṣte înaltă 1,5 m , abundent păroasă, cu frunzele mari, eliptic alungite ṣi florile galbene
cu diametrul de 3-5 cm. Este comună prin locuri necultivate ṣi uscate. Corolele florilor sunt
intrebuţate în medicina sub forma de ceaiuri, cu proprietăţi emoliente ṣi calmante. Aceleaṣi
întrebuinţări le au ṣi corolele altor specii de Verbascum thapsus, thapsiforme, nigrum,
blataria, etc).
Denumire populara : lumânărica, lipan.

Plante toxice și vătămătoare:
Piciorul cocoşului ( Ranunculus acer)
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Este o specie erbacee, anuală sau bienală, foarte comună în zonele umede din pajiștile
montane, în locurile mlăștinoase și pe malurile apelor. Planta are o tulpină erectă de 20 –
25 cm. Tulpina are la bază stoloni culcați. Înrădăcinarea se face la noduri. Frunzele, mai ales
cele de la baza plantei, sunt trifidate cu un pețiol lung. Florile sunt galbene sepale răsfirate,
întinse, lânoase , pe pedunculi brăzdați și înfloresc primăvara - toamna.

Rocoţea (Stellaria graminea)
Este o specie de plante din familia Caryophyllaceae, nativă Eurasiei și introdusă în America
de Nord.

Laptele câinelui (Euphorbia cyparissias)
Aliorul sau laptele câinelui este o plantă ierboasă nativă din Europa din genul Euphorbia.
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Are frunzele mici (0,5 – 5 mm lățime , linear-înguste, dispuse altern. Florile sunt în
inflorescențe de tip ciatiu și înfloresc în lunile aprilie-iunie. Tulpina conține un suc lăptos.
Fructele sunt capsule.
Răspândire: Aliorul crește prin pajiști uscate și coline, în câmpuri nisipoase și prin locuri
stâncoase însorite.

Brânduşa de toamnă (Colchicum autumnale )
Plantă erbacee, toxică, înaltă de 10–13 cm, cu frunze mari alungite și flori liliachii, care
înfloresc toamna. Fructul este o capsulă lungă care ajunge la maturitate în primăvara
următoare,de culoare brună, ce se deschide prin trei valve și conține numeroase semințe.
Brândușa de toamnă, fiind una din cele mai toxice plante de la noi astfel încât intoxicația
poate să survină nu numai ingerării de flori sau semințe, ci și în urma consumării laptelui de oi
și capre care s-au hrănit cu frunzele acstei plante. De obicei vacile nu se ating de această
plantă.
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Plante dăunătoare produselor animaliere:
Spini (Carduus acanthoides)
Este o plantă bienală dicotiledonată. Tulpina este prevăzută cu ţepi, având înălţimea de 1,5 m.
Planta trebuie eliminată, înainte de a emite tulpini.

Dentiţă (Bidens tripartitus)
Este o planta erbacee care cresţe in Europa, Australia, Asia ṣi America de Nord. Face parte
din familia Asteraceae, are denumirea ṣtiinţifică de Bidens tripartita ṣi este cunoscută ṣi sub
numele de dintele-dracului sau dintele-lupului.
Creṣte mai ales în zonele umede, pe malurile apelor, iazurilor, lacurilor, ṣanturilor,
mlaṣtinilor, zonelor cu tufiṣuri, ca o buruiana pe pajiṣti ṣi câmpii. Are tulpina înaltă de până la
1 m, de culoare roṣiatică, în partea inferioară simplă ṣi în cea superioară ramificată, frunzele
trilobate, opuse, verzi cu peţiol scurt, florile de culoare galbenă, au forma tubulara ṣi sunt
grupate ca într-un cosulet, înfloresc din iunie până în octombrie, fructele sunt în formă de
pană, cu periṣori ceea ce face să se agaţe destul de uṣor de blana animalelor. Primavara când
planta abia apare ṣi creṣte destul de încet, are părţile aeriene fragede de aceea este mâncată de
animale, mai ales de porci.
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Scaiul măgăresc(Onopordon acanthium)
Crește înalt de cel mult 2,5 m, are tulpina puternic ramificată cu frunzele mari, ondulate și
foarte spinoase, acoperite de perișori fini. Planta crește atât în înălțime cât și în lățime, astfel
încât ajunge la un moment dat să semene cu un arbust pitic. În timpul iernii planta își
păstrează frunzele, în aer liber, toamna, acestea își schimbă doar coloritul. Florile sunt solitare,
apar în capatul ramificatiilor tulpinei, au culoare mov-roz-violet, sunt ca niște inflorescențe
într-un coșulet mare ṣi sferic, apar primavara, vara si toamna si sunt polenzate de insecte, dar
mai ales de fluturi si albine. Fructele au formă de achene și colorit gri-maroniu. Pentru a se
dezvolta bine, scaiul-măgăresc are nevoie în fiecare zi de lumina directă a soarelui.
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Cornuţi (Xanthium sp.)
Este o plantă anuală dicotiledonată, cu o tulpină viguroasă, ramificată şi o înălţime
cuprinsă între 50-100 cm. Planta este toxică, fructele au o formă de arici ce seagață foarte uşor
de blana oilor.

Punguliţă (Thlaspi arvense )
Plantă glabră, anuala sau bienala, obiṣnuit ramificată. Frunzele sunt sagitate, cu marginea
pronunţat dinţată. Florile sunt albe. Siliculele sunt lat-aripate. Semintele sunt mici ṣi negre.
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Păducherniță ( Lepidium ruderale)
Se gaseṣte în locuri ruderale.
Denumire populara : păducherniţa

Peliniţa (Artemisia austriaca)
Este o plantă perenă. Poate atinge înălțimea de 2 m. Înflorește în iunie-august. Fructul este
o achenă. Frunzele sale sunt lungi și verzi. Florile sunt galbene și au un miros plăcut.

Trupul Valea Niţii
Vegetația lemnoasă este reprezentată de:
Carpen (Carpinus betulus)
Carpenul este o specie de foioase din familia Betulaceae. De asemenea este ṣi o specie
invadatore datorită capacităţi mari de lăstarire ṣi drajonare.
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Rădăcinile trăiesc în simbioză cu diferite ciuperci sau bacterii. Frunzele sunt alterne, simple
cu stipele caduce. Florile sunt unisexuate, grupate în inflorescențe mixte. Fructul carpenului
este de tip achenă.
Creṣte până la 20 - 25 metri, este o specie rezistentă la ger ṣi umbra.Pretenţioasa la secetă.
Poate creṣte pe terenuri argiloase. Nu depăṣeṣte 120 de ani.
Utilizare: se utilizează ca lemn de foc ,cozi de unelte, ṣi lemn de mină având o reziṣtemţă
crescută datorită torsionarii fibrei lemnoase.
Răspandire:se întâlneṣte atât în zonele de câmpie în combinaţie cu stejarul sau teiul, cât ṣi în
zonele de deal în combinaţie cu fagul.

Plopul alb (Populus alba)
Este un arbore de talie mare, cu înălţimi de pâna la 30 m si diametre mari peste 1 m , cu
înrădăcinare profundă ṣi tulpina deasă cu ramificaţii puternice.Scoarţa, în tinereţe, este albverzuie iar spre bătrâneţe formează la baza un ritidom negricio, gros ṣi crăpat. Lujerii sunt alb
tomesntosi, mugurii alterni ṣi tomentosi. Frunzele sunt lung peţiolate ṣi variate ca formă: de la
palmat-lobate cu faţa verde închis ṣi dosul cenusiu tomentos, până la ovate cu dosul alb
tomentos. Fructifica anual ṣi abundent: fructele sunt capsule cu seminţe mici prevăzute cu un
smoc de puf. Lăstăreste slab, drajonează puternic ṣi se înmulţeṣte numai prin sămânţă.
Lemnul este gălbui, cu duramen lat, brun deschis, moale, poros ṣi are utilizări la fabricarea
furnirelor, chibriturilor, celulozei, PAL, tâmplarie etc.
Plopul alb are temperament de lumină; vegeteaza bine în climatul cald, în lunci cu soluri
nisipoase, profunde,bogate în substanţe nutritive, bine aprovizionate cu apa din profunzime;
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suportă seceta ṣi inundaţia de scurtă durată.
Este o specie ce vegeteaza bine în luncile apelor interioare, cu condiţii neconvenabile plopilor
euramericani, precum ṣi pe soluri slab sărăturate.

Salcâm (Robinia pseudoacacia )
Salcâmul crește spontan pe aproape orice tip de teren.
Cu o rezistență bună la ger, iubește lumina, suportă seceta, preferă solurile permeabile, ușoare,
fertile, dar nu suportă solurile calcaroase.
Salcâmul crește bine pe soluri ușoare, chiar și pe nisipuri nefixate, fiind cultivat pentru fixarea
lor. Are capacitatea de a fixa azotul din atmosferă, iar semințele își păstrează mulți ani
capacitatea de germinare. Are frunze compuse și flori albe, în ciorchine, puternic mirositoare,
iar fructele sunt păstăi aplatizate, brun roșcate. Înflorește primăvara târziu, în luna mai-iunie.
Salcâmul trăiește în jur de 100 de ani și face parte din categoria arborilor cu lemn de esență
tare, fiind greu, dur și deosebit de rezistent la umezeală.
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Teiul pucios (Tilia cordata)
Teiul pucios este un arbore melifer care poate atinge 25–30 m înălțime. Are frunze verzi, de
formă triunghiulară, ajungând la o lungime de 6–7 cm. Acest arbore are o tulpină groasă de
peste 1 m diametru și coroana piramidală. Este rezistent la frig și vânt, putând fi găsit în zone
montane, dar nu numai.

Păducel (Crataegus monogyna)
Păducelul este un arbust (2 – 6 m) din familia Rosaceae, are florile albe și fructele roșii ce au
un miros caracteristic și un gust amărui. Din ele se obțin extracte care sunt folosite în primul
rând, la ameliorarea tulburărilor legate de problemele cardiace cu substrat nervos.El crește pe
solurile calcaroase sub formă de tufișuri la liziera pădurilor.
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Porumbar (Prunus spinosa )
Porumbarul poate fi întâlnit de la câmpie până în zonele montane 1400 m
din Europa, Asia de Sud-Vest, Caucaz și Africa de Nord. El poate fi găsit frecvent la lizierea
pădurilor, pe marginea drumurilor și a terenurilor cultivate, în regiunile calcaroase, trăind
împreună cu socul, alunul și măceșul.

Cătina (Hippophae rhamnoides )
Frunzele sunt întregi, liniar-lanceolate, de culoare verde-cenușie pe fața superioară și
albicios-argintie pe cea inferioară. Florile, dioice, sunt mici și apar înaintea frunzelor; cele
mascule, sesile, au 2 sepale și 4 stamine, iar cele femele sunt scurt pediculate și au 2 sepale.
Fructele sunt ovoide sau globuloase, lungi de 5–10 mm și late de 4–8 mm, de culoare verde la
început și galben-portocalie la completa lor maturitate.
Planta crește până la 2–5 m, are scoarța brun-închis care se transformă în ritidon brăzdat.
Face lujeri anuali solzoși, cenușu-argentii, ramuri laterale cu spini numeroși și puternici, cu
muguri mici, păroși, cu gust amărui. Frunzele sunt lanceolate, de până la 6 cm lungime, cu
nervură mediană evidentă. Face flori unisexuat-dioice, galben-ruginii, cele masculine grupate
în fluorescențe globulare, iar cele feminine în raceme. Face fructe "false", drupe de 6–8 mm,
ovoide, cărnoase, portocalii cu un sâmbure foarte tare. Fructele pot rămâne peste iarnă pe
ramuri. Arbustul fructifică 20-25 ani și lăstărește în fiecare an foarte puternic.
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Trupul Valea Călinii
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Compoziția floristică a pajiștei , cu o pondere mai mare a gramineelor (aproximativ 5560% este reprezentată de :


Păiuş (Festuca rupicolă);



Iarba câmpului (Agrostis capillaris);



Bărboasă (Botriochloa ischaemum) ;



Firuţă (Poa pratensis) .

Cu o pondere mai mică sunt leguminoasele (aproximativ 8-10%) dintre care:


Trifoi roşu (Trifolium pratense);



Trifoi alb (Trifolium repens);



Ghizdei (Lotus corniculatus );



Coroniște (Coronilla varia );



Trifoi galben (Trifolium campestre)
Trifoiul galben dezvoltă în sol o rădăcina pivotantă, din care cresc părţile aeriene

formate din tulpini ramificate, păroase sau pubescente, repente târâtoare , cu terminaţiile
ascendente. De la nodurile tulpini, se dezvoltă frunzele şi florile.
Frunzele trifoiaşului sunt scurt peţiolate şi trifoliate, cu foliolele obovate, pubescente. La
baza peţiolului frunzelor, apar câte două stipele semi-ovale, membranoase. Cele trei foliole
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care alcătuiesc frunza, sunt rotunjite sau retezate la vârf. Florile speciei sunt mici, galbene
sau uneori portocalii-roşcate, adunate câte 20-40, în inflorescenţe numite capitule. Capitule
sunt oval-globuloase, de 1-1,5 cm în diametru. Petalele la trifoiaş sunt mari şi persistente,
rămânând şi după uscare, când se îndoaie în jos, pentru a proteja fructele, pe care le acoperă.
Aspectul inflorescenţei în acest stadiu este asemănător conului de hamei sau al celui de brad.
Deşi măruntă şi nesemnificativă la prima vedere, specia prezintă caractere interesante şi
"personalitate".
Fructele la trifoiul galben sunt mici păstăi care adăpostesc câte 3 seminţe mici cca. 1 mm
lungime), ovale, galbene sau portocalii.
Trifoiaşul înfloreşte din mai până în octombrie.
Ecologie, răspândire
Trifoiaşul preferă zonele mai calde şi cu puţină umiditate, întâlnindu-se mai frecvent pe
pajiştile uscate, pe pantele înierbate inundate de razele soarelui, pe terasamentele căilor ferate
şi pe nisipuri. Mai apare ca buruiană în culturile prăşitoare şi pe marginea drumurilor.
Specia este relativ comună în zona de câmpie şi la deal de la noi, fiind rară la munte.
Ca o consecinţă a taliei mici, adesea specia este mascată de vegetaţia ierboasă mai înaltă.
Trifoiasul este socotit a fi o specie invazivă, reuşind să "evadeze" din largul areal eurasiatic
de baştină, îmburuienind vaste teritorii din America de Nord SUA, Canada şi Australia.
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Măzăriche (Vicia cracca )
Este anuală, relativ robustă. Are florile grupate câte 1-2 la subsuoară frunzelor. Petalele
sunt diferit colorate: stindardul liliachiu, aripioarele purpuriu-închis, iar carena alburie. Păstaia
este alungit-liniară, cu seminţe numeroase. Se cultivă în amestec cu ovăzul, alcătuind
borceagul de primavară.

Plante furajere din alte familii cum ar fi:


Păpădie (Taraxacum officinale);



Cicoare (Cichorium inthybus) ;



Pătlagina (Plantago lanceolata);



Coada şoricelului (Achillea millefolium);



Busuioc sălbatic (Prunella vulgaris)

Plantă erbacee cu tulpina păroasă și flori violete.
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Plante cu grad redus de consumabilitate întâlnim:


Traista ciobanului (Capsella bursa pastoris);



Iarba şarpelui (Echium vulgare)
Rădăcina este pivotantă, neagră; tulpina erectă, înaltă până la 1metru, rigidă, neramificată

sau ramificată de la bază, acoperită cu peri scurți moi iar printre ei se găsesc peri lungi,
setiformi; frunzele sunt linear – lanceolate, acute, cele de la bază sunt pețiolate, dispuse în
rozetă, cele tulpinale sesile, uninerve, păroase; florile prezintă simetrie zigomorfă inițial au
culoarea roșiatică apoi albastră, sau pot fi albe, roz, grupate în cime simple iar acestea într-o
inflorescență cilindrică, paniculată; caliciul format din cinci sepale linear – lanceolate,
gamofil; corola infundibuliformă, nu prezintă fornice, are cinci lobi inegali, ușor curbată și
bilabiată, pubescentă, gamofilă; androceu din cinci stamine curbate, orientate în sus, exerte,
roșietice iar anterele albastre; gineceul prezintă disc nectarifer la bază, stil lung, deasemenea
exert, pubescent, cu stigmat bilobat. În general perioada de înflorire este ceva mai târzie decât
a celorlalte specii din această familie, începând din iunie până în septembrie. Fructele sunt
nucule.



Tătăneasă (Symphytum officinale);



Lumânărica (Verbascum phlomoides) .
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Plante toxice și vătămătoare:


Pojarniţă/ Sunătoarea (Hypericum perforatum)
Este o plantă erbacee, perenă, cu tulpină dreaptă, ramificată în partea superioară, ușor

lemnoasă în partea de jos, prevăzută de-a lungul ei cu două muchii, glabră și înaltă până la
1m. Frunzele, dispuse opus, sunt sesile, oval-eliptice, glabre și conțin numeroase pungi
secretoare, dând impresia că prezintă puncte translucide când sunt examinate prin
transparență , de unde și denumirea de "perforatum" dată acestei specii. Florile sunt grupate în
vârful tulpinii și ramurilor, sunt hermafrodite, pentamere; periantul este format din 5 sepale și
5 petale de culoare galben-aurie, iar androceul din stamine numeroase. Înflorește din iunie
până în septembrie. Fructul este o capsulă ovală.



Laptele câinelui (Euphorbia cyparissias)



Cucută (Conium maculatum)
Întreaga plantă are miros de şoarece şi este toxică. Mai toxice sunt fructele necoapte. Este

bienală. Tulpina este fistuloasă, striată. Frunzele sunt mari, păroase, de 2-4 ori penat-sectate.
Fructele sunt ovate, glabre, de circa 3-4 mm lungime. Este comună în semănături, aşezări
omeneşti, locuri ruderale, tufărişe.
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Piciorul cocoşului (Ranunculus acer) .
Plante dăunătoare produselor animaliere:



Scaiul măgăresc (Onopordon acanthium);



Cornuţi (Xanthium sp.);



Păducherniță (Lepidium ruderale);



Dentiţă (Bidens tripartitus);



Peliniţa (Artemisia austriaca) .

Trupul Valea Vulpii

56
Comuna Salcia

Vegetația lemnoasă este alcătuită din arbori:


Carpen (Carpinus betulus );



Plopul alb (Populus alba);



Stejar (Quercus robur)
Este un arbore din zona temperată, înalt, cu ramuri puternice, noduroase, coroană largă și

bogată. Scoarța stejarului este de culoare brun-negricioasă, aspră, adânc brăzdată, adăpostind
adesea o micro-faună activă în special furnici și anumite specii de gândaci . Frunzele sunt
lobate, cu 4-8 perechi de lobi. Pețiolul este scurt (4–8 cm . Stejarul înflorește în luna mai.
Fructul este o achenă denumită ghindă. Se întâlnește mai ales la câmpie și în zonele colinare,
foarte rar la deal. În afară de pădurile curate de stejar, numite stejărete, stejarul se găsește și în
amestec cu alte foioase, în așa-numitele păduri de șleau.
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Salcâm (Robinia pseudoacacia);
Teiul pucios (Tilia cordata);

iar arbuști și subarbuști :


Păducel (Crataegus monogyna);



Corn (Cornus mas)
Este un arbust mijlociu spre mare, deciduu, sau mai rar un arbore mic, cu înălțimea între 5

și 12 metri, scoarța maro închis și crenguțe verzui. Frunzele sunt opuse, cu lungimea de 4–
10 cm și cu lățimea de 2–4 cm, de formă ovoidală. Florile sunt mici (5–10 mm în diametru),
cu patru petale galbene, adunate în grupuri de 10-25, și înfloresc înainte ca frunzele să
apară. Fructele (denumite coarne) sunt drupe roșii, alungite, de 2 cm lungime și 1,5 cm în
diametru, conținând o singură sămânță. Scoarța dezvoltă de timpuriu un ritidom roșcat , care
se exfoliază în solzi roșcați.



Alun (Corylus avellana)
Este un arbust, care face parte din familia Betulaceae. El are o înălțime de 5 m, are frunze

care cad toamna. Fructele sale fiind cunoscute de mii de ani ca fructe comestibile. Alunele
aflate în comerț provin de la Corylus maxima, un arbust înrudit cu el. Specia Epitheton
avellana, este amintit deja în antichtate ca arbust cultivat în regiunea orașului antic Abella,
(azi Avella) aflat aproape de Vezuviu, în provincia Avellino din Campania.


Cătina (Hippophae rhamnoides);



Porumbar (Prunus spinosa );
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Măceș (Rosa canina )
Este un arbust cu frunze căzătoare, cu o înălțime care variază între 1 și 5

metri. Tulpina este acoperită de țepi mici, ascuțiți, sub formă de cârlig. Frunzele sunt penate,
cu 5-7 frunzulițe. Florile sunt de obicei roz pal, dar există și plante cu flori albe sau roz închis.
Au un diametru de 4–6 cm și sunt formate din cinci petale. Fructul, numit măceașă, are o
formă elipsoidă și este roșu sau portocaliu închis.



Salcie căprească (Salix caprea)

Are frunzele eliptice sau ovate şi pufos-păroase pe dos. Produce un lemn mai tare decât al
celorlalte specii de salcie. Creşte prin păduri.
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Trupul Valea Lazului
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Compoziția floristică, cu o pondere mai mare a gramineelor (aproximativ 55-65%) este
reprezentată de:


Păiuș de silvostepă ( Festuca rupicola )



Iarba câmpului (Agrostis capillaris )



Bărboasă (Botriochloa ischaemum )



Firută (Poa pratensis).
Leguminoasele sunt reprezentate prin mai multe specii și au un procent de acoperire de

aproximativ 8-12%, mai frecvente sunt:


Trifoi galben (Trifolium campestre);



Trifoi alb (Trifolium repens );



Coroniște (Coronilla varia );



Ghizdei (Lotus corniculatus );



Măzăriche (Vicia cracca ).

Plante furajere din alte familii :


Păpădie (Taraxacum officinale);



Cicoare (Cichorium inthybus );



Coada şoricelului (Achillea millefolium );



Busuioc sălbatic (Prunella vulgaris );



Pătlagina (Plantago lanceolata ).

Plante cu grad redus de consumabilitate întâlnite sunt:


Traista ciobanului ( Capsella bursa pastoris );



Urda vacii ( Cardaria draba );



Rogoz (Carex vulpina);



Tătăneasă (Symphytum officinale );



Talpa găștii Leonurus cardiaca)
Talpa gâștei este o plantă erbacee, perenă, cu înălțimea maximă de 150 cm. Secționate,

tulpinile și ramurile, care sunt păroase pe margini, se prezintă în patru muchii. Frunzele sunt
opuse, cele de la bază au forma palmei, fiind divizate adânc în 5 lobi. Frunzele mijlocii au 3
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crestături, iar cele din vârful tulpinii sunt alungite si dințate. La subsuoara frunzelor se găsesc
florile de culoare roz, grupate în inflorescențe mici, care înconjoară tulpina. Floarea este
formată dintr-un caliciu in formă de tub cu 5 sepale unite între ele, fiecare sepal terminându-se
cu o țeapă.
Corola prezintă un inel păros, bilabiat, de forma unei guri, fiind de două ori mai mare decât
caliciul. Partea superioară a corolei este de forma unui coif, acoperit cu peri mărunți.Planta
înflorește din iunie până în septembrie. Crește pe marginea drumurilor, prin locuri necultivate
si printre ruine.

Plante toxice și vătămătoare sunt:


Cucută (Conium maculatum);



Rostopasca (Chelidonium majus)
Cunoscută și sub denumirea populară de iarbă de negi sau negelariță, este o plantă erbacee

ușor de recunoscut după latexul de culoare galbenă care în contact cu aerul se brunifică.
Frunzele sunt simple, alterne, nestipelate. Florile sunt actinomorfe cu simetrie radială ,
bisexuate, de culoare galbenă, grupate în umbele simple. Înflorește din aprilie până în
septembrie. Fructul este o capsulă.
Rostopasca este comună în locuri umbroase, ruderale în jurul așezărilor omenești , în
tufărișuri, până în regiunea montană.
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Nemţişorul (Delphinium consolida)
Plantă anuală, foarte frecventă în semănături, mai ales de cereale. Are florile obişnuit

violet-albastre, zigomorfe, grupate în racem. Zigomorfia provine în urma faptului că foliolă
superioară a perigonului este pintenată. Frunzele sunt penatsectate, cu foliolele filiforme.
Gineceul este format dintr-un singur pistil, iar fructul este o folicudă. Seminţele sunt toxice.



Laptele câinelui (Euphorbia cyparissias)



Piciorul cocoşului (Ranunculus acer).
Plante dăunătoare produselor animaliere prezente pe păṣune sunt:



Leurdă (Allium ursinum)
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Leurda poate atinge înălțimea de 30 – 50 cm. Are 2 frunze eliptic-lanceolate și lung pețiolate.
Tipul de fruct este achenă. Are un puternic miros de usturoi. Este răspâdită în păduri, la umbra
marilor copaci. Înflorește în perioada aprilie - iunie.



Peliniţa (Artemisia austriaca);



Scaiul măgăresc (Onopordon acanthium);



Dentiţă (Bidens tripartitus);



Cornuţi (Xanthium sp.) .

Trupul Bârdea
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Compoziția floristică cu o pondere mai mare a gramineelor (aproximativ 55-62%) este
reprezentată de:


Bărboasă (Botriochloa ischaemum);



Iarba câmpului (Agrostis capillaris );



Păiuș de silvostepă (Festuca rupicola);



Firută (Poa pratensis).
Leguminoasele sunt în proporție de aproximativ 10%, cu o pondere mai însemnată fiind:



Trifoi alb (Trifolium repens);



Lucernă măruntă (Medicago lupulina)
Este o specie anuală, bienală sau chiar perenă, frecventă în locuri umede, în lunci. Are

tulpina prostrată. Florile mici, galbene, sunt grupate în raceme capituliforme. Păstaia este de
2-3 mm, reniformă, monospermă, la maturitate de culoare neagră.
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Măzăriche (Vicia cracca);



Coroniște (Coronilla varia);



Sulfina galbenă (Melilotus officinalis ).
Plante furajere din alte familii cu o pondere mai mica sunt următoarele:



Păpădie (Taraxacum officinale);



Cicoare (Cichorium inthybus);



Coada şoricelului (Achillea millefolium);



Pătlagina (Plantago lanceolata);



Busuioc sălbatic (Prunella vulgaris).
Plante cu grad redus de consumabilitate, într-un număr mai mic găsim:



Urda vacii (Cardaria draba);



Traista ciobanului (Capsella bursa pastoris);



Scaiul dracului (Eryngium campestre);



Talpa găștii (Leonurus cardiaca).
Plante toxice și vătămătoare sunt reprezentate prin:



Piciorul cocoşului (Ranunculus acer)



Laptele câinelui (Euphorbia cyparissias)



Nemţişorul (Delphinium consolida)
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Plante dăunătoare produselor animaliere ce se găsesc pe pășune sunt:


Leurdă (Allium ursinum);



Scaiul măgăresc (Onopordon acanthium);



Spini (Carduus acanthoides );



Peliniţa (Artemisia austriaca);



Dentiţă (Bidens tripartitus);



Cornuţi (Xanthium sp.);



Punguliţă (Thlaspi arvense).

Trupul Burlacu

Compoziția floristică este dominată de graminee (aproximativ 65%), iar dintre acestea
ponderea mai mare o reprezintă:


Iarba câmpului (Agrostis capillaris);



Bărboasă Botriochloa ischaemum ;



Păiuşul oilor (Festuca pseudovina).
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Leguminoasele participă la covorul ierbos într-o proporție mai mica aproximativ 5-8% și
sunt reprezentate de:


Trifoi alb (Trifolium repens) ;



Lucerna măruntă (Medicago lupulina);



Măzăriche (Vicia cracca);



Coroniște (Coronilla varia).

Plante furajere din alte familii găsim:


Păpădie (Taraxacum officinale);



Cicoare (Cichorium inthybus);



Coada şoricelului (Achillea millefolium);



Busuioc sălbatic (Prunella vulgaris).
Plante cu grad redus de consumabilitate se găsesc în număr mai mic:



Urda vacii (Cardaria draba);



Traista ciobanului (Capsella bursa pastoris);



Scaiul dracului (Eryngium campestre);



Talpa găștii (Leonurus cardiaca).
Plante toxice și vătămătoare sunt într-un număr mai mic:



Laptele câinelui (Euphorbia cyparissias);



Nemţişorul (Delphinium consolida);



Cucută (Conium maculatum).

Plante dăunătoare produselor animaliere ce se găsesc pe pășune sunt:


Usturoiţa (Alliaria officinalis)
Plantă erbacee bienală din familia cruciferelor, Brassicaceae, genul Alliaria, rudă cu o serie

întreagă de plante domestice, de la varză la rapiță și muștar. Are un miros pregnant de usturoi,
flori mici, albe și întrebuințări culinare și medicinale. Aria ei de răspândire este largă,
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începând din marginile vestice ale supercontinentului Eurasiatic, până la limita stepelor
chinezești la est.



Leurda (Allium ursinum);



Scaiul măgăresc (Onopordon acanthium);



Brusturul (Arctium lappa)
Este o plantă erbacee bienală din familia Asteraceae Brusturele este oarecum înalt, putând

ajunge până la 2 metri înălțime. Are frunze mari, alternate, frunzele bazale care apar în primul
an de vegetație, triunghiulare, ovate sau cordate, cu marginele întregi, cu un pețiol lung,
tomentoase pe partea inferioară.
Florile sunt tubulate de culoare mov-violet. Fructele sunt achene cu o lungime de cca
6 mm,

comprimate,

cu papusuri scurte.

Rizomul

este

scurt,

cărnos,

continuat

cu

o rădăcina pivotantă lungă de până la 50 cm lungime, de culoare brun-cenușie. Tulpina este
cilindrică, cu șanțuri longitudinale, ramificată, acoperită cu peri. Este considerată o plantă
ruderală crește pe terenuri necultivate, lunci, câmpuri, margini de drum .Preferă solurile
lucrate, bogate în humus, complet însorite. Brusturele este foarte sensibil la îngrășămintele pe
bază de azot. Înmulțirea se face direct prin semințe, în timpul verii.
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Peliniţa (Artemisia austriaca);



Dentiţă (Bidens tripartitus);



Cornuţi (Xanthium sp.);



Păducherniță (Lepidium ruderale).

4.4. Descrierea vegetaţiei lemnoase
Trupul Piscul Sării
Vegetația lemnoasă este reprezentată de arbori cum este:


Stejar (Quercus robur);



Carpen (Carpinus betulus);



Salcâm (Robinia pseudoacacia);



Teiul pucios (Tilia cordata);

Iar ca arbuști și subarbuști găsim:


Corn (Cornus mas);



Păducel (Crataegus monogyna);



Alun (Corylus avellana);



Cătina (Hippophaer hamnoides);



Porumbar (Prunus spinosa).

Trupul Valea Nitii
Vegetația lemnoasă este reprezentată de:
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Carpen (Carpinus betulus);



Plopul alb (Populus alba);



Salcâm (Robinia pseudoacacia);



Teiul pucios (Tilia cordata);



Păducel (Crataegus monogyna);



Porumbar (Prunus spinosa);



Cătina (Hippophae rhamnoides).

Trupul Valea Călinii
Vegetația lemnoasă este alcătuită din arbori ca:


Salcâm (Robinia pseudoacacia);



Carpen (Carpinus betulus);



Stejar (Quercus robur);



Teiul pucios (Tilia cordata);



Fag (Fagus sylvatica);

iar ca arbuști și subarbuști avem:


Păducel (Crataegus monogyna);



Porumbar (Prunus spinosa);



Corn (Cornus mas);



Alun (Corylus avellana);



Cătina (Hippophae rhamnoides );



Salcie căprească (Salix caprea) .

Trupul Valea Vulpii
Vegetația lemnoasă este alcătuită din arbori:


Carpen (Carpinus betulus);



Plopul alb (Populus alba);



Stejar (Quercus robur);



Salcâm (Robinia pseudoacacia);
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Teiul pucios (Tilia cordata);

iar arbuști și subarbuști:


Păducel (Crataegus monogyna);



Corn (Cornus mas);



Alun (Corylus avellana);



Cătina (Hippophae rhamnoides);



Porumbar (Prunus spinosa);



Măceș (Rosa canina);
Este o specie de plantă nativă în Europa, nord-vestul Africii și în vestul Asiei. Este

un arbust cu frunze căzătoare, cu o înălțime care variază între 1 și 5 metri. Tulpina este
acoperită de țepi mici, ascuțiți, sub formă de cârlig. Frunzele sunt penate, cu 5-7
frunzulițe. Florile sunt de obicei roz pal, dar există și plante cu flori albe sau roz închis. Au un
diametru de 4–6 cm și sunt formate din cinci petale. Fructul, numit măceașă, are o formă
elipsoidă și este roșu sau portocaliu închis.



Salcie căprească (Salix caprea).

Trupul Valea Lazului
Vegetația lemnoasă este reprezentată de:


Salcâm (Robinia pseudoacacia);



Carpen (Carpinus betulus);
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Stejar (Quercus robur);



Teiul pucios (Tilia cordata);



Plopul alb (Populus alba);



Fag (Fagus sylvatica);

iar arbuștii și subarbuștii sunt reprezentați de:


Păducel (Crataegus monogyna);



Alun (Corylus avellana);



Cătina (Hippophae rhamnoides);



Porumbar (Prunus spinosa);



Măceș (Rosa canina);



Salcie căprească (Salix caprea);

Trupul Bârdea
Vegetația lemnoasă ocupă o suprafață mare în acest trup aproximativ 71 ha și este
alcătuită din:


Carpen (Carpinus betulus );



Salcâm (Robinia pseudoacacia);



Plopul alb (Populus alba);



Fag (Fagus sylvatica);



Stejar (Quercus robur).
iar arbuștii și subarbuștii sunt în număr destul de mare prin următoarele

specii:


Păducel (Crataegus monogyna);



Alun (Corylus avellana);



Cătina (Hippophae rhamnoides);



Porumbar (Prunus spinosa);



Măceș (Rosa canina);



Mur (Rubus fruticosus);



Salcie căprească (Salix caprea).
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Trupul Burlacu
Vegetația lemnoasă ocupă o suprafață relative mica aproximativ 4,14 ha din totalul
suprafeței de 29,14 ha și este alcătuită din specii diferite cum ar fi:


Carpen (Carpinus betulus)



Salcâm (Robinia pseudoacacia);



Stejar (Quercus robur);



Fag (Fagus sylvatica);



Plopul alb (Populus alba);

iar arbuștii și subarbuștii sunt:


Păducel (Crataegus monogyna);



Porumbar (Prunus spinosa);



Corn (Cornus mas);



Cătina (Hippophae rhamnoides);



Măceș (Rosa canina);



Mur (Rubus fruticosus);



Salcie căprească (Salix caprea).

5. Cadrul de amenajare
5.1. Procedee de culegerea datelor din teren
În vederea realizarii lucrărilor de amenajare ṣi pentru a se identifica situaţia reală din
teren, înainte de începerea lucrărilor, reprezentantul Camerei Agricole Judeţene însotit de un
reprezentant al UAT Salcia au efectuat o recunoaṣtere generală a pajiṣtilor, în scopul punerii
de acord cu terenul, a materialului cartografic pus la dispozitie de UAT Salcia.
În acest scop s-a identificat pe o hartă a regiunii la scara 1:10000 pajiştile de amenajat și au
fost grupate în trupuri de păşune, pe baza planurilor cadastrale existente.
După aceasta, s-a trecut la recunoaşterea generală pe teren, în scopul punerii de accord cu
terenul a materialului cartografic, pus la dispoziţie de UAT Salcia.
Cu ocazia recunoașterii s-a procedat la:
-

stabilirea naturii fiecărei pajişti izlaz, păşune împădurită, etc ;

-

identificarea provenienţei şi a hotarelor;
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parcurgerea limitelor pajiştilor constatându-se dacă ele coincid cu cele ce rezultă

-

din acte şi hărţi;
-

s-au identificat sursele de apă, adăpătorile, situaţia şi starea lor;

-

s-au identificat drumurile de acces pe izlaz ;

-

s-au identificat zonele de adăpostire a animalelor în caz de intemperii;

-

s-a făcut o evaluare a potenţialului productiv al pajiştei.
Pentru trupurile de pășuni din UAT Salcia, am folosit metoda pratologică P . Această

metodă pune accent din start pe aprecierea participării procentuale în biomasă a
componentelor botanice pe grupe economice, fiind cea mai recomandată metodă rapidă pentru
determinarea vegetației pajiștilor. Culegerea datelor despre vegetaţie, presupune cunoașterea
suprafeţei de păṣune, determinarea speciilor de plante, analiza lor ṣi stabilirea plantelor
dominante, procentual, pe fiecare suprafaţă de probă, dupâ criteriul botanico-economic ṣi
anume:


Graminee;



Leguminoase;



Cyperacee ṣi juncacee;



Plante din alte familii botanice;



Plante dăunatoare ṣi toxice;



Specii lemnoase.
Pentru intocmirea fișelor geobotanice s-au facut 5 determinări pe toate parcelele cu

suprafața mai mare de 100 ha și 3 determinări pentru parcelele a căror suprafață este mai
mică de 100 ha.
Suprafeţele de probă au fost alese parcurgând pajiṣtea pe diagonală ṣi au fost delimitate pe
porţiuni cât mai uniforme din punct de vedere floristic. Lucrarea a fost executată când
majoritatea plantelor se aflau în fază de înflorire.
Densitatea este considerată bună atunci cănd golurile sunt puţine sau deloc, mijlocie cănd
golurile sunt până la 20% sau slabă. Conform compoziţiei sale botanice o păşune poate fi de
tipul:
G- bogată în graminee
L-bogată în leguminoase
E-echilibrată
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D- bogată în diverse specii
Conform compoziției botanice pajiștile de pe teritoriul UAT Salcia sunt de de tip Gbogate in graminee, din punct de vedere al compoziției botanice.
Datele despre plantele dăunătoare, arbuști, acoperirea cu vegetație, etc., s-au făcut prin
inspecție vizuală, pe întreaga suprafață a pășunilor. Aceste date au fost corelate cu informațiile
preluate din surse ca: planuri, ortofotoplanuri și informații preluate de la angajații stânelor.
5.2. Obiective social-economice şi ecologice
Principalele obiective care se urmăresc prin elaborarea amenajamentului pastoral sunt:


Obținerea unor producții mari de masă verde și de bună calitate



Asigurarea rolului de protecție antierozională pentru terenurile în pantă



Asigurarea unui regim favorabil de uimiditate pentu vegetația pajiștilor (excesul de

umiditate creează condiții nefavorabile prin înrăutățirea regimului de aer, ceea ce reduce
activitatea microorganismelor aerobe, materia organică rămânând nedescompusă, răcirea
soluli cu aproximativ 5 față de cel normal, înmulțirea paraziților ce reduc capacitatea
productivă a animalelor, instalarea unei vegetații higrofite sau chiar hidrofile complet
nevaloroase pentru animale);


Protecția pe termen lung a fertilității solului, prin menținere conținutului de materie

organică și stimularea activității biologice ale acesteia;


Asigurarea nutrienților pentru plante, prin stimularea activității microorganismelor din

sol;


Asigurarea cantității de azot fixat biologic prin protejarea leguminoaselor cât și

fertilizarea cu gunoi de grajd;


Existența gramineelor pe pajiști, care au un rol de producere a biomasei vegetale în

valorificarea cu furaj, iar prin masa de rădăcini au rolul de restaurare a solului;


Proporția ideală pentru pajiști este de 50-60 % graminee , 35-45 % leguminoase, 5-10

% specii din alte familii.
Întreținerea pajiștilor permanente prin asigurarea unui nivel minim de pășunat de 0,3
UMV/ha sau cosirea lor cel puțin o dată pe an, evidențiate în registrul activităților desfășurate
pe pajiștile permanente, completat la zi.
Nu este permisă arderea vegetației pajiștilor permanente.
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Evitarea instalării vegetației nedorite pe terenurile agricole, inclusiv pe terenurile care nu
sunt folosite în scopul producției.
5.3. Stabilirea categoriilor de folosinţă a pajiştilor
În ceea ce priveşte modul de folosinţă pe păşune, se va acorda o mai mare atenţie confortului
animalelor, asigurându-se de la început următoarele:
- apa pentru adăpatul animalelor;
- drum de acces la păşune pentru circulaţia zilnică a animalelor din gospodărie la păşunat şi de
la păşunat la gospodărie;
- împrejmuire cu garduri fixe şi păşunat porţionat cu gard electric, pentru valorificarea
corespunzătoare a ierbii;
- adăpost prevăzut cu colectarea dejecţiilor, dacă animalele staţionează la o distanţă mai mare
de 2 km, întreg sezonul de păşunat;
- punct de Înseminări artificiale şi tratamente zoo-veterinare;
- adăpost şi condiţii civilizate pentru personalul de îngrijire a animalelor.
Dacă pajiștea se foloseşte mixt - păşune-fâneaţă, se menţine un echilibru între
componentele covorului ierbos, în special între gramineele şi leguminoasele perene, se
realizează o calitate ridicată a furajului de pajişte şi, nu în ultimul rând, se asigură o
conservare mai bună a biodiversităţii, cu avantajele ei pentru practicarea unei agriculturi
durabile.
Modul de folosință a pajiștilor din cadrul UAT Salcia:
Nr.
crt

PARCELA
DESCRIPTIVA

TIPUL DE PAJIŞTE

Mod de folosire

Piscul Sării
T47, P 810/1
Valea Niţii
T43, P747

Pajişte de Botriochloa Ischaemum ( Bărboasă)

6

Categoria de
folosinţă
Păṣune

Toată suprafaţa este ocupată cu vegetaţie lemnoasă

-

Păṣune

3.

Valea Călinii
T32, 35/ P 588+494

Pajiştile de Festuca rupicola (Păiuş de silvostepă)

15.31

Păṣune

4.

Valea Vulpii
T30/ P452
Valea Lazului
T13/ P222
Bârdea
T46/ P807
Burlacu
T2 / P8/1

Toată suprafaţa este ocupată cu vegetaţie lemnoasă

-

Păṣune

Pajiştile de Festuca
rupicola(F.sulcata)(păiuşdesilvostepă)
Pajişte de Botriochloa Ischaemum ( Bărboasă)

20.91

Paṣune

Pajiştile de Agrostis capillaris (Iarba câmpului)

25

1.
2.

5.
6.
7.

HA

10.95

Păṣune
Păṣune
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5.4. Fundamentarea amenajamentului pastoral
Avantajul utilizării păṣunilor în sectorul zoo-economic rezultă din obținerea unor cantități
mari de furaje, valorificarea superioară a îngrăṣămintelor chimice și organice, reducerea
costurilor de producţie la produsele animaliere, prin practicarea păṣunatului raţional,
îmbunătăţirea stării de sănătate a animalelor, posibilitatea conservării terenurilor.
Amenajamentul pastoral trebuie să respecte codul de bune practici agricole ṣi să fie în
concordanţă cu condiţiile pedoclimatice ale arealului unde se află amplasată pajiṣtea. Se va
ține cont de animale în ansamblu, se va controla folosirea fondurilor la lucrările de amenajare
a păṣunilor, se va întocmi un program raţional de păṣunat, cu respectarea perioadei de refacere
a păṣunilor ṣi a covorului vegetal, după fiecare păṣunat. Cu această ocazie, se va stabili data
de la care se incepe păṣunatul, ṣi data la care animalele vor fi scoase de la păṣunat.
Amenajamentul pastoral trebuie să respecte codul de bune practici agricole şi să fie în
concordanţă cu condiţiile pedoclimatice ale arealului din UAT Salcia.
Responsabilitatea pentru respectarea bunelor condiţii agricole ṣi de mediu revine în primul
rând utilizatorilor de pajişti.
Se vor face o serie de lucrări tehnice menite să întreţină ṣi să crească fertilitatea solului.
Lucrările vor fi anuale ṣi anume:


Se va face repararea ṣi întreţinerea fântânilor ṣi adăposturilor pentru animalele de pe

păṣune ;


Vor fi reparate drumurile de exploatare ṣi de acces pe păṣune;



Un rol important în efectuarea acestor lucrări necesare pe păṣuni il vor avea viitorii

concesionari;


Pentru menţinerea în covorul vegetal al plantelor valoroase, în special al

leguminoaselor, este indicat ca măcar o data la 4-5ani să se facă fertilizarea cu îngrăṣăminte
organice.
De asemenea se vor face următoarele lucrări pe păṣuni:
1.

Împrăṣtierea uniformă a pământului de pe muşuroaie care afectează masa vegetală;

2.

Defriṣarea de mărăcini, stufăriṣuri dăunătoare măceşul ṣi porumbarul ;

3.

Curăţirea păṣunilor de crengi uscate, arboret, resturi de rădăcini, pietre;

4.

Combaterea plantelor dăunătoare ṣi toxice;
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Se vor elimina vetrele cu buruieni nedorite ṣi însămânaţarea cu plante valoroase pentru

5.

stabilirea producţiei ṣi a calitătii păṣunilor;
6.

Grăparea pajiṣtei primăvara cu grapa cu colţi pentru aerisirea ţelinei;

7.

Pentru evitarea băltirii apei, se vor face ṣanţuri care să ducă la canalul de desecare;

8.

Se va practica târlirea, pentru ameliorarea ṣi fertilizarea pajiṣtilor;
Pe majoritatea păṣunilor de pe raza localitătii Salcia se găsesc goluri mai mici sau mai mari

din loc în loc.
Pentru a completa golurile ṣi pentru a prolifera plantele valoroase, se vor face
supraînsămânţari cu specii valoroase corespunzătoare condiţiilor ecologice specifice.
Supraînsămânţarea trebuie efectuată în urma unei mobilizari superficiale a solului,
recomandabil primăvara.
De menţionat că prin lucrarile de ameliorare se poate mări producţia pajiṣtilor cu 20-30%.
Pe pajiṣti se găseṣte foarte mult arboret nedorit, plante ierbacee sau lemnoase, arbuṣti ṣi
tufăriṣuri care invadează pajiṣtile.
5.4.1. Durata sezonului de păşunat
Pășunile reprezintă cea mai ieftină sursă pentru asigurarea hranei ierbivorelor în timpul
perioadei de vegetație.
Ordinul 544 din 21 iunie 2013, art. 6, prevede urmatoarele:
-

Începerea pășunatului se face în funcție de condițiile pedoclimatice și gradul de

dezvoltare a covorului ierbos;
-

Se va evita pășunatul prea devreme care afectează perioada de regenerare a plantelor,

sănătatea și supraviețuirea lor;
-

Perioada de pășunat se va încheia în luna noiembrie la o dată stabilită în funcție de

temperatură și precipitații;
-

Data începerii pășunatului, precum și modul de organizare a pășunatului, aparțin

consiliului local.
Conform Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 34/2013, privind
organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și
completarea Legii Fondului Funciar nr. 18/1991, art. 10 (1), introducerea animalelor pe
pajiște este permisă în perioada prevăzută în amenajamentul pastoral.
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În faza tânără de vegetaţie, plantele de pe păṣuni au însuṣiri organoleptice deosebite (gust,
miros care măresc apetitul animalelor ṣi ca urmare creṣte gradul de consumabilitate a ierbii
care poate ajunge la 85-95%.
Dacă păṣunatul începe prea devreme, când plantele sunt prea tinere ṣi solul prea umed,
efectele negative asupra vegetaţiei sunt următoarele:
-

Se distruge stratul de ţelină, se bătătoreṣte solul ṣi se înrăutăţeṣte regimul de aer din

sol, se formează gropi ṣi muṣuroaie;
-

Pe terenurile în pantă se declansează eroziunea;

-

Se modifică compoziţia floristică, dispărând plantele valoroase, mai pretențioase din

punct de vedere al apei, aerului ṣi hranei în sol;
-

Plantele fiind tinere, au suprafaţa foliară redusă ṣi vor folosi pentru refacerea lor

substanṭe de rezervă, acumulate în organele din sol, având ca efect epuizarea acestora;
Efectele negative asupra animalelor sunt:
-

Iarba prea tânară conţine multă apă ṣi, ca atare, are efect laxativ epuizant, ceea ce duce

la eliminarea excesivă a sărurilor minerale cu Ca, Mg, Na;
-

Conṭinând prea puṭină celuloză, nu se pretează la salivaṭie ṣi rumegare, animalele fiind

predispuse la intoxicaṭii ṣi meteorizaṭii;
-

Conṭinutul mare de azot al ierbii tinere, determină acumularea în stomac a amoniacului

ṣi ca urmare declanṣarea unor fermentaţii periculoase.
Ultimul păṣunat trebuie să se realizeze cel mai târziu cu 20-30 de zile înainte de instalarea
îngheţurilor pemanente. Astfel, plantele au posibilitatea să acumuleze glucide, să-ṣi refacă
masa vegetativă, ceea ce determină o mai bună suportare a îngheţurilor, pe de o parte, iar pe
de altă parte, pornirea timpurie în vegetaţie. Întârzierea păṣunatului toamna, până la venirea
îngheţurilor, face ca iarba să nu se poată reface corespunzător, astfel dispărând speciile
valoroase din pajiṣti.
Momentul începerii pășunatului rațional se face când:
-înălţimea covorului ierbos este de 8 – 15 cm pe pajiştile naturale şi 12 – 20 cm pe pajiştile
semănate.
-înălţimea apex-ului conul de creştere al spicului la graminee) este de 6 – 10 cm.
-producţia de masă verde, denumită în continuare MV, ajunge la 3 - 5 t/ha pe pajiştile naturale
şi 5 – 7,5 t/ha pe pajiştile semănate.
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-înflorirea

păpădiei

Taraxacum officinalis în primăvară,

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
vegetaţiei care este legată mai mult de perioadele de secetă la câmpie/ deal, ṣi de temperaturi
scăzute pentru zona de munte astfel:


Dealuri: 140-180 zile (mai-septembrie);



Munte: 90-150zile iulie-septembrie;



Subalpin: 0-100zile iunie-august;
Ultimul păṣunat trebuie să se realizeze cel mai târziu cu 20-30 zile înainte de instaurarea

îngheţurilor permanente.
Incetând păṣunatul cu 20-30 zile înainte de instaurarea îngheţurilor permanente, plantele
au posibilitatea să acumuleze glucide, să îṣi refacă masa vegetativă, ceea ce determină o mai
bună suportare a îngheturilor, pe de o parte, iar pe de altă parte o pornire timpurie în vegetatie.
Dacă se întârzie păṣunatul, până la venirea îngheţurilor, iarba de pe pajiṣte nu se poate
reface corespunzător, astfel că în primavară dispar o serie de speci valoroase de pe pajiṣti.
În zona localitătii Salcia, durata sezonului de păṣunat este de aproximativ 160 zile.
5.4.2. Numărul ciclurilor de păşunat
Ciclul de păṣunat este intervalul de timp în care iarba de pe aceeaṣi parcelă de exploatare,
odată păṣunată, se regenerează ṣi devine din nou bună de păṣunat. Numărul ciclurilor de
păṣunat, este stabilit în funcţie de condiţiile pedoclimatice ṣi staționale de sol, de compoziţia
floristică ṣi de capacitatea de regenerare a pajiṣtilor.
Metodele de păşunat se clasifica în două categorii: păşunatul liber continuu sau neraţional
şi păşunatul raţional. Ambele metode au variante pentru exploatarea intensivă şi extensiva.
În condiţiile actuale, din studiul vegetaţiei pajiştilor, nu recomandăm în nici un trup de
pajişte analizat impărțirea în suprafeţe mai mici, deoarece producţia pajiştilor este prea
mică şi nu se justifică economic.
Cu toate acestea, în următorii ani, după ce se vor face toate lucrările de ameliorare a
pajiştilor, unele pajişti pot fi împărțite în mod special blocurile fizice — cu subvenţii APIA
şi se va putea trece la păşunatul raţional cu garduri electrice.
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Recomandări:
Practicarea unor variante de raţionalizare a păşunatului continuu:
- conducerea turmelor pe un anumit traseu, care din când în când este modificat. Astfel
animalele nu stau în aceelasi loc, ci păşunează pe locuri diferite şi în aceiaşi zi şi în zile
diferite;
- păşunatul în front. În acest caz, animalele sunt dirijate în deplasarea lor pe pășune de către
un cioban, ce le permite înaintarea numai pe măsura consumării suficiente a plantelor;
- păşunatul continuu liber intensive, simplificat, unde parcelarea este redusă în mod
substanţial la 1-2 parcele, cu efect direct asupra diminuării cheltuielilor ocazionale de
parcelare şi alimentare cu apă.
În momentul în care producţia pajiştii se va îmbunătăţi considerabil, se va putea trece la
organizarea unui păşunat raţional, pe anumite unităţi de exploatare.
Păşunatul raţional (prin rotaţie). Are ca principiu împărţirea păşunii în tarlale şi intrarea
succesivă cu animalele pe tarlale. Organizarea unui păşunat raţional prin rotaţie presupune
stabilirea numărului de parcele tarlale în care se împarte pajiştea, suprafaţa acestora şi durata
de timp cât stau animalele pe tarla.
În această metodă păşunea este păscută doar pentru anumite perioade, intercalate cu
pause, care permit refacerea plantelor din pajişti (25-30 de zile). Ciclul de păşunat se
referă la durata de refacere a pajiştii şi durata păşunatului pe o târlă. Astfel, în
intervalul de păşunat de 160 de zile,avem 3-4 cicluri de păşunat, în funcţie de evoluţia
factorilor climatic.
Conform legislaţiei în vigoare şi a literaturii de specialitate, pentru stabilirea numărului de
tarlale se înmulțește durata de refacere a vegetaţiei pajiştii cu durata păşunatului pe o târlă:
N.t.= D.r.x D.p.
în care:
- N.t. - numărul de tarlale;
- D.r. - durata de refacere a pajiştii pentru regenerarea plantelor , Cu variaţii cuprinse între 24
şi 50 zile, în funcţie de numărul ciclului de păşunat, condiţiile meteorologice, altitudine, tipuri
de plante etc.;
- Dp. - durata de păşunat pe o târlă cu variaţii cuprinse între 3 şi 6 zile.
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Numărul de tarlale se majorează cu 1-2, reprezentând tarlalele care se scot anual prin rotaţie
de la păşunat, pentru aplicarea metodelor de îmbunătăţire.
După stabilirea numărului de tarlale şi a suprafeţelor acestora se trece la delimitarea tarlalelor.
Gardurile electrice — cu pastor electric, reprezintă soluţia cea mai bună pentru organizarea
păşunatului pe tarlale. În interiorul tarlalelor, se pot delimita suprafeţe mai mici, pe care
animalele să stea 1-2 zile sau doar o jurnatate de zi. Delimitarea între parcele se poate face şi
prin garduri vii formate din foioase. Gardurile sunt indispensabile din punct de vedere
tehnologic, economic şi ecologic. Ele reduc viteza vânturilor, asigura umbra pentru animale în
zilele toride, păstrează umiditatea solului, produc oxigen. Se recomandă următorii arbuşti: şoc,
lemn cainesc, gledice, sălcioara, catina albă, păducel, alun, etc.
Timpul de păşunat pe tarla prezintă de asemenea o importanţă deosebită. Se cunoate
faptul cä animalele erbivore reuşesc, în câteva ore, să-şi procure necesarul de hrană. În
rest, se plimbă, bătătorind iarba şi solul. De aceea, este indicat să se păşuneze dimineaţa
3-4 ore, să se întrerupă păşunatul 2-4 ore ( timp în care animalele se odihnesc şi beau
apă) şi să se reia după – amiaza, de asemenea 3-4 ore.
În cazul păşunatului raţional când se face tarlalizarea , păşunea se menţine la un nivel
productiv ridicat prin fertilizarea periodică, la fiecare 3-4 săptărnâni cu îngrăşăminte pe bază
de azot, în doze de 50-60 kg/ha N. În timpul administrării îngrăşămintelor nu se întrerupe
pașunatul. Excepţie fac pajiştile care sunt sub angajament APIA. La acestea, fertilizarea se va
face în funcţie de recomandările din pachetul accesat.
Avantaje sistemului raţional în oricare din variante de păşunat sunt:
- se limitează timpul petrecut de animale pe un anumit teritoriu;
- sporește producţia păşunilor, ca urmare a faptului că plantele, după folosire, au timp
pentru refacere;
- ciclurile de păşunat, determina o uniformizare a producţiilor în decursul perioadei de
vegetaţie;
- înlăturarea păşunatului selectiv prin faptul că animalele sunt obligate să consume toate
speciile, adică atât cele valoroase cât şi cele nevaloroase,ceea ce face ca procentul de
buruieni să se reducă şi deci, să îmbunătăţească compoziţia floristică a pajiştii;
- folosirea uniformă a întregii suprafeţe de păşunat, nemaiexistând suprafeţe
subpășunate (cu plante nevaloroase) sau suprapășunate (cu plante valoroase);
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- sporeşte gradul de consumabilitate al plantelor;
- posibilitatea aplicării lucrărilor de îmbunătăţire a pajiştilor, inclusiv fertilizare, irigare
etc.;
- animalele nu distrug ţelina şi în consecinţă nu se declanşează fenomene erozionale;
- obţinerea unor producţii mai mari la animale (lapte, carne) prin faptul că au la
dispoziţie tot timpul furajul în cantitatea şi de calitatea corespunzătoare;
- prevenirea îmbolnăvirii animalelor de parazitoze pentru cä, în intervalul de 25-30 zile
cât animalele lipsesc de pe tarla, ouăle şi larvele paraziţilor, sunt omorâte de acţiunea
razelor solare;
- posibilitatea grupării animalelor pe categorii omogene, ceea ce prezintă mari avantaje
din punct de vedere tehnic, economic şi organizatoric.
Pe păṣunile de pe raza UAT Salcia se realizează, în general, trei cicluri de păṣunat.
5.4.3. Fâneţele
Nu este cazul.
5.4.4. Capacitatea de păşunat
Stabilirea capacității de pășunat se va face prin împărțirea producției totale de masă verde
cu rația necesară unei unități vită mare (UMV).
Se recomandă 65 kg masă verde/ zi/ cap pentru 1 UVM din care consumate efectiv 50
kg/cap/zi).
Conversia în UVM a speciilor de animale domestice este redată în tabelul 5.1 întocmit
conform legislației în vigoare.
Tabelul 5.1
Coeficientul de
Nr. Capete
transformare în
pentru 1 UVM
UVM
1,0-1,2
0,8-1,0
1,0
1,0
0,7-0,8
1,3-1,4
0,5-0,7
1,4-2,0
0,2-0,3
3,3-5,0
0,14
7,1
0,15-0,16
6,3-6,7
0,8
1,3

Specificare
Tauri și boi de muncă
Vaci de lapte
Bovine de toate vârstele (în medie)
Tineret bovin peste 1 an
Tineret bovin sub 1 an
Oi și capre de toate vârstele
Oi și capre mature
Cai de toate vârstele
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Cai de tracțiune
Tineret cabalin peste 1 an
Tineret cabalin sub 1 an

1,0-1,1
0,5-0,7
0,2-0,3

0,9-1,0
1,4-2,0
3,3-5,0

Producția totală de iarbă Pt se determină prin cosire și cântărire pe 6-10 m² din suprafețele
de probe aflate în parcela de exploatare ce urmează să fie pășunată.
Pentru delimitarea suprafeței de probă se folosesc îngrădituri sau cuști metalice care să nu
permită consumul de către animale a vegetației din interior, amplasate pe suprafețe omogene
din punct de vedere al compoziției floristice și al producției.
Aceste suprafețe se cosesc la începutul fiecărui ciclu de pășunat, respectând restricția ca pe
plante să nu se regăsească apă de adiție plantele nu sunt umede de la rouă, ploaie, irigație .
Capacitatea de pășunat Cp se va determina în fiecare sezon de pășunat utilizând formula:
(

Cp(UMV/ha)=

)

În care: Nz= necesarul zilnic de iarbă pe cap de anima, în kg/zi;
DZP=numărul zilelor sezonului de pășunat
Cf= coeficientul de folosire a pajiștii, în %;
Coeficientul de folosire exprimat în procente se stabilește prin cosirea și cântărirea
resturilor neconsumate (Rn) pe 5-10 m², după scoaterea animalelor din tarla și raportarea ei la
producția totală după formula:
Cf =

(

)

(

(

)
)

Pentru aprofundarea acestu aspect este necesară consultarea specialiștilor din domeniu
culturii pajiștilor .
Orientativ se prezintă producția și calitatea principalelor categorii de pajiști permanente din
țara noastră.
Producția si calitatea principalelor categorii de pajiști
Cod

Categoria de pajiște

Producția de Calitatea
iarbă (t/ha)
furajeră

I

Reânsămânțate,fertilizate intensiv,
amendamente,după caz , din zone umede și cu
condiții de irigate
Reânsămânțate,fertilizate la nivel mediu,
amendamente,după caz , din zone umede, neirigate

30-50

Foarte bună

25-35

Foarte bună
bună

II
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III
IV

V
VI

Supraînsămânțate, amendate,după caz fertilizate la
nivel mediu din zone mai uscate, neirigate
Pajiști cu specii cu valoare medie, fertilizate
sporadic cu îngrășăminte naturale și chimice, parțial
îmbunătățite
Pajiști cu specii cu valoare medie,slab furajere,
neîmbunătățite
Pajiști îmburuienate, invadate cu vegetație arbustivă,
soluri erodate, exces de umiditate etc și alte
degradări ale solului și vegetației

12-25

Bună mijlocie

6-15

Mijlocie slabă

3-10

Slabă foarte
slabă
Foarte slabă

1-5

6. Organizarea, îmbunătăţirea, dotarea şi folosirea pajiştilor
Principalele măsuri de creştere cantitativă şi calitativă a producţiei pajiştilor se bazează pe
înlăturarea sau diminuarea efectului factorilor limitativi ai productivităţii acestora.
"Pentru determinarea măsurilor şi tehnologiilor de îmbunătăţire adecvate trebuie să se
stabilească în prealabil, cu exactitate, cauzele degradării pajiştii 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.
Principalele acţiuni tehnico-organizatorice menite să ducă la creşterea cantitativă şi
calitativă a producţiei de furaje de pe pajişti sunt:
- măsuri ameliorative generale, care se aplică pe toate pajiştile afectate de factori limitativi ai
producţiei;
- măsuri de îmbunătăţire fără înlocuirea totală a vechiului covor vegetal, numite măsuri de
suprafaţă;
- măsuri de refacere radicală a covorului ierbos prin înlocuirea totală a vechiului covor vegetal
cu amestecuri valoroase de graminee şi leguminoase perene de pajişti;
- valorificarea superioară a producţiei pajiştilor prin păşunat;
- valorificarea superioară prin recoltarea şi conservarea furajelor de pe pajişti.
Măsurile ameliorative generale care se aplică pe toate pajiştile afectate de diferiţi factori
limitativi ai producţiei sunt:
- eliminarea excesului de umiditate;
- combaterea eroziunii de adâncime şi alunecărilor solului;
- corectarea reacţiei solului acidităţii, respectiv alcalinităţii prin lucrări de amendare;
Măsurile de suprafaţă de îmbunătăţire a pajiştilor cuprind:
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- lucrările de întreţinere a pajiştilor ce constau în 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;
- îmbunătăţirea regimului de nutriţie a plantelor printr-o fertilizare corespunzătoare;
- supraînsămânţarea pajiştilor.
Măsurile de refacere radicală a covorului ierbos constau din:
- curăţirea de muşuroaie, de vegetaţia ierboasă şi lemnoasă nevaloroasă şi de pietre;
- distrugerea vechiului covor vegetal degradat;
- îmbunătăţirea regimului de nutriţie a plantelor printr-o fertilizare corespunzătoare;
- pregătirea patului germinativ;
- reînsămânţarea cu amestecuri de plante furajere productive şi cu valoare furajeră ridicată;
- întreţinerea pajiştii nou înfiinţate." – Hotărârea 78/2015
Pentru aplicarea măsurilor de ameliorare şi îmbunătăţire a pajiştilor trebuiesă se tină cont de
bunele condiţii agricole şi de mediu în conformitate cu prevederile legale în vigoare, de
particularităţile terenului, de impactul social şi economic, fiecare măsură aplicabilă pe o
parcelă fiind tratată diferenţiat.
Înainte de alegerea metodelor, mijloacelor şi materialelor necesare îmbunătăţirii covorului
ierbos al unei pajişti, trebuie să se cunoască:
- zona biogeografică şi climatică, substratul geologic n care se găseşte pajiştea
- condiţii orografice pantă, înclinaţie, expoziţie şi hidrologice (pâraie, râuri, lacuri, izvoare,
etc.)
- grosimea stratului de sol cu prezenţa sau absenţa rocilor dure la suprafaţă sau pe profil, până
la 25 – 30 cm
- tipul de pajişte dominant, stadiul de degradare al covorului ierbos, invazia cu vegetaţie
dăunătoare ierboasă şi lemnoasă, muşuroaie dacă există, etc.
6.1. Lucrări de repunere în valoare a suprafeţelor de pajişti
Cunoaşterea naturii şi intensităţii factorilor limitativi ai producţiei agricole este absolut
oportună în situaţia în care se ia decizia diminuării ori eliminăririi efectelor negative ale

87
Comuna Salcia

acestora, în scopul asigurării necesarului de furaje pentru ovine şi bovine, a activităților
conexe (prelucrare produse animaliere, colectare plante medicinale, apicultura, etc.).
1. Defrişare vegetaţiei lemnoase se face pe bază de studii şi documentaţii în care se prevăd
toate detaliile privind organizarea, execuţia lucrării şi valorificarea materialului lemnos,
conform normativelor. Până la o anumită limită vegetaţia forestieră are efect benefic prin
dublul rol de protecţie a solului, a pajiştii, a animalelar în caz de intemperii şi de a satisface
nevoia de material lemnos.
Nu se defrişează vegetaţia lemnoasă de pe următoarele porţiuni:
- suprafeţe cu pante mai mari de 30°, pe cât posibil acestea fiind predate sectorului forestier cu
destinaţia păduri, preluând în schimb alte suprafeţe apte pentru a fi exploatate ca pajişti
- pe ambele maluri ale pâraielor şi izvoarelor acestora, în lăţimi variabile în raport cu
înclinarea şi lăţimea pantei
- pe suprafeţele degradate, în curs de degradare, pe grohotişuri, stâncării
- în jurul adăpătoarelor, stânelor, adăposturilor, saivanelor
- pe suprafeţele de coastă de lângă drumuri
- pe terenurile cu pante între 20° - 30°, unde se lasă benzi transversale de diferite lăţimi, în
raport cu panta şi solul sau sub formă de buchete.
- suprafeţele acoperite cu jneapăn Pinus mugo sau specii rare ca zâmbru Pinus cembra ,
zadă Larix decidua , tisă Taxus baccata , smirdar Rhododendron myrtifolium .
Pe suprafeţele de arborete cu rol de protecţie nu se păşunează şi nu se fac nici un fel de lucrări,
decât numai operaţiuni de igienă,
În partea cea mai joasă sau în interiorul păşunii se lasă o suprafaţă de maxim 10% din
suprafaţa totală a trupului de pajişte cu arbori pentru adăpostul animalelor în caz de
intemperii, pe care se practică operaţiuni de igienă şi tăiere a crengilor până la înălţimea de 2
m.
Tăierea şi valorificarea materialului lemnos se face de către organele de specialitate
inspectorate silvice sau întreprinderi forestiere pe baza planurilor şi normativelor existente
sau pe baza prevederilor amenajamentului pastoral, cu atenţie deosebită pentru speciile
protejate sau arealele cu destinaţie specială.
2. Combatere vegetaţiei fără valoare furajeră sau dăunătoare se face pe cale mecanică prin
cosiri repetate sau pe cale chimică prin folosirea erbicidelor. Aceste operaţiuni trebuie făcute
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cu atenţie pentru speciile protejate, pentru biologia fiecarei plante nedorite şi pentru efectul
selectiv al pesticidului.
3. Pietrele mobile şi cele semiîngropate se strâng manual şi se depoziteză pe firul ogaşelor
sau ravenelor, pe porţiunile de pajişte erodate sau ca gard de delimitare a parcelelor
4. Distrugerea muşuroaielor de origine vegetală, animală sau marghilelor, nivelarea şi
curăţirea pajiştilor se face primăvara sau toamna prin lucrări obişnuite de grăpare, cu maşini
de curăţat pajişti sau manual cu diverse unelte. Şi în acest caz se acordă atenţie speciilor şi
siturilor protejate. În cele mai multe cazuri operaţiunile enumerate anterior sunt urmate de
supraînsămânţare saun reînsămânţare cu amestecuri adecvate.
5. Supraînsămânţarea pajiştilor se realizează numai cu seminţe de plante erbacee furajere
perene din familiile de graminee şi leguminoase sau amestecuri ale acestora, în funcţie de
condiţiile naturale, modul de folosire şi nivelul de intensivizare a producţiei pajiştilor. Acest
tip de lucrare se face, în general, pe suprafeţele unde au apărut goluri ca urmare a distrugerii
muşuroaielor şi a curăţirii de arboret sau vegetaţie lemnoasă.
Supraînsămânţarea se efectuează cu 1-2 nopţi înainte de terminarea unei reprize de târlire, mai
ales cu oile. Acestea introduc prin călcare seminţele în sol, suficient de adânc.
Supraînsămânţarea pajiştilor cuprinse în ariile protejate se realizează numai cu seminţe din
specii adaptate specificului climatic din respectivele arii protejate.
Nu se recomandă reînsămânţarea datorită condiţiilor geografice şi edafice dificile.
6. Combatera eroziunii de suprafaţă se face preventiv prin respectare cerinţelor din
amenajamentul pastoral privind durata sezonului de păşunat, evitarea păşunatului pe pante, pe
timp ploios, pe sol umed, respectarea încărcăturii cu animale, fertilizarea optimă,
supraînsămânţarea, stoparea râmăturilor de porci mistreţi prin limitarea prezenţei lor pe pante
şi alte măsuri. Ca măsuri curative amintim mobilizare superficială a solului pe curba de nivel
cu semănarea la 1,5 cm a unui amestec adecvat în primul an fiind folosit ca fâneţă doar pe
zonele unde poate fi făcută fără pericole ulterioare , realizarea cu pluguri speciale a unor
valuri de pământ care se înierbează cu rol de colectori spre un emisar pe pante până la 18°,
perdele de protecţie pe curbele de nivel.
7. Eroziunea de adâncime şi alunecările de teren se combat preventiv prin lucrările amintite
la eroziunea de suprafaţă sau curativ prin nivelare, pregătire pat germinativ, fertilizare
organică şi/sau chimică, semănare amestec de ierburi şi folosire ca fâneţă în primul an –
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pentru stadiul de şiroiri şi rigole. Dacă eroziunea de adâncime a ajuns la stadiul de ogaş sau
ravenă sunt necesare lucrări mai ample de artă proiectate de specialiştii autorizaţi în domeniu
şi executate de firme de prestări servicii pentru îmbunătăţiri funciare. Lucrările se axează pe
două aspecte – cele executate în bazinul hidrografic al ravenei şi cele executate pe firul albiei
ravenei. Aceleaşi considerente sunt valabile şi pentru alunecările de teren.
8. Excesul de umiditate freatică şi/sau stagnantă se elimină prin acţiuni care constau în
realizarea canalelor de desecare, drenuri din diverse materiale, drenaj cârtiţă, păşunat raţional,
captare izvoare de coastă, cultivare specii ierboase şi lemnoase iubitoare de umezeală. Pe
terenurile cu soluri grele, argiloase, înaintea semănatului pentru înfiinţarea pajiştilor se impun
lucrări de creştere a permeabilităţii pentru a evita stagnarea apei, cum ar fi scarificarea,
subsolajul etc, alături de executarea drenurilor cârtiţă. Această măsură se impune tipului de sol
Stagnosol.
9. Regularizarea cursurilor de apă sunt lucrări complexe de Îmbunătăţiri funciare aplicate
pentru consolidarea suprafeţelor afectate de eroziunea de adâncime şi de inundabilitate.
Decizia executării lor se va lua după un studiu de specialitate iniţial care să descopere
necesitatea şi oportunitatea acestor intervenţii. Fară aceste lucrări, pe suprafeţele respective nu
sunt eficiente nici celelelte măsuri de ameliorare cantitativă şi calitativă a pajiştilor.
10. Înlăturarea cioatelor şi a buturugilor se realizează toamna, iar după înlăturarea
buturugilor se supraînsămânţează golurile rezultate în urma executării lucrărilor.
11. Amendarea si fertilizarea se face prin stabilirea suprafetelor care necesita aceste
interventii, pe baza Situatiei sintetice a datelor analitice pentru teritoriul studiat.
Dupa aprecierea reactiei solului (pH) si a gradului de asigurare cu elemente nutritive
(N, P, K) situatia sintetica a pajistilor se prezinta astfel:
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-situatia sintetica a datelor analizate

Parcela
descriptiva

Nr
.
crt
Parcel
. Tarla a
1
2
3

1

47

Tip de
sol/Subti
p
(varietate
)/succesiu
ne de
orizontur
i
4
8/23

810/1
8/25

2
2/2
3

43

747
5/9

4

32,
35

588,
494
2/3

5
6/14
6
6/15
7
19/39
8

30

452
5/11

9
5/13
10
22/43
11
19/39
12

13

222

Proprietăţi chimice
Reactia
solului
Suprafat
a US/TO
(ha)
5
6
8
SLAB
BAZIC
A
13,1768 SLAB
BAZIC
A
5,6405
SLAB
ACIDA
25,5954 SLAB
BAZIC
A
5,6039 SLAB
BAZIC
A
6
SLAB
BAZIC
A
8
SLAB
BAZIC
A
12
SLAB
BAZIC
A
8
SLAB
BAZIC
A
12,0334 SLAB
BAZIC
A
4
SLAB
BAZIC
A
7
SLAB
BAZIC

Aprovizionarea cu elemente
nutritive
IN

P2O5

K2O

7

8

9

SLABA

SLABA

SLABA
FOART
E
SLABA
FOART
E
SLABA
FOART
E
SLABA
FOART
E
SLABA
FOART
E
SLABA

SLABA

MIJLOCI
E
MIJLOCI
E
MIJLOCI
E
MIJLOCI
E
MIJLOCI
E

BUNA

BUNA
MIJLOCI
E
MIJLOCI
E
MIJLOCI
E
FOARTE
SLABA
MIJLOCI
E

SLABA
FOART
E
SLABA
FOART
E
SLABA
FOART
E
SLABA
SLABA

MIJLOC
IE
MIJLOC
IE
MIJLOC
IE
FOART
E BUNA
FOART
E BUNA
MIJLOC
IE

BUNA
MIJLOC
IE

BUNA
MIJLOC
IE
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Altef
e

10

5/8

A
SLAB
BAZIC
A
SLAB
BAZIC
A
SLAB
BAZIC
A

4

13
7/16

13

14
8/23

8

15
9/26
16

46

17

2

18

46

NEUT
RA
SLAB
BAZIC
A
SLAB
BAZIC
A

29,1398

8/1
5/8

MIJLOCI
E
MIJLOCI
E

45,5045

807
18/38

MIJLOCI
E

11,8382

518/1

SLABA
MIJLOCI
E
MIJLOCI
E

FOART
E
SLABA
FOART
E
SLABA
FOART
E
SLABA
FOART
E
SLABA

SLABA
FOART
E
SLABA

BUNA
MIJLOC
IE

SLABA
MIJLOC
IE

BUNA

BUNA

Reacţia solului (pH) – Teritoriul este ocupat de soluri neutre şi soluri slab bazice.
Conţinutul de humus H% şi asigurarea cu azot (indicele IN) – Principala sursă de azot din sol
o constituie materia organică humificată. Aprecierea stării de asigurare a solurilor cu acest
element s-a făcut pe baza conţinutului în humus. Asigurarea solurilor cu azot diferă în funcţie
de tipul de sol şi de textură, fiind slabă şi moderată.
Starea de asigurare cu fosfor mobil (P2O5) – Asigurarea solurilor cu fosfor mobil este foarte
slabă si slabă.
rea de asigurare cu forme mobile de potasiu (K2O) – Aprovizionarea cu potasiu se încadrează
în limitele slaba, moderată – foarte bună.
Fertilizarea raţională, echilibrată şi eficientă constituie una din verigile importante ale
obţinerii unor producţii scontate de calitate. În multe situaţii, fertilizarea nu este suficientă şi
trebuie însoţită de ameliorarea prin amendare a solurilor acide sau alcaline.
Reacţia acidă a solurilor este determinată printre altele de folosirea iraţională a
îngrăşămintelor cu reacţie fiziologică acidă menţionăm că pe aceste soluri acide se interzice
aplicarea ngrăşămintelor pe bază de azotat şi sulfat de amoniu, recomandându-se folosirea
complexelor sau nitrocalcarului , apa din sol un grad crescut de umiditate dizolvă carbonaţii
şi bicarbonaţii din sol şi determină spălarea lor pe profil şi debazificarea complexului
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adsorbtiv , precipitaţiile sau ploile acide, argilele aluminosilicatice, substratul geologic acid
generat de rocile subiacente, vegetaţia acidofilă şi microorganismele din sol. Este necesară
înlăturarea excesului de umiditate din sol – unde se impun aceste măsuri. Pentru eficienţa
ameliorării calcaroase trebuie înlăturate cauzele acidifierii solurilor unde este posibil şi
aducerea terenului la optim prin aplicarea măsurilor de corectare a factorilor limitativi care se
impun a fi luate anterior amendării.
Reacţia acidă, pe lângă efectul direct de fitotoxicitate generat de excesul de Fe şi Al în sol şi
de dezechilibrul între elementele acide şi bazice necesare nutriţiei plantelor, indirect face ca
ionii de fosfor să fie imobilizaţi în fosfaţi de Fe şi Al cu mobilitate scăzută în sol şi
inaccesibili plantelor situaţie similară şi pentru alte macro şi microelemente necesare în
nutriţia plantelor . Unele specii mai valoroase, îndeosebi leguminoasele perene fixatoare de
azot atmosferic nu supravieţuiesc unui pH acid.
Specii indicatoare pentru aciditatea solului sunt ţăpoşica Nardus stricta , afinele Vaccinium
sp. , grozama Genista sp. , iarba neagră Calluna vulgaris , Deschampsia flexuosa, Rumex
acetosella şi altele.
Pe suprafeţele ocupate de soluri alcaline, în special cele moderat-puternic alcaline, se impun
înainte de orice altă recomandare de sporire a cantităţii şi calităţii producţiei furajere măsuri
radicale şi urgente de eliminare sau diminuare a salinizării şi alcalizării. În cazul folosirii
îngrăşămintelor chimice nu se utilizează cele cu reacţie fiziologică alcalină nitrocalcar,
azotatul de sodiu, azotatul de calciu, amoniac anhidru).
Intervalul optim de toleranţă a plantelor de pajişte la aciditate, alcalinitate şi săruri solubile
este pH 6,0 – 7,2. În stabilirea asociaţiilor vegetale ce vor forma covorul pajiştilor se ţine cont
de particularităţile fiecărei specii în parte şi de toleranţa diferită faţă de reacţia solului.
Prin aplicarea îngrăşămintelor se realizează sporirea producţiei şi creşterea calităţii pajiştilor.
Singurul sistem de fertilizare organică recomandat este îngrăşarea prin târlire.
"Târlirea se face cu oile şi anume 2 – 3 nopţi 1 oaie adultă/mp pe păşuni cu covor ierbos
corespunzător şi 4 – 6 nopţi 1 oaie/mp pe păşunile degradate, care în zona montană sunt
invadate de Nardus stricta părul porcului, ţăpoşică . Depăşirea acestui prag de 6 nopţi, în
toate situaţiile, duce la supratârlire, cu întreg cortegiul de dezechilibre grave ale covorului
ierbos şi ale celorlalţi factori de mediu.
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Târlirea cu bovinele, se face respectând aceeaşi intensitate, în funcţie de starea covorului
ierbos de 2 – 3 nopţi şi 4 – 6 nopţi 1 vacă /6 mp sau alte durate cu încărcări echivalente cum ar
fi 4 – 6 nopţi sau 8 – 12 nopţi 1 vacă / 12 mp.
Prin aceste metode de târlire, o păşune de munte, într-o perioadă de 90 – 120 zile poate fi
ameliorată abia pe 10-20 % din suprafaţa totală, o dată pentru cca 5 ani, cât durează efectul
târlirii, dată fiind încărcarea mică cu animale de 1 – 2 unităţi vită mare UVM la hectar şi
durata scurtă a sezonului de păşunat.
Cercetări mai recente au dovedit că este posibil a se târli până la 50 % din suprafaţa atribuită
unei turme de animale, cu condiţia aplicării unor erbicide pentru distrugerea covorului ierbos
degradat, urmată de supraînsămânţare cu ierburi perene şi fertilizare cu îngrăşăminte chimice
fosfatice.
Pe o păşune degradată de ţepoşică se aplică 5 l/ha Roundup glifosat , diluat în 150 litri de
apă, utilizând pentru stropire o pompă de spate după care la 2 săptămâni se supraînsămânţează
cu un amestec calculat pentru 1 hectar de 270 kg superfosfat (18 % P2O5 împreună cu 25 kg
graminee (Festuca rubra, Festuca pratensis, Phleum pratense, Lolium perenne, Dactylis
glomerata, Agrostis capillaries şi altele şi 5 kg leguminoase perene Trifolium repens,
Trifolium hybridum, Lotus corniculatus, etc.), revenind 3 kg amestec complex la 100 mp,
după care se efectuează o târlire redusă la numai 2 nopţi 1 oaie/mp sau 1 vacă/6 mp. La reuşita
acţiunii trebuie să contribuie şi normele metodologice de aplicare a Legii pajiştilor şi fondului
pastoral, în care să se prevadă expres durata limită de staţionare în târlă, cu animalele pe sol
sub cerul liber." - T MARUŞCA

şi colaboratorii

- GHID DE ÎNTOCMIRE A

AMENAJAMENTELOR PASTORALE
După alţi autori, pentru a calcula suprafaţa luăm spre exemplificare o pajişte de Nardus stricta
– Ţepoşica, Festuca rubra – Păiuşul roşu şi una de Agrostis capillaris – Iarba vântului:
Tipul de
pajişte

Perioada
de păşunat
(zile)

Numărul
nopţilor
de
târlire

1
Nardus stricta
Festuca rubra
Agrostis
capillaris

2
90 – 100
120 – 130
140 – 150

3
5–6
3–4
1–2

Suprafaţa repartizată pe cap de animal
pentru târlire (mp)
ovine
tineret taurin
bovine
adulte
4
5
6
1 – 1.5

2–3

3–4
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Hera 1980 susţine că o turmă de 100 capete bovine sau 2000 ovine poate îngrăşa în cursul
unei perioade de păşunat o suprafaţă de 12 – 15 Ha, pe această suprafaţă putându-se reveni cu
o nouă îngrăşare după aproximativ 6 ani.
Pentru completarea necesarului de elemente nutritive se vor folosi fertilizanţi organici şi
chimici.
Fertilizarea organică prin alte metode decât târlirea se face doar în urma studiilor speciale
privind impactul azotului asupra solului realizate de OSPA Prahova.
O schemă generală şi simplificată de utilizare a de îngrăşămintelor chimice şi fracţionarea lor,
aplicabilă doar pe parcelele cu vegetaţie valoroasă şi cu factori edafici optimi, după ce în prealbil au fost
aplicate celelalte lucrări de repunere în valoare a suprafeţelor pajiştilor sau urmează a fi
supra/reînsămânţate, este prezentată în continuare.
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
munţi mijlocii, respectiv în două părţi egale în zone mai favorabile din zona de dealuri
umede şi premontană. În regim de păşunat pe pajiştile permanente şi temporare pentru
eşalonarea producţiei dozele se aplică în mai multe fracţii egale în funcţie de numărul
ciclurilor de recoltă, în doze de câte 30 N până la 50 N kg/ha primăvara devreme şi
după fiecare ciclu, exceptând ultimul.
Raportul optim între elementele fertilizante (nutritive) NPK pentru condiţiile din ţara
noastră în cazul pajiştilor permanente este de 2 – 1 – 1, adică la două părţi azot (N)
revine o parte fosfor sub formă de P2O5 şi o parte de potasiu sub formă de K2O.
Îngrăşămintele fosfatice şi potasice se aplică pe pajişti de regulă toamna, cu excepţia
situaţiilor când folosim îngrăşăminte chimice complexe NPK cand PK se aplică concomitent
cu N primăvara. Aplicarea unilaterală a N a dus la scăderea rezervei de P şi K din sol, de
aceea aplicarea acestor elemente deficitare care produc carenţe în furaje, este în prezent
obligatorie.
Doza recomandată este de 100 kg sa N :50 kg sa P2O5 : 50 kg sa K2O. La fertilizarea cu azot
se foloseşte nitrocalcar – pe solurile acide şi sulfat sau azotat de amoniu – pe solurile alcaline,
îngrăşămintele cu fosfor superfosfat simplu sau concentrat şi potasiu sare potasică – pe
solurile acide şi sulfat de potasiu – pe solurile alcaline . Se pot folosii şi complexe în funcţie
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de reacţia lor fiziologică.
Aplicarea se face diferenţiat pe parcele de fertilizare omogene, alcătuindu-se schemele de
fertilizare pe ani şi parcele agrochimice de recoltare. Dozele de îngrăşăminte recomandate
sunt dozele optim economice DOE şi corespund unui profit maxim la hectar raportat la
costurile cu îngrăşămintele minime pentru obţinerea recoltei scontate. Ulterior, aplicarea
îngrăşămintelor organice şi chimice se va face ţinând cont de aprovizionarea solului cu
elemente nutritive, necesarul culturii, tipul de pajişte, compoziţia covorului floristic.
Recomandările de amendare şi fertilizare trebuie să respecte normele de mediu (arii protejate),
să fie în concordanţă cu specificul fiecărui teritoriu şi în conformitate cu celelalte metode de
imbunătăţire a covorului vegetal adoptate. Amendarea calcaroasă şi fertilizarea minerală se
vor realiza doar pe anumite suprafeţe şi ulterior unui studiu O.S.P.A., elaborat după ce au fost
aplicate celelalte măsuri de creştere a calităţii solurilor enumerate în tabelele 6.1.a şi 6.1.b.
Pentru celelalte suprafeţe se recomandă supraînsămânţarea doar cu amestecuri de ierburi care
să corespundă reacţiei solurilor potrivit valorilor din "SITUAŢIA SINTETICĂ A DATELOR
ANALIZATE".
Suprafeţe identificate pentru amendare şi fertilizare se regăsesc în tabelul "SUPRAFEŢE
PRETABILE LA AMENDARE ŞI FERTILIZARE".
-

SUPRAFEŢE PRETABILE LA AMENDARE ŞI FERTILIZARE

Parcela
Tip de sol/Subtip
Suprafata
descriptiva
Pretabilă la
Nr.
(varietate)/succesiune Tip de
US/TO
Amendare Fertilizare
crt. Tarla Parcela
de orizonturi
statiune
(ha)
7
1
2
3
4
5
8
5
8/23
Etajul
8
1
47
810/1
fagului
NU
DA
8/25
Etajul
13,1768
2
fagului
NU
DA
2/2
Etajul
5,6405
3
43
747
fagului
DA
DA
588,
5/9
Etajul
25,5954
4
32, 35
494
fagului
NU
DA
2/3
Etajul
5,6039
5
fagului
NU
DA
6/14
Etajul
6
6
30
452
fagului
DA
DA
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6/15

7
8
9
10
11
12

13

222

13
14
15
16

46

807

17

2

8/1

18
46
518/1
Tehnologiile moderne

Etajul
8
fagului
NU
19/39
Etajul
12
fagului
NU
5/11
Etajul
8
fagului
NU
5/13
Etajul
12,0334
fagului
NU
22/43
Etajul
4
fagului
NU
19/39
Etajul
7
fagului
NU
5/8
Etajul
4
fagului
NU
7/16
Etajul
13
fagului
NU
8/23
Etajul
8
fagului
NU
9/26
Etajul
45,5045
fagului
NU
18/38
Etajul
29,1398
fagului
NU
5/8
Etajul
11,8382
fagului
NU
recomandă un sistem integrat de amendare, fertilizare chimică

DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
şi

fertilizare organică, în care un rol important îl au şi crescătorii de animale care utilizează
pajiştile, prin contribuţia generată de aplicarea agrotehnicilor corespunzătoare, măsurilor
de creştere a calităţii şi respectarea duratelor şi normelor impuse de păşunatul şi utilitarea
covorului vegetal raţionale.
Amendarea calcaroasă sau gipsică, spălarea sărurilor şi fertilizarea cu îngrăşăminte
organice şi chimice se va face obligatoriu în urma studiilor pedologice şi agrochimice
executate de OSPA Prahova, conform unui calendar întocmit pentru toate localităţile din
judeţ care va fi comunicat instituţiilor implicate în Amenajamentul Pastoral. Ulterior,
aplicarea îngrăşămintelor organice şi chimice se va face ţinând cont de aprovizionarea
solului cu elemente nutritive, necesarul culturii, tipul de pajişte, compoziţia covorului
floristic, conform "Planului de fertilizare" întocmit anual de OSPA Prahova , pe baza
cartărilor agrochimice care se vor realiza o dată la cel mult 4 ani, conform Legii 444/2002.
Recomandările vor respecta prevederile din CODUL DE BUNE PRACTICI AGRICOLE.
aprobat prin Ordin nr.1270 din 30.11.2005, legislaţia implementării Directivei Nitraţilor în
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România (HG nr. 964/2000 şi actele normative ulterioare), în special DECIZIA nr.
221983/GC/12.06.2013

a

MINISTERULUI

MEDIULUI

ŞI

SCHIMBĂRILOR

CLIMATICE privind "PROGRAMUL DE ACŢIUNE pentru protecţia apelor împotriva
poluării cu nitraţi din surse agricole"şi SMR 4. Prin acestea sunt identificate perioadele de
interdicţie pentru aplicarea pe terenul agricol a îngrăşămintelor (Anexa 1), modul şi
condiţiile de depozitare a fertilizanţilor, de gestionare şi aplicare, restricţiile privind
aplicarea, zonele de protecţie, normele privind aplicarea pe terenul agricol, optimizarea
rotaţiei culturilor, documentele de evidenţă ale exploataţiei agricole.
Corecţiile necesare aduse Planului de amendare şi fertilizare se vor realiza doar de către
specialiştii OSPA Prahova.
În tabelul 6.1.a şi 6.1.b se prezintă necesarul lucrărilor de îmbunătăţire pentru sporirea
producţiei şi conservarea biodiversităţii şi suprafeţele totale ale TEO – urilor care necesită
aceste măsuri.
Unele terenuri din Anexa 5 la Legea 165/2013 care apar ca pajişti nu sunt pretabile pentru
această folosinţă iar altele au suprafeţele diminuate, cauzele degradărilor fiind specificate în
tabelul următor.

Parcela descriptiva
Nr. crt. Tarla
Parcela
1
2
3
1
2

47

810/1

4

30

452

5

13

222

2

8/1

3

6
Total

Tip de sol/Subtip
Suprafata
Motivul diminuarii
(varietate)/succesiune
US/TO
suprafetei
de orizonturi
(ha)
4
5
6
8/23
8
ALUNECARI
SEMISTABILIZATE
8/25
13,1768 ALUNECARI
REMISTABILIZATE
6/14
6
ALUNECARI
REMISTABILIZATE
6/15
8
ALUNECARI
REMISTABILIZATE
22/43
4
RAVENE SI VAI
RAVENATE
18/38
29,1398 ALUNECARI
SEMISTABILIZATE
68,3166
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2

3

4

5

8/23

8

1

47

810/1
8/25

2
3
4

43
32,
35

747
588,
494

2/2
5/9
2/3

5
6
7
8

30

452

6/14
6/15
19/3
9
5/11

6

7

5,6405
25,5954
5,6039

D
A
D
A

6
8
12

13

222

5/13

12,0334

22/4
3
19/3
9
5/8

4

7/16

13

8/23

8

9/26

45,5045

4

14

807

17

2

8/1

18

46

518/1

18/3
8
5/8

DA

DA

DA
DA

DA
DA

DA
DA

DA

DA

DA
DA
DA

DA
DA
DA

DA
DA
DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

D
A
D
A
D
A

D
A
D
A

DA

Total

DA

D
A

D
A
D
A

15
46

12

13

14
DA
DA

DA

DA
DA
DA

7

13

16

11

9

8

10

12

10

8

13,1768

9

11

Drenări, desecări

1

Combaterea eroziunii
ssolului

Suprafata
(Ha)

Nivelarea muşuroaielor

US/T
O

Combaterea pietrelor şi
resturilor lemnoase

Nr.
parcela

Combaterea plantelor
dăunătoare şi toxice

Nr.
tarla

Tăierea arboretelor,
scoaterea cioatelor

Nr.
crt.

Necesarul lucrărilor de îmbunătăţire pe total
US
Îmlăturarea vegetaţiei
arbustive

Trupuri de pasune/Parcela
descriptiva

Suprafeţe de protecţie

Tabelul 6.1 a, necesar lucrări de îmbunătăţire pe total TEO

D
A

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

29,1398
11,8382

D
A

D
A
D
A
D
A
D
A

DA
DA
DA
DA
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- Tabelul 6.1 b, necesar lucrări de îmbunătăţire pe total TEO

Necesarul lucrărilor de îmbunătăţire pe total US

Trupuri de pasune/Parcela descriptiva
Nr.

Nr.

Nr.

crt.

tarla

parcela

US/TO

(Ha)

chimică

organică

1

2

3

4

5

6

7

1

47

810/1

8/23

8

8/25

13,1768

2

Suprafata Fertilizare Fertilizare
Supraînsămânţare Reînsămânţare
8

9

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

3

43

747

2/2

5,6405

4

32, 35

588, 494

5/9

25,5954

5

2/3

5,6039

6

6/14

6

DA

DA

7

6/15

8

DA

DA

19/39

12

DA

DA

9

5/11

8

DA

DA

10

5/13

12,0334

DA

DA

11

22/43

4

19/39

7

DA

DA

13

5/8

4

DA

DA

DA

14

7/16

13

DA

DA

DA

15

8/23

8

DA

DA

DA
DA

8

12

30

13

452

222

DA
DA
DA

DA

16

46

807

9/26

45,5045

DA

DA

17

2

8/1

18/38

29,1398

DA

DA

18

46

518/1

5/8

11,8382

DA

DA

DA

DA
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CALENDARUL PERIOADEI DE INTERDICŢIE PENTRU APLICAREA
ÎNGRĂŞĂMINTELOR PE TERENURILE AGRICOLE
Modalit
ăţi de

a
terenul

Îngrăşământ

utilizare

Luna

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3

ui

5 1

agricol

5 0

5 1

5 0

5 1

5 0

5 1

5 1

5 0

5 1

5 0

G
Soluri

ÎM

necultiv

+Î

ate

O

Teren
arabil şi
păşuni

G

Culturi

ÎM

de

+Î

toamnă

O
ÎM

Alte

+Î

culturi

O
ÎM
+Î

Păşuni

O

G- gunoi de grajd (solid)
ÎM + ÎOsl-l – îngrăşăminte minerale şi îngrăşăminte organice semilichide şi lichide

-

perioadă interzisă pentru împrăştierea îngrăşămintelor
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5 1

FIŞA SOLURILOR
UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL US Nr. 2/2
Denumirea:

REGOSOL EUTRIC LA/LA PE LUTURI ARGILOASE

Formula:

RSeu

5 / 5  Spt / NI  e11
D  NL  P17  Q7

SUPRAFATA: 93,5 Ha 7,06 %

Profile/Sondaje: 5, 12, 151, 118, 119, 150, 140, 154, 155, 17, 39, 20, 11
Judeţul :

PRAHOVA

Teritoriul administrativ:

SALCIA

Răspândirea:_______________________________________________________________
Aspectul suprafetei terenului: versant neuniform lung
Conditii naturale în care apare:

deal - pantă 17% , Q7 ≥ 10,1 m

Principalele soluri cu care se asociază:________________________________
CARACTERISTICILE SOLULUI
Morfologice si fizice:
Orizont Aot 0-13 cm, culoare brun deschis 10YR 5/2, structură grăuntoasă, textura lutoargiloasă, fără efervescentă, fin poros, compact, reavån;
Orizont A/C 13-30 cm, culoare brun deschis 10YR 5/2, structurå slab exprimată, textura lutoargiloaså, fără efervescentă, compact, fin poros, reavån;
Orizont C 30-120 cm, culoare brun gălbui 10YR 5/3, nestructurat, textura luto-argiloasă, fără
efervescentă, compact, fin poros, reavån-jilav;
Chimice:
Adâncimea

pH

cm

Carbonati

Humus

%

%

N%

Pppm

Kppm

D.A.

A%

g/cm3

Aot 0-13

6,20

-

2,16

0,109

2

168

1,35

38,5

AC 15-30

5,07

-

1,20

0,059

2

126

1,40

35,2

C

40-50

4,89

-

0,84

0,041

1

180

1,45

42,3

C

70-90

4,84

-

-

-

-

-

1,50

39,6

Alte caracteristici (procese antropice, pedogenetice actuale, drenaj global):
Drenaj global slab.
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UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL US Nr. 5/8
Denumirea:

REGOSOL

CALCARIC,

PROXICALCARIC

LA/LA

PE

ARGILE

CARBONATICE
Formula:

RSka

k1  5 / 5  Spt / NB  e11

SUPRAFATA: 407,0 Ha 30,74 %

D  NL  P07  Q7

Profile/Sondaje: 157, 58, 59, 130, 111, 136, 71, 91, 23, 6, 76, 85, 104, 147, 145, 146, 133,
103, 36, 37,
4, 7, 24, 90, 93, 105, 107, 112, 115, 128, 129, 69, 109, 135, 143, 28, 52, 13, 46, 48, 108, 141,
148, 156, 142, 47, 113, 144
Judeţul :

PRAHOVA

Teritoriul administrativ:

SALCIA

Răspândirea:_______________________________________________________________
Aspectul suprafetei terenului: versant neuniform lung
Conditii naturale în care apare:

deal - pantă 9% , Q7 ≥ 10,1 m

Principalele soluri cu care se asociază:________________________________
CARACTERISTICILE SOLULUI
Morfologice si fizice:
Orizont Aot 0-17 cm, culoare brun deschis 10YR 6/2, structură grăuntoasă, textura lutoargiloasă, efervescentă evidentå, fin poros, moderat compact, uscat;
Orizont AC 17-30 cm, culoare brun gålbuie 10YR 6/3, slab structurat, textura luto-argiloasă,
efervescentă evidentå, moderat compact, fin poros, reavån;
Orizont C1 30-50 cm, culoare gålbuie 10 YR 7/3, nestructurat, textura nisipo-lutoasă,
efervescentă evidentå, moderat compact, foarte slab poros, reavån;
Orizont C2 50 -120 cm, culoare brun gålbuie 10 YR 6/3, nestructurat, texturå argilo-lutoaså,
efervescentå puternicå, foarte fin poros, compact, jilav.Chimice:
Adâncimea
cm
Aot 0-17
AC 17-30
C1 40-50
C2 70-80

pH
7,86
8,04
8,36
8,27

Carbonati
%
4,5
4,7
4,5
8,5

Humus
%
2,28
0,60
0,24
-

N%

Pppm

Kppm

0,115
0,030
0,011
-

6,1
7,5
7,0
-

252
152
56
-

D.A.
g/cm3
1,40
1,43
1,65
1,50

A%
33,0
34,3
9,9
48,2

Alte caracteristici (procese antropice, pedogenetice actuale, drenaj global):
Drenaj global slab, orizont nisipo-lutos între 30-50 m.
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UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL US Nr. 6/14
Denumirea:

REGOSOL

CALCARIC

PROXICALCARIC

AL/AL

PE

ARGILE

CARBONATICE
CU ALUNECÅRI SEMISTABILIZATE
Formula:

RSka

k1  6 / 6  Spa / NB  e11

SUPRAFATA: 28,0 Ha 2,11 %

D  NL  P17  f 22  Q7

Profile/Sondaje: 137, 139, 138
Judeţul :

PRAHOVA

Teritoriul administrativ:

SALCIA

Răspândirea:_______________________________________________________________
Aspectul suprafetei terenului: versant neuniform lung
Conditii naturale în care apare:

deal - pantă 17% , Q7 ≥ 10,1 m

Principalele soluri cu care se asociază:________________________________
CARACTERISTICILE SOLULUI
Morfologice si fizice:
Orizont Aot 0-15 cm, culoare brun gålbuie 10YR 6/2, structură grăuntoasă, textura argilolutoasă, efervescentă evidentå, foarte fin poros, moderat compact, uscat;
Orizont AC 15-25 cm, culoare gålbuie 10YR 7/2, slab structurat, textura argilo-lutoasă,
efervescentă evidentå, moderat compact, foarte fin poros, uscat;
Orizont C 25-70 cm, culoare gålbuie 10 YR 7/3, nestructurat, textura argilo-lutoasă,
efervescentă puternicå, compact, foarte fin poros, reavån;
Orizont Cca 70 -120 cm, culoare gålbuie 10 YR 7/3, nestructurat, texturå argilo-lutoaså,
efervescentå excesivå, foarte fin poros, compact, reavån.Chimice:
Adâncimea

pH

cm
Aot
C

5-15
35-45

Cca 80-90

Carbonati

Humus

N%

Pppm

Kppm

D.A.
g/cm

A%

3

%

%

7,29

7,5

4,08

0,205

10

360

1,40

53,9

7,46

8,5

2,70

0,134

8

318

1,44

56,9

7,78

14,3

-

-

-

-

1,50

49,7

Alte caracteristici (procese antropice, pedogenetice actuale, drenaj global):
Drenaj global foarte slab, orizont Cca.
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UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL US Nr. 7/16
Denumirea:

REGOSOL CALCARIC STAGNIC PROXICALCARIC MODERAT
STAGNOGLEIZAT LA/LA PE LUTURI ARGILOASE CARBONATICE CU
IZVOARE DE COASTÅ

W3  k1  5 / 5  Spt / NB  e11
Formula:

RSka, st

D  NL  P12  Q8

SUPRAFATA:

178,0

Ha

13,44 %
Profile/Sondaje: 80, 81, 94, 14, 15, 49, 50, 92, 72, 97, 98, 123, 126, 127, 131, 89, 87, 88, 101,
102, 35,
125, 100, 124, 95, 96, 99, 122
Judeţul :

PRAHOVA

Teritoriul administrativ:

SALCIA

Răspândirea:_______________________________________________________________
Aspectul suprafetei terenului: versant neuniform lung
Conditii naturale în care apare:

deal - pantă 14% , Q8 - izvoare de coastå

Principalele soluri cu care se asociază:________________________________
CARACTERISTICILE SOLULUI
Morfologice si fizice:
Orizont Aot 0-15 cm, culoare brun gålbuie 10YR 6/2, structură grăuntoasă, textura lutoargiloasă, efervescentă evidentå, fin poros, moderat compact, uscat;
Orizont AC 15-30 cm, culoare brun gålbuie 10YR 6/2, slab structurat, textura luto-argiloasă,
efervescentă puternicå, moderat compact, fin poros, uscat;
Orizont Cw 30-75 cm, culoare gålbuie brunå 10 YR 6/2 cu pete de oxido reducere 10 Y 7/1/
10 Y 7/2, nestructurat, textura luto-argiloasă, efervescentă puternicå, compact, fin poros, jilav;
Orizont CW 75 -100 cm, culoare gålbui brunå 10 YR 6/2 cu pete de oxido reducere 10 Y 7/1/
10 Y 7/2,
structurå masivå, texturå luto-argiloaså, efervescentå puternicå, fin poros, compact, jilav.
Chimice:
Adâncimea
pH Carbonati Humus
N%
Pppm
Kppm
D.A.
cm
%
%
g/cm3
Aot
5-15 7,45
6
2,58
0,130
7
148
1,47
Cw 35-45 7,60
11,7
1,50
0,075
15
204
1,50
CW 80-90 7,89
9,4
1,57
Alte caracteristici (procese antropice, pedogenetice actuale, drenaj global):

A%
40,9
39,1
34,9

Drenaj global slab, stagnogleizare slabå între 30-70 cm, stagnogleizare puternicå-moderatå
între 70-100 cm.
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UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL US Nr. 8/23
Denumirea:

REGOSOL CALCARIC STAGNIC PROXICALCARIC MODERAT
STAGNOGLEIZAT LL/LL PE ARGILE CARBONATICE CU
IZVOARE DE COASTÅ SI ALUNECÅRI SEMISTABILIZATE

W3  k1  4 / 4  Spm / NB  e11
Formula:

RSka, st

D  NL  P17  f 22  Q8

SUPRAFATA: 53,5 Ha

4,04

%
Profile/Sondaje: 42, 61, 62, 79, 120, 38, 60, 44
Judeţul :

PRAHOVA

Teritoriul administrativ:

SALCIA

Răspândirea:_______________________________________________________________
Aspectul suprafetei terenului: versant neuniform lung
Conditii naturale în care apare:

deal - pantă 16% , Q8 - izvoare de coastå

Principalele soluri cu care se asociază:________________________________
CARACTERISTICILE SOLULUI
Morfologice si fizice:
Orizont Aot 0-18 cm, culoare brun deschiså 10YR 6/2, structură grăuntoasă, textura lutoasă,
efervescentă slabå, poros, moderat compact, uscat;
Orizont AC 18-30 cm, culoare brun gålbuie 10YR 7/3, slab structurat, textura lutoasă,
efervescentă slabå, moderat compact, poros, uscat;
Orizont C 30-70 cm, culoare brun gålbuie 10 YR 7/3, nestructurat, textura lutoasă,
efervescentă slabå, compact, poros, reavån;
Orizont CW 70 -100 cm, culoare brun gålbuie 10 YR 7/3 cu pete de oxido reducere 10 Y 7/1/
10 Y 7/2,
structurå masivå, texturå argilo-lutoaså, efervescentå excesivå, foarte fin poros, compact,
reavån-jilav.
Chimice:
Adâncimea
pH Carbonati Humus
N%
Pppm
Kppm
D.A.
cm
%
%
g/cm3
Aot 0-18
7,21
2,10
2,58
0,130
7
88
1,55
AC 18-30
7,39
2,60
1,86
0,094
5
72
1,60
C 40-50
7,48
1,90
0,90
0,045
12
70
1,60
CW 80-90
7,88
15,7
1,50
Alte caracteristici (procese antropice, pedogenetice actuale, drenaj global):

A%
28,5
26
31,6
54,4

Drenaj global moderat, stagnogleizare moderatå, orizont Cca la 70 cm.

106
Comuna Salcia

UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL US Nr. 9/26
Denumirea:

REGOSOL CALCARIC STAGNIC PROXICALCARIC MODERAT
STAGNOGLEIZAT LA/LA PE ARGILE CARBONATICE CU
IZVOARE DE COASTÅ

Formula:

RSka, st

W3  k1  5 / 5  Spa / NB  e11

SUPRAFATA: 121,0 Ha 9,14

D  NL  P17  Q8

%
Profile/Sondaje: 53, 54, 55, 56, 57, 26, 2, 27, 63, 66
Judeţul :

PRAHOVA

Teritoriul administrativ:

SALCIA

Răspândirea:_______________________________________________________________
Aspectul suprafetei terenului: versant neuniform lung
Conditii naturale în care apare:

deal - pantă 16% , Q8 - izvoare de coastå

Principalele soluri cu care se asociază:________________________________
CARACTERISTICILE SOLULUI
Morfologice si fizice:
Orizont Aot 0-18 cm, culoare gålbui brunå 10YR, structură grăuntoasă, textura luto-argiloasă,
fårå efervescentă, fin poros, moderat compact, uscat;
Orizont AC 18-30 cm, culoare gålbui brunå 10YR 6/2, slab structurat, textura luto-argiloasă,
efervescentă evidentå, moderat compact, fin poros, uscat;
Orizont Cw 30-70 cm, culoare gålbui brunå 10 YR 6/2 cu pete de oxido reducere 10 Y 7/1/ 10
Y 7/2, nestructurat, textura luto-argiloasă, efervescentă puternicå, compact, fin poros, reavån;
Orizont CW 70 -100 cm, culoare gålbui brunå 10 YR 6/2 cu pete de oxido reducere 10 Y 7/1/
10 Y 7/2,structurå masivå, texturå argilo-lutoaså, efervescentå puternicå, foarte fin poros,
compact, jilav.
Chimice:
Adâncimea

pH

cm

Carbonati

Humus

%

%

N%

Pppm

Kppm

D.A.

A%

g/cm3

Aot

0-18

6,87

-

1,74

0,088

7

160

1,46

36,5

AC

18-30

7,58

6

0,48

0,025

11,3

156

1,50

35,1

Cw

50-60

7,67

11,5

-

-

-

-

1,53

40,8

CW 95-105

7,89

10,7

-

-

-

-

1,50

56,2
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6.2. Amestecuri de ierburi recomandate pentru reînsămânţarea sau supraînsămânţarea
pajiştilor
Pe pajiṣtile de deal, situate pe versanţi cu ţelina rărită, discontinuă, situaţie întâlnită în cele mai
multe cazuri pe păṣunile din Salcia, supraînsămânţarea sau ―regenerarea parţială‖ constituie principala
metodă de îmbunătățire a covorului ierbos.
Pentru supraînsămânţare este suficientă o prelucrare la suprafaţa solului pe 2-5 cm cu ajutorul grapelor
cu disc sau colţi rigizi.
Epocile de supraînsămânţare se efectuează atât primăvara cât ṣi în luna august până la începutul lunii
septembrie.
Pajiṣtile supraînsămânţate primăvăra nu se păṣunează cel putin 1-2 cicluri, iar cele supraînsămânţate
toamna, se vor păṣuna la momentul optim, în primavara anulului următor.
La stabilirea amestecurilor se vor lua în considerare speciile mai valoroase existente în covorul ierbos,
care se vor completă prin supraînsământare cu altele, pentru realizarea unui echilibru între graminee cu
talie înaltă ṣi cele cu talie scundă.
Înlocuirea pajiṣtilor naturale degradate cu pajiṣti semănate, adică reînsămâţarea pajistilor se face numai
în cazul când metodele de îmbunătăţire prin mijloace de suprafaţă

ferilizare, amendare,

supraînsămânţarea nu dau rezultatele scontante.
Formarea amestecurilor de graminee şi leguminoase
După ce s - a hotărât ce metodă de refacere (totală sau parţială se alege, în funcţie de condiţiile
naturale şi scopul propus, se stabilește un amestec de graminee şi leguminoase perene pentru
pajiști.
Graminee perene:
Agropyron pectiniforme – pir cristat
Bromus inermis – obsigă nearistată
Dactylis glomerata – golomăţ
Festuca arundinacea – păiuş înalt
Festuca pratensis – păiuş de livadă
Festuca rubra – păiuş roşu
Lolium perenne – raigras peren
Phalaris arundinacea – ierbăluţă
Phleum pratense – timoftică
Poa pratensis – firuţă
Leguminoase perene:
Lotus corniculatus – ghizdei
Medicago sativa – lucerna albastră
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Onobrychis viicifolia – sparcetă
Trifolium hybridum – trifoi corcit
Trifolium pratense – trifoi roşu
Trifolium repens - trifoi alb
După alegerea asociațiilor de bază, pentru regim de fâneaţă, formate dintr-o graminee perenă ce
asigură volumul producţiei de furaj şi o leguminoasă perenă de pajiști, ce asigură calitatea
furajeră şi azotul biologic, în funcţie de condiţiile staţionale, sistem de cultură şi mod de
folosinţă, se mai adaugă alte specii ca păiuşul de livezi pentru plasticitate ecologică şi de folosire,
păiuşul înalt pentru robusteţe la modificări climatice, pirul crestat pentru rezistenţă la secetă,
raigrasul peren, firuţa şi trifoiul alb pentru rezistenţă la păşunat.
După alegerea amestecului de ierburi, se trece la următoarea fază de stabilire a raportului dintre
graminee şi leguminoase, care de regulă este de 60-80 % graminee şi 20-40 % leguminoase. Pentru
supraînsămânţarea pajiştilor degradate cantităţile de sămânţă se reduc cu 30-50 % din norma
pentru pajiştile semănate.
După destinaţia care i se stabileşte pajiştei la înfiinţare şi durata menţinerii ei în cultură, amestecurile
se diferenţiază în trei categorii:
-

amestecuri pentru pajişti cu durată scurtă, folosite ca fâneţe;

-

amestecuri pentru pajişti cu durata medie, folosite mixt;

-

amestecuri pentru pajişti cu durată mare, folosite mai ales ca păşuni.

În cazul pajiştilor de scurtă durată se introduc în amestec 2-3 specii de ierburi, din care o leguminoasă
şi 1-2 graminee. În acest caz păşunea se menţine 2-3 ani şi se foloseşte în exclusivitate prin cosit.
Pajiştile cu durata mijlocie de folosinţă sunt alcătuite din 3-4 specii, din care una sau două
leguminoase. Se folosesc de obicei mixt, începând cu anul al doilea de vegetaţie şi se menţin 4-6 ani.
Din ultima categorie fac parte păşunile însămânţate cu amestecuri compuse dintr-un număr mare de
specii, 4-5, a căror durată de folosinţă depăşeşte 7-8 ani.
Pentru pajiştile folosite prin cosit se aleg specii de talie înalta, care au multe frunze şi o capacitate mare
de regenerare. La înfiinţarea pajiştilor folosite prin păşunat, amestecurile vor fi predominate de plante
cu talie joasă şi mijlocie, caracterizate prin vivacitate mare , bogate în frunze bazale, care formează un
covor vegetal elastic, rezistent la călcat şi care au o bună capacitate de regenarare.
Principiile care stau la baza alcătuirii amestecurilor sunt următoarele:
-

stabilirea duratei amestecului şi a modului de exploatare;

-

stabilirea procentului de participare al gramineelor şi leguminoaselor perene în funcţie de

tipul amestecului;
-

stabilirea numărului total de specii pentru tipul respectiv de amestec;

-

stabilirea numărului de specii pentru fiecare grupă – graminee şi leguminoase;
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-

stabilirea procentului de participare în amestec al fiecare specii;

-

calcularea cantităţii de sămânţă pentru fiecare specie în funcţie de procentul de participare

în amestec.
Principalele graminee şi leguminoase perene cultivate
Graminee
Agropyron pectiniforme (pir)
Scurtă descriere: Plantă ierboasă , perenă, creşte sub formă de smocuri dense, cu o înălţime de 3050 cm.
Arie de răspândire, cerințe pedo-climatice: Este cel mai bine adaptat la condițiile de uscăciune, dar
poate tolera şi umiditatea. Poate urca la altitudini de până la 2000 m deasupra nivelului mării.
Preferă solurile bine drenate, solurile argiloase profunde. Poate tolera salinitatea dar preferă
condiții moderat alcaline. Are cerințele de fertilitate medie. Nu tolerează inundațiile prelungite.
Producţia şi calitatea furajului:
Este o plantă productivă, otăveşte bine, are o bună capacitate de concurenţă, şi o foarte bună
rezistenţă la păşunat. Are o valoare nutritivă medie.
Recomandări: Este recomandată atât pentru producţia de furaj dar mai ales pentru utilizarea ei cu
efect antierozional pe terenurile cu astfel de probleme, în zone secetoase.
Bromus inermis (obsigă nearistată)
Scurtă descriere: Plantă stoloniferă, cu lăstari medii şi înalţi, talia ajungând 1,6-1,8 m.
Arie de răspândire, cerințe pedo-climatice: Este rezistentă la secetă, nu suportă umiditatea în
exces datorată ploilor de durată. Creşte pe soluri sărace, pe soluri supuse fenomenului de
eroziune, din zona de silvostepă, şi subetajul pădurilor de gorun.
Producţia şi calitatea furajului: Potenţialul productiv este de 10-14 t/ha substanţă uscată, iar din
punct de vedere al calităţii furajului obţinut acesta poate să aibă un conţinut în proteină brută de 912 %
Recomandări: Este recomandat să se utilizeze în amestec cu sparcetă, pentru fâneaţă şi mixt, dar şi
pentru înierbarea terenurilor în pantă, în vederea prevenirii şi combaterii eroziunii solului.
Soiuri:
Doina - omologat în anul 1995, este un soi sintetic, formele parentale selecţionate din
populaţii şi soiuri autohtone şi străine, este un soi semitardiv, înspică între 20-30 mai cu o capacitate
bună de regenerare după coasă. Este foarte rezistent la iernare, la cădere şi la boli foliare. Soiul
poate fi cultivat în cultură pură sau în amestec cu alte soiuri de graminee şi leguminoase perene de
pajişti destinate folosirii ca fâneaţă, este slab rezistent la păşunat, poate fi cultivat în zona de
stepă cu precipitaţii sub 600 mm/an. Potenţialul de producţie al soiului este: 40-45 t/ha masă
verde,10-11 t/ha substanţă uscat şi 1000 kg/ha sămânţă.
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Iulia Safir - omologat în anul 2010, Iulia Safir este un soi sintetic format din 7 clone aparţinând la 5
ecotipuri autohtone şi 2 străine cu capacitate de regenerare după coasă bună spre foarte bună;
rezistenţă bună spre foarte bună la iernare şi cădere, toleranţă bună la secetă, boli şi păşunat.
Poate fi utilizată la producerea de furaj prin înfiinţarea de pajişti temporare şi ameliorarea celor
permanente, în cultură pură sau în amestecuri, înierbarea terenurilor în pantă în vederea
prevenirii şi combaterii eroziunii

solului – rol important în creşterea fertilităţii solului. Soiul

recomandat în special pentru zonele de stepă şi silvostepă, subzona de vegetaţie a stejarului, dar
poate fi extins în cultură până în regiunile de munte. Potenţialul de producţie al soiului este: 25 40 t/ha masă verde, - 700 - 800 kg/ha sămânţă.
Dactylis glomerata (golomăţ)
Scurtă descriere: Plantă perenă, cu tufă rară, de talie înaltă, cu lăstari erecţi sau uşor ascendenţi, cu
baza comprimată protejată cu teci netede, închise, cele din treimea superioară deschise.
Inflorescenţa este un panicul cu ramuri solitare şi ramificaţii secundare scurte, având în vârful lor
spiculeţe multiflore strânse în glomerule.
Aria de răspândire, cerinţe pedo-climatice: Se găseşte răspândită pe pajiştile de pe terenurile
argiloase sau nisipo-argiloase, profunde, bogate în substanţe nutritive. Aria de cultură este din zona
de câmpie până la limita superioară a etajului nemoral, şi subetajul pădurilor de fag. Suportă
seceta, este mijlociu rezistentă la iernare, dar sensibilă la oscilaţii de temperatură primăvara. Nu
suportă excesul de umiditate, şi este destul de sensibil la rugina galbenă. Reacţionează bine la
fertilizare pe bază de azot.
Producţia şi calitatea furajului: În condiţii optime se pot produce 10-14 t/ha SU, cu un conţinut în
proteină de 13-16,5 % şi coeficienţii de digestibilitate cuprinşi între 60-62 %.
Recomandări: Este recomandat a se folosi în alcătuirea amestecurilor simple şi complexe de
graminee şi leguminoase perene atât pentru păşune cât şi pentru fâneaţă, având o capacitate de
competiţie ridicată. Un furaj de excelentă calitate rezultă dacă specia este folosită în amestec cu
lucernă. După apariţia inflorescențelor, calitatea golomăţului scade, de aceea se recomandă
recoltatul pentru fân, imediat după înspicare, iar silozul de golomăţ este de cea mai bună calitate.
Soiuri: Principalele soiuri de golomăţ create la ICDP - Braşov:
Intensiv – omologat în anul 1988, este un soi sintetic constituit din 4 clone selecţionate din
populaţii locale şi străine. Soi de talie înaltă, cu o bună capacitate de lăstărire, prezintă o creştere
rapidă primăvara şi o capacitate ridicată de regenerare după recoltare. Este
principalele

foarte

rezistent la

boli foliare (Puccinia sp., Erysiphe sp., Scolecotrichum graminis), la secetă şi

rezistent la îngheţurile târzii. Are plasticitate ecologică ridicată, foarte competitiv cu alte specii, poate
fi cultivat singur sau în amestecuri complexe cu alte specii de graminee şi leguminoase perene.
Potenţialul de producţie al soiului este: 55 t/ha masă verde, 12 t/ha substanţă uscată 800 kg/ha
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sămânţă.
Magda – înregistrat în anul 2004, este un soi sintetic creat din 4 forme parentale
selecţionate din populaţii şi soiuri autohtone şi străine. Este un soi semitardiv, mai precoce
cu 2-3 zile decât soiul Intensiv are un ritm de instalare rapid, o repartiţie uniformă a producţiei pe
coasă şi o bună capacitate de regenerare. Prezintă o bună rezistenţă la secetă şi la bolile foliare,
are o plasticitate ecologică ridicată. Potenţialul de producţie al soiului este: 50-55 t/ha masă verde
11-12 t/ha substanţă uscată, 700 kg/ha sămânţă.

Festuca arundinacea (păiuş înalt)
Scurtă descriere: Graminee perenă cu tufă rară, de talie înaltă (70-150 cm). Sistemul radicular este
fascicular şi robust, şi adânc înfipt în sol (până la 2 m). Inflorescenţa este un panicul lax, cu două
ramificaţii.
Arie de răspândire, cerințe pedo-climatice: Se

regăseşte în zona pădurilor de foioase, lunci.

Suportă bine umiditatea în exces, temperaturile înalte, dar şi cele scăzute. Se comportă bine pe
soluri permeabile şi 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 condiţii ecologice, şi o perenitate foarte bună (810 ani).
Producţia şi calitatea furajului: În condiții favorabile, realizează 15-20 t/ha substanță uscată. Din
punct de vedere al calității furajului acesta are un conținut în proteină de 10 – 13 % iar fibra brută
este de 24 – 28 %. Calitatea plantelor tinere este mult superioară celei înspicate, ceea ce face ca
în faza tânără să fie bine consumată de animale, în special de oi.
Recomandări: Poate fi folosită pentru alcătuirea amestecurilor simple şi complexe de pajişti. Modul
de utilizare poate fi fâneaţă, mixt, sau pășunat.
Este o specie bună pentru combaterea eroziunii solului, datorită atât sistemului radicular
puternic dezvoltat cât şi al cerinţelor foarte reduse pentru sol.
Soiuri: Soiul de Festuca arundinaceea, omologat la ICDP- Braşov, ce se regăseşte în Catalogul
Oficial al Soiurilor în anul în curs este:
Adela - omologat în anul 2001, este un soi sintetic creat din 8 forme parentale selecţionate din
populaţii şi soiuri autohtone şi străine. Este un soi semitimpuriu, cu foarte bună perenitate şi
regenerare după folosire, rezistent la boli foliare, iernare şi secetă, frunzele sunt fine. Producţia
de masă verde este proporţional eşalonată pe ciclurile de folosire. Este destinat cultivării în cultură
pură sau amestec cu alte soiuri de graminee şi leguminoase perene de pajişti. Poate fi utilizat ca
masă verde (păşunat sau cosit) sau conservat (fân sau siloz). Potenţialul de producţie al soiului este:
55 - 60 t/ha masă verde,12 - 13 t/ha substanţă uscată, 900 kg/ha sămânţă.
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Festuca pratensis (păiuş de livezi)
Scurtă descriere: Plantă perenă cu tufă rară, tulpini arcuit - ascendente, cilindrice, protejate la
bază de teci de culoare violacee. Frunzele sunt plane, liniar-lanceolate, cu limbul glabru, lucios pe
partea inferioară. Paniculul are 8-15 cm, cu spiculeţe scurt pedunculate.
Aria de răspândire, cerinţe pedo-climatice: Se dezvoltă cel mai bine pe soluri argiloase,
grele, bogate în substanţe nutritive, pe soluri argilo-iluviale din lunci. Se găseşte pe foarte multe tipuri
de soluri cu excepţia celor sărace sau uscate. Aria de cultură este zona silvostepei, până în etajul
pădurilor de molid. Reacţia atât la îngrăşămintele minerală cât şi cele organice este foarte bună.
Producţia şi calitatea furajului: Capacitatea de producţie este de 10-13 t/ha SU, cu un conţinut de
proteină relativ ridicat, între 11-15 % în funcţie de fenofaza de recoltare, şi un coeficient de
digestibilitate mare (63-67%).
Recomandări: Se comportă foarte bine în amestecuri cu leguminoase (lucernă, trifoi), dar si cu alte
graminee perene de pajişti (raigras, golomăţ . Se recomandă folosirea mixtă, păşunat şi cosit.
Soiuri: La ICDP- Braşov au fost create mai multe soiuri de-a lungul timpului, dar în cele ce urmează
prezentăm soiul cel mai productiv, şi care se regăseşte în Catalogul Oficial al Soiurilor din România
în anul 2014:
Transilvan 2 –creat în anul 1988, este un soi sintetic, constituit din 12 clone selecţionate din
materiale autohtone şi străine.
Este un soi semitardiv, înspicând în jurul datei de 20 mai, cu o calitate bună a furajului,
rezistenţă bună la iernare, secetă şi boli şi mediu rezistent la cădere. 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.
Potenţialul de producţie al soiului este: 50-55 t/ha masă verde 12,5-13,5 t/ha fân, 800-1000 kg/ha
sămânţă.

Festuca rubra (păiuş roşu)
Scurtă descriere: Este o plantă de talie mijlocie - mică (30-90 cm), cu înfrăţire mixtă și
ritm lent de dezvoltare. Frunzele bazale sunt filiforme, iar cele tulpinale sunt îngust-liniare.
Inflorescenţa este mai mică decât la Festuca pratensis şi are spiculeţe mici şi aristate.
Arie de răspândire, cerințe pedo-climatice: Este des întâlnită, de la 300 m altitudine până la 1500 m
(zonele de câmpie, colinară şi 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.
Producţia şi calitatea furajului: Din punct de vedere furajer, valoarea sa este potenţată de
structura amestecurilor de specii perene cu care se cultivă pentru formarea de pajişti
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temporare de lungă durată, valorificate prin păşunat. În ceea ce priveşte compoziţia chimică la
specia Festuca rubra, proteina brută reprezintă 9 – 11 % din SU, celuloza brută 28 – 30%, iar
digestibilitatea înregistrează un coeficient de 60 – 65 % din SU. Producţia de substanţă uscată ce
poate fi obţinută dacă este exploatată în condiţii optime este de 8-10 t/ha SU.
Recomandări: Se pretează foarte bine la păşunat, deşi otăveşte relativ încet. Se recomandă
pentru ameliorarea pajiştilor permanente degradate, prin lucrări de supraînsămânțare.
Soiuri: Următoarele soiuri au fost create la ICDP-Braşov.
Căprioara - este un soi sintetic omologat în anul 2010, soi semitardiv înspică între 21- 31 mai,
rezistenţă la boli secetă şi ger, rezistent la cosiri frecvente, potenţial de producţie al soiului este de
8-9 t/ ha SU, potenţial de fructificare 600 kg/ha sămânţă. Poate fi folosit în amestecuri complexe
de pajişti de lungă durată, utilizate prin păşunat sau cosit, dar şi pentru gazon
Cristina - omologat în 2010, este un soi sintetic, semitardiv înspică între 21- 31 mai cu rezistenţă la
boli secetă şi ger, pretabil la cosiri frecvente.
Potenţial de producţie al soiului este de 8-9 t/ ha SU iar potenţialul de fructificare este de 550-600
kg/ha sămânţă
Poate fi folosit în amestecuri complexe de pajişti de lungă durată, utilizate prin păşunat sau
cosit, dar şi pentru gazon.

Lolium perenne (raigras englezesc, raigras peren)
Scurtă descriere: Graminee de talie mică, cu tufă rară, cu rizom scurt, şi numeroşi lăstari de
culoare violacee la bază. Frunzele sunt plane, lucioase, de culoare verde intens pe partea dorsală, şi
verde – gălbui, fără luciu, pe partea ventrală. Inflorescenţa este un spic compus.
Aria de răspândire, cerinţe pedo-climatice. Se găseşte spontan sau cultivată în pajişti din luncile
râurilor, pe soluri fertile, cu aport freatic. În regiunile montane, urcă până la 1300 – 1400 m altitudine
0
(Burcea P., 2006). Temperatura optimă de dezvoltare este de 18-20 C. Preferă zonele cu ierni blânde
şi zăpadă puţină, şi este sensibilă la ger uscat şi veri secetoase. În ceea ce priveşte solul, le preferă
pe cele argiloase, bogate. Este o specie sensibilă la rugini (Puccinia sp.) şi mucegaiul de zăpadă
(Fusarium nivale).
Producţia şi calitatea furajului: Producţia de substanţă uscată ce poate fi obţinută în condiţii optime,
este cuprinsă între 8-12 t/ha SU. Din punct de vedere a compoziţiei chimice, calitatea furajului este
bună, având un conţinut de proteină brută cuprins între 14-17% şi de 24-28 % celuloză brută. S-a
constatat că planta are un conţinut ridicat de glucide solubile.
Recomandări: Este o specie tipică pentru păşunat, deoarece rezistă la călcat şi are o bună regenerare
după ce a fost exploatată. Poate fi folosită şi în amestecurile pentru fâneaţă, mixte, gazon Se
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recomandă fertilizarea pe bază de azot. În amestecuri are o competitivitate mare, mai ales în anul al
doilea de vegetaţie.
Soiuri:. Mara - omologat în anul 1989, este un soi sintetic constituit din clone
selecţionate din populaţii româneşti şi soiuri străine. Este un soi tardiv cu o bună rezistenţă la
iernare, secetă şi boli, şi o bună capacitate de regenerare. 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 şi parcuri. Se pretează la
terenurile fertile şi cu umiditate suficientă. Potenţialul de producţie al soiului este: 48,0 t/ha masă
verde, 9,5 t/ha substanţă uscată şi 650 kg/ha sămânţă.

Phalaris arundinacea (ierbăluţă)
Scurtă descriere: tulpina atinge frecvent înălţimea de 2-3 m (MARUSCA., 2011). Phalaris
arundinacea poate fi apreciată ca cea mai înaltă graminee perenă furajeră din ţara noastră.
Sistemul radicular este format din rizomi, a căror adâncime variază în funcție de condiţiile
de creştere. Limbul este lat de 8-35 mm, brăzdat de numeroase linii albe, paralele; este liniarlanceolat, cu o lungime de până la 45 cm. Teaca frunzei este netedă, trunchiată, lipsită de
perişori. Inflorescenţa este un panicul dens.
Arie de răspândire, cerințe pedo-climatice: Creşte pe soluri cu umiditate ridicată, din majoritatea
luncilor râurilor, atât în zonele secetoase cât şi în cele umede şi reci. Preferă solurile slab acide
şi neutre. Se pretează în amestecuri pentru fâneaţă şi siloz.
Producţia şi calitatea furajului: Producţia de substanţă este cuprinsă între 16-20 t/ha SU,
calitatea furajului este relativ scăzută, conţinutul în proteină este cuprins între 8-11 %, iar
coeficienţii de digestibilitate sunt cuprinşi între 53-56 %.
Recomandări:

Este recomandat

să se

folosească

pentru

reconstrucţia

terenurilor supuse

eroziunii, reconstrucţie ecologică a haldelor de steril şi a altor terenuri degradate, dar are şi
calităţi deosebite astfel încât poate fi folosită si pentru biomasă, în vederea obţinerii de
biocombustibil.
Pentru furaj se recomandă în amestecuri cu leguminoase perene precum trifoi roşu sau lucernă, în
vederea îmbunătăţirii calităţii furajului, acolo unde alte graminee perene consacrate nu se
pretează.
Soiuri: Unicul soiul românesc este creat la ICDP- Braşov și anume:
Premier - omologat în anul 2004, c r e a t d i n 5 clone selecţionate din populaţii şi soiuri autohtone.
Este un soi timpuriu, înfloreşte în jurul datei de 20 mai, are calitate medie, este rezistent la iernare,
secetă, boli şi dăunători. Este destinat cultivării pentru furaj și biomasă. Potenţialul de producţie al
soiului este: 65 - 80 t/ha masă verde, 16 - 20 t/ha substanţă uscată şi 700 - 800 kg/ha sămânţă.
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Phleum pratense (timoftică)
Scurtă descriere:Este plantă perenă, cu tufă rară, înaltă de până la 1,5 m. Sistemul
radicular este superficial, tulpinile sunt elastice. Frunzele sunt fără păr, laminate, și la
bază maro închis de până la 15 cm lungime, şi jumătate de cm lăţime. Inflorescenţa este un
panicul spiciform, cu lungimea de 6-8 cm.
Aria de răspândire, cerinţe pedo-climatice: Este o graminee tipică zonelor mai reci. Se găseşte în
zona colinară inferioară până în etajul boreal. Are cerinţe mari pentru umiditate şi moderate
pentru căldură şi substanţe nutritive. Valorifică bine solurile grele, turboase şi pe cel slab până la
moderat acide.
Producţia şi calitatea furajului: Este o specie furajeră foarte productivă, dar 50 % din
producţie se realizează la prima cosire sau ciclu de păşunat.
Producţia de substanţă uscată ce poate fi obţinută este de 9-12 t/ha SU. Referitor la compoziţia
chimică, planta are un conţinut în proteină brută cuprins între 10-12 %, şi un coeficient
de digestibilitate relativ bun (58-60%).
Recomandări: Pentru producerea fânului sau folosirea prin păşunat, în zona colinară şi submontană.
Este recomandat să se semene în amestec cu trifoiul roşu. Acest tip de amestec este considerat cel
mai intensiv din această zonă. În cazul amestecurilor complexe, destinate înfiinţării de pajişti
temporare de lungă durată, valorificată prin păşunat, din zonele mai umede şi mai reci, timoftica se
seamănă împreună cu păiuşul de livezi, golomăţul, trifoiul alb, ghizdeiul Specia este slab competitivă
în special faţă de buruieni, în faza de plantă tânără.
Soiuri:
Tirom – omologat în 1979 - constituit din clone selecţionate din populaţii locale şi material străin (în
prezent este păstrat la ICDP - Braşov ca şi resursă genetică . Este un soi tardiv, înspică după 10
iunie cu o bună rezistenţă la boli (Puccinia gr., Erysipha gr., Epychloe typhina) şi bună rezistenţă
la musca timofticii (Amaurosoma flavipes). Soiul are ritm rapid de creştere în primăvară şi o
regenerare foarte bună după ciclurile de păşunat şi capacitate mare de înfrăţire, ceea ce asigură o
desime şi elasticitate a ţelinei şi îi conferă o bună rezistenţă la păşunat. Este destinat în special
exploatării prin păşunat în asociere cu soiuri tardive de alte specii de graminee şi leguminoase
perene de pajişti. Potenţialul de producţie al soiului este: 36,0 t/ha masă verde, 8,4 t/ha substanţă
uscată.

Poa pratensis (firuţă)
Scurtă descriere: Graminee perenă, de talie mijlocie, cu stoloni scurţi, tufă mixtă şi tulpini erecte de
30-100 cm. Panicul lax, cu mai multe ramificaţii subţiri, flexuoase, cu spiculeţe multiflore.
Aria de răspândire, cerinţe pedo-climatice: Este o plantă cu mare capacitate de adaptare, cel
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mai bine se dezvoltă în zonele moderat umede şi soluri bogate. Se regăseşte în păşuni de deal şi
montane, zone moderat umede.
Producţia şi calitatea furajului: Porneşte în vegetaţie primăvara mai târziu, dar apoi are o creştere
mai rapidă, ceea ce permite realizarea unor producţii corespunzătoare (8 – 13 t/ha SU). Vara creşte
bine, deşi în condiţii de secetă şi umiditate scăzută îşi încetează creşterea. Se instalează mai greu,
producând corespunzător doar începând din anul 3 – 4 de vegetaţie. Are o bună valoare nutritivă,
gust bun, mare volum de frunze şi o bună capacitate de otăvire. Are un conţinut în proteină şi
substanţă uscată asemănător golomăţului.
Recomandări: Se recomandă să fie folosită în amestecuri simple şi complexe de graminee şi
leguminoase perene de pajişti, deşi se instalează greu, având o slabă capacitate competitivă.

Leguminoase
Lotus corniculatus (ghizdei)
Scurtă descriere: Plantă perenă, cu tulpini simple sau ramificate, glabre sau păroase. Creşte în tufe
cu numeroşi lăstari ascendenţi. Florile sunt galbene, mai rar roşii-portocalii, scurt pedunculate,
dispuse în umbele simple. Păstaia este polispermă, dreaptă, cilindrică, dehiscentă, de culoare
brun roşietică la maturitate.
Arie de răspândire, cerințe pedo-climatice: Este răspândită pe pajiştile din câmpie şi până pe cele din
montanul inferior, pe soluri cu fertilitate redusă, acide, cu precădere pe soluri podzolice.
Producţia şi calitatea furajului: Planta este valoroasă din punct de vedere furajer, având
însă un grad redus de consumabilitate în verde, datorită gustului amărui. (imprimat de un
glicozid). Ghizdeiul produce un furaj bogat în proteine, cu o valoare nutritivă ridicată, dar mai
scăzută decât la lucernă, trifoi şi sparceta. Conţine circa 13 – 14 % proteină brută, 22 – 31 %
celuloză brută, în funcţie de faza de recoltare, şi cantități apreciabile de Ca şi Mg. Producţia de
substanță uscată este de 8-9 t/ha.
Recomandări: Este

recomandat

pentru

folosirea

în

ameliorarea

pajiştilor

permanente (prin supraînsămânţare) sau la înfiinţarea pajiştilor semănate.
Pentru înfiinţarea pajiștilor semănate se recomandă amestecurile simple cu diferite graminee
perene (păiuş de livezi, raigras peren, păiuş înalt) sau amestecurile complexe, destinate
pentru valorificarea mixtă. Având în vedere amplitudinea ecologică mare pe care o are această
specie, se recomandă în zonele în care lucerna şi trifoiul roşu dau rezultate mai slabe.
Soiuri: ICDP-BV are în prezent în catalogul oficial al plantelor mai multe soiuri create
împreună cu staţiunile din subordine, dintre care amintim: Doru, Dragotim, Măgurele 8.
Doru – este omologat în anul 2004, fiind un soi sintetic, creat din clone selecţionate din
populaţii locale româneşti. Are producţie de furaj de bună calitate, determinată de abundenţa
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frunzelor, foarte bună rezistenţă la cădere, foarte bună rezistenţă la iernare şi secetă şi bună
rezistenţă la boli (Rizoctomia sp., Pythium sp., Uromyces sp.).
Este recomandat în amestecuri cu soiuri de graminee perene, destinate folosirii prin păşunat sau
mixt. Acest soi poate fi cultivat în zonele cu precipitaţii peste 600 mm/an, unde lucerna şi
trifoiul alb nu dau rezultate bune. Potenţialul de producţie al soiului este : 40 - 50 t/ha masă verde,
9 - 10 t/ha substanţă uscată, 400 - 500 kg/ha sămânţă.

Medicago sativa (lucernă albastră)
Scurtă descriere: Lucerna este o plantă ierboasă care poate atinge 1 m înălțime. Rădăcinile
plantei ating o adâncime de peste 4,5 m. Tulpina primară se întâlneşte numai la plantele tinere în
anul I, după care, din ea rămâne o parte inferioară, numită colet. Lăstarii sunt ramificaţi, muchiaţi,
glabrii sau slab păroşi, erecţi sau ascendenţi. Frunzele sunt trifoliate, dinţate în teimea superioară.
Florile sunt albastre-violacee, grupate în raceme axilare alungite. Fructul este o păstaie polispermă,
răsucită, cu 2-4 spire. Seminţele sunt reniforme sau drepte, de culoare galben verzuie, sau galben
brumie, cu luciu slab (Varga P. şi col., 1973, citat de Vântu V. şi col., 2004). Ca și celelalte
leguminoase și lucerna are la rădăcină nodozități, unde trăiesc bacterii fixatoare de azot cu care planta
trăiește în simbioză.
Arie de răspândire,

cerințe pedo-climatice:

foarte mare, f i i n d

întâlnită

în

Se caracterizează

prin plasticitate ecologică

zonele de câmpie, stepă şi silvostepă. Planta este

rezistentă la secetă, dar sensibilă la temperaturile ridicate din sol; asigură producţii mari numai în
zonele cu precipitaţii > 500 mm annual. Nu suportă excesul de umiditate, rezistă la temperaturi
0
scăzute până la -25 C, când solul nu este acoperit cu zăpadă. Rezultatele cele mai bune se obţin
pe solurile bogate în calciu, humus (soluri profunde, permeabile, bine aerate, cu reacţie neutră
spre slab acidă . Lucerna are cerinţe foarte ridicate faţă de fosfor şi potasiu.
Producţia şi calitatea furajului: Potenţialul de producţie în condiţii de neirigare: 40-50 t/ha masă
verde (8-10 t/ha fân); în condiţii de irigaţie: 60-80 t /ha masă verde (12-15 t/ha fân). Conţinutul
lucernei în substanţe nutritive este ridicat, astfel valorile proteinei brute sunt cuprinse între 17 –
22 % şi variază în limite largi, în funcţie de faza de vegetaţie în momentul recoltării. Proteina din
lucernă are un conţinut bogat în aminoacizi esenţiali, conferindu-i o valoare biologică ridicată. Pe
lângă proteină, lucerna conţine cantităţi mari de săruri minerale (Ca, K, Mg, Na), vitamine (A, B 2, C,
D, E, K şi substanţe extractive neazotate.
La lucerna în stare proaspătă s-a constatat prezenţa în compoziţia sa chimică a saponinelor
(0,3 – 1,8 % din SU), care se consideră că reprezintă cauza principală a apariţiei meteorizaţiIlor la
rumegătoare. Lucerna are un grad ridicat de digestibilitate, astfel coeficienţii de digestibilitate se
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încadrează între 65 – 85%.
Recomandări: Se foloseşte sub diferite moduri: masă verde proaspătă, fân, făină de lucernă,
granule, brichete, siloz, semisiloz. Reprezintă unul din componentele de bază la alcătuirea
amestecurilor de graminee şi leguminoase, pentru înfiinţarea pajiştilor temporare. Este o parteneră
ideală pentru golomăţ.
Îngrăşămintele cu azot se aplică în cantităţi mai mici, deoarece lucerna îşi produce necesarul de
azot, pe cale biologică, în urma procesului de simbioză cu bacteriile fixatoare de azot (Rhizobium
meliloti).

Onobrychis viciifolia (sparcetă)
Scurtă descriere: Plantă perenă cu creştere în tufă, cu tulpini erecte, sau ascendente la bază,
pubescente, având 30-70 cm înălţime. Frunzele imparipenat compuse, cu 5 -12 perechi de foliole.
Florile sunt de culoare roşie-violacee, dispuse în raceme. Păstaia este monospermă indehiscentă.
Arie de răspândire, cerințe pedo-climatice: Se găseşte spontan sau cultivată, în zonele de
stepă şi silvostepă, ocupând terenurile mai sărace, versanţii supuşi eroziunii, unde lucerna dă
rezultate slabe. Rezistă foarte bine la iernare şi secetă. La însămânţare are nevoie de mai multă apă
pentru răsărire, în primele faze de vegetaţie pentru o bună instalare. Planta valorifică bine terenurile
uscate, calcaroase, fiind o plantă calcifilă. Nu dă rezultate pe soluri acide.
Producţia şi calitatea furajului: Este o excelentă plantă furajeră, dând producţii mari şi de calitate.
Este considerată ca una din cele mai hrănitoare plante de nutreţ. Ea conţine cantități mari de
calciu, provitamina A (carotina) şi vitamina C; este digerată uşor şi are o valoare nutritivă mare. Pe
lângă aceasta, sparceta consumată proaspătă nu produce meteorizaţie. O altă însuşire remarcabilă
a sparcetei este că sistemul ei radicular asimilează uşor din sol si subsol compuşii acidului
fosforic, potasiului şi ai calciului, care nu sunt accesibili pentru alte plante. Valoarea proteinei
brute pentru fânul de sparcetă este de aproximativ 16 – 18 %, cu un conţinut de celuloză de 22 – 25%.
Recomandări: Este recomandată în amestec cu Bromus inermis pe terenuri în pantă, supuse
eroziunii, pentru a fi folosită pentru fâneaţă sau păşune.
Soiuri: Sunt soiuri create în Romania la SCDP - Vaslui.
Anamaria - omologat în anul 2006, este un soi sintetic cu rezistenţă foarte bună la secetă, ger
şi bună la cădere şi boli foliare. Pornirea în vegetaţie şi regenerarea după coasă este foarte
bună, conţinut ridicat de proteină

brută -

la înflorire, 19,50%. Se recomandă în zonele

colinare din Transilvania şi Moldova, în amestecuri pentru păşuni şi fâneţe, în amestec cu obsiga
nearistată şi alte graminee, dar şi leguminoase perene de pajişti p e n t r u

refacerea sau

înfiinţarea pajiştilor pe terenuri degradate, cu fertilitate scăzută. Potenţialul de producţie al soiului:
35 - 65 t/ha t/ha masă verde, 1000 - 1400 kg/ha sămânţă.
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Trifolium hybridum (trifoi hibrid)
Scurtă descriere: Leguminoasă perenă cu creştere în tufă, cu număr mare de tulpini erecte sau
ascendente, înalte de 70-80 cm, nefistuloase. Frunzele sunt trifoliate, cu foliole cuneat obovate,
glabre, sau fin păroase. Sunt lipsite de pată alburie sagitiformă prezentă la trifoiul roşu şi alb. Florile
sunt roz sau alb-roşiatice, grupate în capitule globuroase, nebracteiate imediat sub capitul.
Arie de răspândire, cerințe pedo-climatice: Creşte spontan, sau se cultivă. Este prezentă în
staţiuni umede din câmpie şi până în pădurile montane de foioase.
Producţia şi calitatea furajului: Planta este valoroasă din punct de vedere furajer, productivă,
bine consumată.
Recomandări: Se poate folosi în amestecuri cu graminee perene, pentru păşunat şi mixt.

Trifolium pratense (trifoi roşu)
Scurtă descriere: Plantă perenă cu creştere în tufă, cu numeroşi lăstari cu port erect sau ascendent.
Tulpini simple sau ramificate, glabre, sau pubescente, având 30-70 cm înălţime. Frunzele bazale
sunt adesea în rozetă, mai lung peţiolate decât cele tulpinale, cu foliole, ovate, sau eliptice, rar
obovate, pe dos şi pe margini ciliate, cu o pată alburie. Florile de culoare roșie-purpurie, grupate în
capitule globuroase sau ovate, de obicei solitare.
Arie de răspândire, cerințe pedo-climatice: Plantă specifică în

păşuni şi fâneţe, precum şi

rărituri de păduri, buruienişuri de coastă. Altitudinal se întâlnește în zona de câmpie, dar mai
abundent în păşunile de deal. Se cultivă pe soluri mijlocii bogate în humus şi calciu cu pH > 6.
Este cultivată pentru fixarea azotului, ridicând astfel fertilitatea solului şi din acest motiv este folosită
ca îngrăşământ ecologic.
Producţia şi calitatea furajului: Are conţinut ridicat în proteine, aminoacizi esenţiali, grăsimi,
caroten, vitamine. Recoltat la înflorire, fânul de trifoi conţine circa 14,5 % proteină brută, 20,4 %
celuloză brută, 22 – 26 mg caroten/kg furaj şi cantități însemnate de vitamine (B, C, D, E etc.).
Producţia de substanţă uscată la hectar este de 6-10 t/ha SU. Este larg răspândită pentru recoltele de
furaje. Realizează producţii stabile pe toată perioada de vegetaţie cu consumabilitate ridicată deoarece
tulpinile se lignifica puţin. Are o capacitate mare de regenerare după cosire. Îmbogăţeşte solul în azot
şi îi reface textura.
Recomandări: Se poate folosi în furajare ca masă verde, fân şi siloz. Este o bună plantă
meliferă. După lucernă, ocupă locul doi în lume ca suprafeţe cultivate. Se recoltează la
înflorirea deplină la fiecare coasă. Intră în alcătuirea

majorităţii amestecurilor de graminee şi

leguminoase perene de pajişti.
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Trifolium repens (trifoi alb)
Scurtă descriere: Plantă perenă, cu tulpini repente şi radicante, înrădăcinate la noduri (stoloni aerieni),
lung ramificate, glabre. Trifoiul alb este o plantă mică, perenă, erbacee, glabră, cu tulpina culcată la
pământ, din care pornesc rădăcini. Frunzele sunt trifoliate, adeseori pătate cu alb sau o pată mai
închisă, dispuse pe un pețiol lung.
Pe tulpină, la baza pețiolului, se găsesc stipele membranoase, ascuțite la vârf, albegălbui, cu nervuri verzi şi liliachii. Florile sunt de culoare albă sau uşor roze, pe măsură
înfloririi ele se brunifică. Sunt dispuse in capitule globuloase, așezate la vârful unor pedunculi
drepți, mai lungi decât frunzele. Înflorește în luna mai, până în septembrie.
Arie de răspândire, cerințe pedo-climatice: Este leguminoasa de pajişte cu cea mai mare arie de
cultură, din câmpie până în etajul pădurilor de molid, exceptând zonele prea uscate din cauza
sensibilităţii la secetă.
Este nepretenţios faţă de sol, suportând şi soluri mai grele, sărace, neutre, sau uşor acide. Preferă
solurile bogate în fosfor şi potasiu, fixează în sol cantităţi mai de azot cu ajutorul bacteriilor din
nodozităţile de pe rădăcini.
Producţia şi calitatea furajului: Produce până la 8-9 t/ha SU, calitatea furajului fiind foarte bună, cu
următorii indici: 20-22 % proteină brută, 19-21 % fibră brută, şi un coeficient de digestibilitate
mare de 65-70%.
Recomandări: Poate fi folosită pentru păşune şi mixt.
Soiuri: La ICDP - Braşov, au fost create mai multe soiuri, dintre care amintim:
Mioriţa - omologat în anul 1989, este un soi sintetic creat clone selecţionate din populaţii şi
soiuri autohtone şi străine. Are o calitate foarte bună a furajului şi o mare rezistenţă la boli, bună
rezistenţă la iernare, secetă şi cădere a inflorescenţelor.
Soiul a fost creat pentru a fi cultivat în amestecurile cu soiuri de graminee perene destinate
folosirii prin păşunat şi mixt. Poate fi cultivat în zonele în care precipitaţiile depăşesc 600 mm/an,
acceptă o fertilizare cu azot mai mare de 100-150 kg N/ha. Potenţialul de producţie al soiului este: 4045 t/ha masă verde, 9-10 t/ha fân, 300-350 kg/ha sămânţă.
Câteva exemple de amestecuri de ierburi pentru refacerea pajiştilor
Pentru reînsămânţare sau supraînsămânţare este necesară alcătuirea unor amestecuri de graminee
şi leguminoase perene adecvate condiţiilor staţionale şi modului de folosinţă preconizat de către
gospodar sau fermier, producători de furaje şi crescători de animale.
În vederea alcătuirii corecte a acestor amestecuri sunt necesare cunoştinţe minime despre
speciile perene de pajişti luate în cultură
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Structura amestecurilor de graminee şi leguminoase perene pentru pajişti (% din norma de semănat)

Modul de

Durata de

folosinţă

folosinţă (ani)

Fâneaţă
Păşune
Mixtă

2-3
4-6
Peste 6
4-6
Peste 6

Graminee
Total
30
60
70
60
60

Din care de talie
Înaltă
Scundă
30
60
30
40
50
10
45
15

Leguminoase
Din care de talie
Înaltă
Scundă
Total
70
70
40
40
30
10
20
40
30
10
40
25
15
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Date necesare pentru alcătuirea amestecurilor de graminee şi leguminoase perene în condiţii de neirigare
Regiunea de cultură

Particularităţi biologice
Capacitatea de concurenţă

Talia

Otăvire

Anul I

Lunci

Subalpin

Munte

Uscate
Umede

Specia

Câmpie

dealuri
Anii

Modul de

Norma de

folosinţă

sămânţă kg/ha)

principal

următori

f. slabă f.

Agropyron pectiniforme

+ + + • • • + + + • • + • • + • • • • • + Mijlocie

Bromus inermis

• • • + + + • • • + + + + + + • • + + + • Înaltă Înaltă slabă f. bună III II III III III II III fâneaţă mixt 20-25 25-30

Dactylis glomerata
Festuca arundinacea
Festuca pratensis

••

III III III

II II I I

fâneaţă

16-18 30-35

• • • + + + • + + • + + + + + Înaltă

f. bună bună I III III II III I III II fâneaţă mixt 25-30 20-25

+ + + + + + + • • • • • + + • Mijlocie

slabă

••

++ ++

•+

f.

+ + Joasă Joasă bună bună

III I III
II III

III

păşune

păşune mixt 12-15 12-16

Festuca rubra

Înaltă Joasă slabă

Lolium perenne

Joasă Înaltă bună f. bună

fâneaţă

Phleum pratense

Înaltă Înaltă slabă

fâneaţă

Poa pratensis

Joasă

f.

f.

bună f. bună

păşune mixt 18-20 80-100

fâneaţă
păşune

Lotus corniculatus
Medicago sativa
Onobrychis viciifolia
Trifolium pratense
Trifolium repens
+ se recomandă a fi semănate

I – capacitate mare de concurenţă

• nu se recomandă

II- capacitate mijlocie de concurenţă
III – capacitate mică de concurenţă
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25-30 15-18

16-20 10-12

Amestecuri standardizate de ierburi recomandate pentru reînsămânțare, pe zone de cultură și mod de folosire
(P = păşunat; F = fâneaţă ; M = mixt)

Zona

Silvostepă

Etajul pădurilor de foioase

Condiții staționale speciale
Irigat
Eroziune

Etaj molid

Exc. Sărături
apă

Număr amestec

1

2

3

5

6

7

10

11

12

13

14

15

18

19

20

21

Mod de folosire

P

F

PM PM P

4

F

MF PM M

8

9

M

PM M

P

P

PM MF PM F

M

M

P

Dactylis glomerata
Festuca pratensis

12
8

6
-

8
10

10
8

-

10
-

12
5

15

9
-

10
13

12

4
8

-

5

10
-

8
7

5
-

-

5
8

5
-

-

Phleum pratense
Lolium perenne
Festuca arundin.
Festuca rubra
Poa pratensis
Bromus inermis
Trifolium repens
Trifolium pratense

5
2
-

-

10
-

5
2
2
3
-

25
3
-

8
12

5
-

6
4
2
3
-

7
9
3
5

7
3
-

8
6
3
-

10
3
3

8
7
3
3
-

3
15
2
3
-

5
12
2
3
-

5
3
-

12
-

25
-

7
5
-

15
3
-

10
15
3
-

Lotus corniculatus
Medicago sativa
Onobrychis viciif.
Total sămânţă (cu

5
-

15
-

4
30

-

-

-

3
5
-

-

-

5
-

2
-

-

-

-

-

8
-

5
5
25

40

-

5
-

5
-

valoarea culturală

32

21

62

30

28

30

30

30

33

38

31

28

21

28

32

31

52

65

25

28

33

100%)
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16

17

Amestecuri de ierburi folosite în regim mixt pentru zona de dealuri cu
deficit de umiditate cu soluri erodate
Specia

Participarea în amestecuri (kg/ha )
Transilvania Moldova
Oltenia
18
14 8 2 2 30 2 2
10

Bromus inermis
Dactylis glomerata Agropyron

4

12

pectiniforme

–

–

Poa pratensis

2

2

Onobrychis viciifolia

30

Lotus corniculatus Medicago sativa
Norma de sămânţă utilă (kg/ha)

–

2
58

4
60

2

28

-

Amestecuri de ierburi pentru zona de dealuri umede şi de munţi la altitudini
joase (până la 1200 m)
Participare în amestec (kg/ha)
1
2
3
4
5
18
14

Specia
Dactylis glomerata

6

7
18

-

Festuca pratensis

12

6

20

6

6

6

4

Lolium perenne

6

2

6

2

–

–

-

Phleum pratense

4

–

–

10

4

-

12

Festuca rubra

2

-

-

–

–

-

–

Poa pratensis

2

2

2

2

2

-

-

Lotus corniculatus

2

2

2

2

2

-

-

Trifolium pratense
Norma
de
sămânţă
Trifolium repens
(kg/ha)
1- amestec universal;

utilă 30

–

34

2

–

32

2

–
2

24

–
2

34

4
2

32

8

24

-

8
-

2,3,4- amestecuri orânduite în conveier pentru păşune;
5-

amestec pentru folosire mixtă;

6,7- amestecuri pentru fâneaţă.
În alcătuirea amestecurilor pentru zona de dealuri mai aride din Transilvania şi Moldova
specia de bază este obsiga nearistată (Bromus inermis), alături de sparcetă Onobrychis
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viciifolia), la care se adaugă golomăţul (Dactylis glomerata), firuţa (Poa pratensis), ghizdei
(Lotus corniculatus) şi lucernă (Medicago sativa) în proporţii mai reduse. În zona mai umedă
de deal, până în munţi mijlocii, posibilităţile de alcătuire ale amestecurilor de graminee și
leguminoase sunt mult mai mari. Astfel, păiuşul de livadă (Festuca pratensis) este
inclus

în

majoritatea amestecurilor, având plasticitate ecologică şi utilizarea cea mai

răspândită. Raigrasul peren (Lolium perenne), firuţa (Poa pratensis), trifoiul alb (Trifolium
repens) şi ghizdeiul (Lotus corniculatus), sunt nelipsite din amestecurile pentru păşune
şi folosire mixtă. Trifoiul roşu (Trifolium pratense) e s t e f o l o s i t pentru fâneaţă şi
mixt. Golomăţul Dactylis glomerata) şi timoftica (Phleum pratense) sunt folosite în diverse
proporţii în alcătuirea conveierelor de păşune, pentru eşalonarea producţiei de masă verde în
perioada de păşunat.

PRECIZARE
Prin lucrari de ameliorare, se poate mări producția pajiștilor cu 30 - 40%. În această
situatie, încărcătura de animale pe hectar (capacitatea de pășunat) poate ajunge sau chiar
depăși 1UVM/ha.
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6.3. Capacitatea de păşunat
Rezultatele preconizate pe următorii ani în ceea ce priveşte compoziţia floristică, producţia de masă verde, coeficientul de folosire şi
încărcătura optimă a pajiştii, exprimată în UVM/ha, ca urmare a îmbunătăţirii pajiştilor.
Suprafaţa

Trupul
de
pajişte

Suprafata

parcelei de

totală trup

exploatare

(ha)

(ha)

1

Producţia
de masă
verde (t/ha)

Coeficient de
folosire (%)

Tabelul 6.3
Încărcare cu UVM

Producţia de

Producţia

masă verde

totală de masă ZAF*

utilă (t/ha)

verde (t)

/1 ha

Total

2

3

4

5 (col.3x col.4) 6 (col.2xcol.3) 7 (col.5/0,05) 8 (col.7/DSP)

9 (col.2xcol.8)

6,00

5,3

75%

3,975

31.8

79.5

0.5

3

-

-

-

-

-

-

-

-

15,31

5,6

83%

4,648

85.73

92.96

0.58

8.87

-

-

-

-

-

-

-

-

20,91

5,6

85%

4,760

117.1

95.2

0.6

12.55

Bârdea 82,3427

10,95

8,2

68%

5,576

89.8

111.52

0.7

7.66

Burlacu 24,1398

25,00

7,5

86%

6,450

187.5

129

0.81

20.25

Piscul

21,1768

Sării
Valea

5,6405

Nitii
Valea

25,6628

Călinii
Valea

31,6039

Vulpii
Valea

31,0334

Lazului

*ZAF - număr de zile animal furajat pe păşune; DSP - durată sezon păşunat. 0,05 - cantitatea de masă verde, în tone, consumată efectiv de un UVM/zi.
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CAPACITATEA DE PĂȘUNAT A PAJIŞTILOR DIN UAT SALCIA ÎN URMA LUCRĂRILOR DE AMELIORARE
PROPUSE
Suprafaţa

Trupul
de
pajişte

Suprafata

parcelei de

totală trup

exploatare

(ha)

(ha)

1

Producţia
de masă
verde (t/ha)

Coeficient de
folosire (%)

Încărcare cu UVM

Producţia de

Producţia

masă verde

totală de masă ZAF*

utilă (t/ha)

verde (t)

/1 ha

Total

2

3

4

5 (col.3x col.4) 6 (col.2xcol.3) 7 (col.5/0,05) 8 (col.7/DSP)

9 (col.2xcol.8)

6,00

6.89

90%

6.2

41.34

124

0.5

4.62

-

-

-

-

-

-

-

-

15,31

7.28

95%

6.9

111.45

138

0.86

13.17

-

-

-

-

-

-

-

-

20,91

5,6

85%

4,760

117.1

95.2

0.6

18

Bârdea 82,3427

10,95

8,2

68%

5,576

89.8

111.52

0.7

12.04

Burlacu 24,1398

25,00

7,5

86%

6,450

187.5

129

0.81

28.75

Piscul

21,1768

Sării
Valea

5,6405

Nitii
Valea

25,6628

Călinii
Valea

31,6039

Vulpii
Valea

31,0334

Lazului
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6.4. Organizarea păşunatului pentru diferitele specii de animale
Metodele de păṣunat se clasifică în două categorii: păṣunatul liber continuu sau neraţional
ṣi păṣunatul raṭional. Ambele metode au variante pentru exploatarea intensivă ṣi extensivă.
Păṣunatul continuu (liber) este sistemul de păṣunat practicat, în zonă, din cele mai vechi
timpuri, fiind un sistem extensiv. Conform acestui sistem, animalele sunt lăsate să pască pe
păṣune de primavara devreme ṣi până toamna târziu. Sistemul este practicat în zonele secetoase,
unde producṭia pajiṣtilor permanente este mică ṣi neuniform repartizată pe cicluri de păṣunat;
perioada de secetă din vară duce la diminuarea produciței în ciclurile trei ṣi patru.
În condițiile actuale, din studiul vegetaţiei pajiṣtilor, nu recomandăm în nici un trup de pajiṣte
analizat împărţirea în suprafeţe mai mici deoarece producṭia pajiṣtilor este prea mică ṣi nu se
justifică economic.
Cu toate acestea în urmatorii ani, după ce se vor face toate lucrarile de ameliorare a pajiṣtilor,
unele pajiṣti pot fi împartite (în mod special blocurile fizice — cu subvenţii APIA ṣi se va putea
trece la păṣunatul rațional cu garduri electrice.
Recomandări:
Practicarea unor variante de raţionalizare a păṣunatului continuu:
- conducerea turmelor pe un anumit traseu, care din când în când este modificat. Astfel animalele
nu stau în aceelasi loc, ci păṣunează pe locuri diferite ṣi în aceeaṣi zi ṣi în zile diferite;
- păṣunatul în front: în acest caz animalele sunt dirijate în deplasarea lor pe păṣune de către un
cioban ce le permite înaintarea numai pe masura consumării suficiente a plantelor;
- păṣunatul continuu liber intensiv simplificat unde parcelarea este redusă în mod substanţial la
1-2 parcele cu efect direct asupra diminuării cheltuielilor ocazionale de parcelare ṣi alimentare cu
apă.
În momentul în care producţia pajiṣtii se va îmbunatăţii considerabil se va putea trece la
organizarea unui păṣunat raţional, pe anumite unităţi de exploatare.
Păṣunatul raţional prin rotaţie . Are ca principiu împărṭirea păṣunii în tarlale ṣi întrarea
succesivă cu animalele pe tarlale. Organizarea unui păṣunat raṭional prin rotaṭie presupune
stabilirea numarului de parcele tarlale în care se împarte pajiṣtea, suprafaṭa acestora ṣi durata de
timp cât stau animalele pe tarla.
În această metoda păṣunea este păscută doar pentru anumite perioade, intercalate cu
pauze care permit refacerea plantelor din pajiṣti (25-30 de zile). Ciclul de păṣunat se refera
la durata de refacere a pajiṣtii ṣi durata păṣunatului pe o tarla. Astfel în intervalul de
păṣunat de 160 de zile, avem 3-4 cicluri de păṣunat în funcţie de evoluţia factorilor
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climatici; în general în zona de câmpie pe timpul verii vegetaţia pajiṣtilor suferă foarte
mult.
Această metodă prezintă mai multe variante:
- primă variantă - păṣunatul dozat, pe care o recomandăm pentru pajiṣtile permanente, cu
producţii mai mici de 8 t/ha m.v. , se referă la atribuirea unei suprafeţe mai mari de păṣune, pe
care animalele stau o perioda mai lunga de timp. Suprafaţa tarlalei se calculează în funcţie de
producţia păṣunii, de numărul de animale. Tarlalele sunt utilizate în succesiune.
- varianta intensivă - a păṣunatului raţional constă în împarţirea păsunii în 8 - 12 tarlale ṣi
intrarea succesivă cu animalele pe tarlale. Aceasta variantă este deja mai pretențioasă ṣi se
recomandă acolo unde producţia păṣunii depaṣeṣte 13-15 t/ha masă verde.
Conform legislatiei în vigoare ṣi a literaturii de specialitate, pentru stabilirea numarului de tarlale
se face raportul între durata de refacere a vegetaṭiei pajiṣtii și durata păṣunatului pe o tarla:
N.t.= D.r.x D.p.
în care:
- N.t. - numărul de tarlale;
- D.r. - durata de refacere a pajiṣtii pentru regenerarea plantelor , cu variaţii cuprinse între 24 si
50 zile, în funcţie de numarul ciclului de paṣunat, condiţiile meteorologice, altitudine, tipuri de
plante etc.;
- Dp. - durata de păṣunat pe o tarla cu variații cuprinse între 3 si 6 zile.
Numărul de tarlale se majorează cu 1-2, reprezentând tarlalele care se scot anual prin rotație de la
pășunat, pentru aplicarea metodelor de îmbunătațire.
După stabilirea numărului de tarlale ṣi a suprafeţelor acestora se trece la delimitarea tarlalelor.
Delimitarea tarlalelor — se realizează prin formele naturale ale reliefului râuri, văi vegetaţia
lemnoasă existentă liziere, pâlcuri de arbori , drumuri, semne convenţionale sau prin garduri.
Gardurile fixe sunt formate din stalpi înalţi de 1,5 m de la suprafaţa solului, depărtați între ei la
3-4 m, pe care se fixează 3-4 rânduri de sârmă ghimpată sau gardurile interioare pot avea numai
doua rânduri de sârmă. Gardurile fixe sunt costisitoare ṣi necesită lucrări permanente de
întretinere.
Gardurile electrice — cu păstor electric, reprezintă soluţia cea mai bună pentru organizarea
păṣunatului pe tarlale. În interiorul tarlalelor se pot delimita suprafeţe mai mici, pe care
animalele să stea 1-2 zile sau doar o jumatate de zi. Delimitarea între parcele se poate face ṣi prin
garduri vii formate din foioase. Gardurile sunt indispensabile din punct de vedere tehnologic,
economic ṣi ecologic. Ele reduc viteza vânturilor, asigură umbra pentru animale în zilele toride,
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păstrează umiditatea solului, produc oxigen. Se recomandă urmatorii arbuști: soc, lemn câinesc,
gledice, sălcioara, cătina alba, paducel, alun, etc.
Timpul de păṣunat pe tarla prezintă de asemenea o importantă deosebită. Se cunoṣate
faptul că animalele erbivore reusesc, în câteva ore, să-ṣi procure necesarul de hrană. În rest
se plimbă bătătorind iarba ṣi solul. De aceea este indicat să se păṣuneze dimineaṭa 3-4 ore,
să se întrerupă păṣunatul 2-4 ore ( timp în care animalele se odihnesc ṣi beau apă) ṣi să se
reia dupa - amiaza de asemenea 3-4 ore.
În cazul păṣunatului rațional când se face târlalizarea păṣunea se menține la un nivel productiv
ridicat prin fertilizarea periodică, la fiecare 3-4 săptărnâni cu îngraṣaminte pe bază de azot. În
timpul administrării îngraṣamintelor nu se intrerupe păṣunatul. Exceptie fac pajiṣtile care sunt
sub angajament APIA. La aceasta fertilizarea se va face în funcţie de recomandările din
pachetul accesat.
Avantajele sistemului rațional în oricare din variante de păṣunat sunt:
-se limitează timpul petrecut de animale pe un anumit teritoriu;
-sporeṣte producţia păşunilor, ca urmare a faptului că plantele după folosire au timp pentru
refacere;
-ciclurile de păşunat determină o uniformizare a producţiilor în decursul perioadei de vegetaţie;
-înlăturarea păşunatului selectiv, prin faptul că animalele sunt obligate să consume toate speciile,
adică atât cele valoroase cât şi cele nevaloroase, ceea ce face că procentul de buruieni să se
reducă şi deci să îmbunătăţească compoziţia floristică a pajiştii;
-folosirea uniformă a întregii suprafeţe de păşunat;
-sporeşte gradul de consumabilitate al plantelor;
-posibilitatea aplicării lucrărilor de îmbunătăţire a pajiştilor, inclusiv fertilizare, irigare etc.;
-animalele nu distrug ţelina şi în consecinţă, nu se declanşează fenomene erozionale;
-obţinerea unor producţii mai mari la animale lapte, carne prin faptul că au la dispoziţie furaj în
cantitatea şi calitatea corespunzătoare;
-prevenirea îmbolnăvirii animalelor de parazitoze pentru că în intervalul de 25-30 zile cât
animalele lipsesc de pe tarla, ouăle şi larvele paraziţilor sunt omorâte de acţiunea razelor solare;
-posibilitatea grupării animalelor pe categorii omogene, ceea ce prezintă mari avantaje din punct
de vedere tehnic, economic şi organizatoric.
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6.5. Căi de acces
Trupul Piscul Sării
Este situat în partea de Sud a comunei și are o suprafață totală de 21,17 ha , din care se
pășunează 6 ha, diferența de 15,17 ha este ocupată de vegetație lemnoasă.
Accesul la pășune se face direct din DJ 234 la intrarea în localitate pe partea stângă.
Trupul Valea Nitii
Este situată în partea de Vest a localității și are o suprafață de 5,65 ha , ocupată în totalitate cu
vegetație lemnoasă.
Accesul la acest trup se face din DJ 234 , prin drumul local.
Trupul Valea Călinii
Este situat în partea de Est a localității și are o suprafață totală de 25,66 ha , din care se
pășunează 15,31 ha , diferența de 10,35 ha este acoperită cu vegetație lemnoasă.
Accesul la pășune se face din DJ 234 prin DC53 din cătunul Hotar și DL Valea Călinii până
la trupul de pajiște.
Trupul Valea Vulpii
Este situată în partea de Est a localității și are o suprafață totală de 31,60 ha, acoperită în
totalitate cu vegetație lemnoasă .
Accesul la acest trup se face din DJ 234 prin D1 Valea Vulpii.
Trupul Valea Lazului
Este situate în partea de Vest a localității și are o suprafață de 31,03 ha, din care se pășunează
20,91 ha, diferența de 10,12 ha este acoperită cu vegetație lemnoasă.
Accesul la pășune se face din DJ 234 prin DL Valea Oancei până la trupul de pajiște.
Trupul Bârdea
Este situate în partea de Sud a localitații și are o suprafață de 82,34 ha, din care se pășunează
10,95 ha, diferența de 71,39 ha este acoperită cu vegetație lemnoasă.
Accesul la pășune se face direct din DJ 234 la intrarea în comună pe partea dreaptă.
Trupul Burlacu
Este situat în partea de Nord a localității la limita cu județul Buzău și are o suprafață de 29,14
ha din care se pășunează 25 ha, diferența de 4,14 ha este ocupată cu vegetație lemnoasă.
Accesul la pășune se face din DJ 234 pe DL Gogan- Burlacu.
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6.6. Construcţii zoopastorale şi surse de apă
Trupul Piscul Sării
Sursa de apă este asigurată din fântâni și pârâul Salcia. În acest trup pășunează bovine , ovine ,
caprine și nu sunt amenajări pentru adăpat , adăposturi pentru animale sau anexe.

Trupul Valea Nitii
Sursa de apă este asigurată de izvorul din zonă.
Din cauza vegetației în acest trup pot fi hrănite numai animale din specia caprine.
Trupul Valea Călinii
Sursa de apă este asigurată de 3 fântâni ce se află in zona respectivă .
În acest trup pășunează bovine , ovine , caprine și nu există amenajări pentru adăpat , anexe
sau adăposturi pentru animale.

Trupul Valea Vulpii
Apa se asigură din pârâul Salcia .
Pe acest trup pot pășuna numai animale din specia caprine .

Trupul Valea Lazului
Apa necesară este asigurată din 2 fântâni și un iaz. Pe această pajiște pășunează animale din
specia ovine și caprine.

Trupul Bârdea
Apa necesară este asigurată din pârâul Salcia și 2 fântâni din zonă.
Pe această pășune se hrănesc toate speciile de animale vaci,oi și capre și nu dispun de
amenajări pentru adăpat, anexe sau adăposturi pentru animale,
Trupul Burlacu
Apa necesară este asigurată din fântâni și izvorul existent în zonă.
Pajiștea este folosită în special pentru pășunatul ovinelor și caprinelor și nu sunt executate
amenajări special pentru adăpatul animalelor , adăposturi pentru animale sau anexe.
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7. Descriere parcelară
UAT

Salcia




Trupul de
pajişte

Parcela
Suprafaţa
descriptivă (ha)

Piscul Sării T47, P810/1 6ha

Categoria
Unitatea de Configuraţia
de folosinţă
relief
Păṣune

Deal

Versant
neuniform
lung

Altitudine: 250-375m
Expoziţie:
5
Înclinaţie:
16%
Sol: Regosol Calcaric Stagnic proxicalcaric moderat stagnogleizat
Datele staţionale suplimentare: Etajul fagului
Tipul de pajişte - Pajişte de Botriochloa Ischaemum ( Bărboasă)
Graminee – 60-65% :Bărboasă ( Botriochloa Ischaemum); Iarba câmpului (Agrostis capillaris);
Păiuṣ (Festuca rupicola); Păiuṣul oilor ( Festuca ovina); Firuţa ( Poa pratensis).
Leguminoase – 10-12%: Trifoi alb (Trifolium repens); Trifoi roṣu ( Trifolium pratense);
Ghizdei (Lotus corniculatus); Coroniṣte (Coronilla varia); Sulfina albă (Mellilotus albus);
Sulfina galbenă (Mellilotus officinalis);
Plante furajere din alte familii: Coada ṣoricelului ( Achillea millefolium); Cicoare ( Cichorium
inthybus); Pătlagina ( Plantago lanceolata), Păpădia ( Taraxaxcum officinale).
Plante cu grad redus de consumabilitate: Urda vacii (Cardaria draba); Traista ciobanului (
Capsella bursa pastoris); Scaiul dracului ( Eryngium campestre); Tătăneasă ( Symphytum
officinale); Lumânarica ( Verbascum phlomoides ).
Plante vătămătoare şi toxice: Piciorul cocoṣului ( Ranuculus acer ; Rocoţea (Stellaria
graminea); Laptele câinelui ( Euphorbia cyparissias); Brânduṣa de toamnă ( Colchicum
autumnale).
Plante dăunătoare produselor animaliere: Spini ( Carduus acanthoides); Dentiţa ( Bidens
tripartitus); Scaiul măgaresc ( Onopordon acanthium); Cornuţi ( Xanthium sp. ); Punguliţa
(Thlaspi arvense); Păducherniţa ( Lepidium ruderale); Peliniţa ( Artemisia austriaca).
Gradul de acoperire cu vegetaţie a parcelei – 90% ;
Încărcarea cu animale:
0.5 UVM/ha înainte de lucrările de ameliorare;
0.77UVM/ha dupa lucrările de ameliorare.
Vegetaţia lemnoasă: Stejar ( Quercus robur); Carpen ( Carpinus betulus); Salcâm ( Robinia
pseudoacacia); Teiul pucios ( Tilia cordata)
Arbuṣti ṣi subarbuṣti: Corn ( Cornus mas); Păducel ( Crataegus monogyna); Alun ( Corylus
avellana); Cătina ( Hippophae hamnoides); Porumbar ( Prunus spinosa).
Lucrări executate: Lucrări propuse: reînsămânţare cu amestec de graminee ṣi leguminoase recomandate în
prezentul amenajament; combaterea buruienilor ṣi a plantelor neconsumate prin cosiri repetate;
distrugerea musuroaielor ṣi nivelarea acestora; curăţarea pajiṣtilor de pietre ṣi cioate;fertilizare;
taierea arboretului nedorit; înlăturarea vegetaţiei arbustive; combaterea eroziunii solului prin
lucrări de amenajare a terenului.;plantarea de arbori răzleţi cu rol de fixare a terenului ṣi de
creare de zone de umbră pentru animale.

134
Comuna Salcia

UAT

Salcia

Trupul de
pajişte

Parcela
Suprafaţa
descriptivă (ha)

Valea
Călinii

T32,35/ P
588+494

15.31

Categoria
Unitatea de Configuraţia
de folosinţă
relief
Păṣune

Deal

Versant
neuniform
lung

Altitudine: 325-450m
Expoziţie:
5
Înclinaţie:
17%
Sol: Regosol Calcaric proxicalcaric
Datele staţionale suplimentare: Etajul fagului
Tipul de pajişte - Pajişte de Păiuṣ de silvostepă Festuca rupicola)
Graminee – 55-60%: Bărboasă ( Botriochloa Ischaemum); Iarba câmpului (Agrostis capillaris);
Păiuṣ (Festuca rupicola); Firuţa ( Poa pratensis).
Leguminoase – 8-10% :Trifoi alb (Trifolium repens); Trifoi roṣu ( Trifolium pratense); Trifoi
galben ( Trifolium campestre); Ghizdei (Lotus corniculatus); Coroniṣte (Coronilla varia);
Măzariche ( Vicia cracca).
Plante furajere din alte familii: Coada ṣoricelului ( Achillea millefolium); Cicoare ( Cichorium
inthybus); Pătlagina ( Plantago lanceolata), Păpădia ( Taraxaxcum officinale); Busuioc sălbatic (
Prunella vulgaris).
Plante cu grad redus de consumabilitate: Traista ciobanului ( Capsella bursa pastoris);
Tătăneasă ( Symphytum officinale); Lumânarica ( Verbascum phlomoides ), Iarba ṣarpelui (
Echium vulgare).
Plante vătămătoare şi toxice: Piciorul cocoṣului ( Ranuculus acer); Laptele câinelui (
Euphorbia cyparissias); Pojarniţa ( Hypericum perforatum); Cucută ( Conium maculatum).




Plante dăunătoare produselor animaliere: Dentiţa ( Bidens tripartitus); Scaiul măgaresc (
Onopordon acanthium); Cornuţi ( Xanthium sp. ); Păducherniţa ( Lepidium ruderale); Peliniţa (
Artemisia austriaca).
Gradul de acoperire cu vegetaţie a parcelei : 92%
Încărcarea cu animale:
0.58 UVM/ha înainte de lucrările de ameliorare;
0.86UVM/ha dupa lucrările de ameliorare.
Vegetaţia lemnoasă: Stejar ( Quercus robur); Carpen ( Carpinus betulus); Salcâm ( Robinia
pseudoacacia); Teiul pucios ( Tilia cordata); Fag ( Fagus sylvatica);
Arbuṣti ṣi subarbuṣti: Corn ( Cornus mas); Păducel ( Crataegus monogyna); Alun ( Corylus
avellana); Cătina ( Hippophae hamnoides); Porumbar ( Prunus spinosa); Salcie căprească (Salix
caprea).
Lucrări executate: Lucrări propuse: supraînsămânţare cu amestec de graminee ṣi leguminoase recomandate în
prezentul amenajament; combaterea buruienilor ṣi a plantelor neconsumate prin cosiri repetate;
distrugerea musuroaielor ṣi nivelarea acestora; curăţarea pajiṣtilor de pietre ṣi cioate; fertilizare;
taierea arboretului nedorit; înlăturarea vegetaţiei arbustive.
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UAT

Salcia

Trupul de
pajişte
Valea
Lazului

Parcela
Suprafaţa
descriptivă (ha)

T 13, P 222 20.91ha

Categoria
Unitatea de Configuraţia
de folosinţă
relief
Păṣune

Deal

Versant
neuniform
lung

Altitudine: 425-525m
Expoziţie:
5
Înclinaţie:
12% - 30%
Sol: Eredosol calcaric proxicalcaric; Eredosol calcaric stagnic proxicalcaric puternic
stagnogleizat;
Datele staţionale suplimentare: Etajul fagului
Tipul de pajişte - Pajişte de Păiuṣ de silvostepă Festuca rupicola)
Graminee – 55-60%: Bărboasă ( Botriochloa Ischaemum); Iarba câmpului (Agrostis capillaris);
Păiuṣ (Festuca rupicola); Firuţa (Poa Pratensis).
Leguminoase – 8-12% :Trifoi alb (Trifolium repens); Trifoi galben ( Trifolium campestre);
Ghizdei (Lotus corniculatus); Coroniṣte (Coronilla varia); Măzariche ( Vicia cracca).
Plante furajere din alte familii: Coada ṣoricelului ( Achillea millefolium); Cicoare ( Cichorium
inthybus); Pătlagina ( Plantago lanceolata), Păpădia ( Taraxaxcum officinale); Busuioc sălbatic (
Prunella vulgaris).
Plante cu grad redus de consumabilitate: Traista ciobanului ( Capsella bursa pastoris);Urda
vacii (Cardaria draba); Tătăneasă ( Symphytum officinale); Talpa gâṣtii ( Leonurus cardiaca).
Plante vătămătoare şi toxice: Piciorul cocoṣului ( Ranuculus acer); Laptele câinelui (
Euphorbia cyparissias); Cucută ( Conium maculatum); Rostopască ( Chelidonium majus).
Plante dăunătoare produselor animaliere: Dentiţa ( Bidens tripartitus); Scaiul măgaresc (
Onopordon acanthium ; Peliniţa ( Artemisia austriaca); Leurda ( Allium ursinum).
Gradul de acoperire cu vegetaţie a parcelei : 90%



Încărcarea cu animale:
0.60 UVM/ha înainte de lucrările de ameliorare;
0.86UVM/ha dupa lucrările de ameliorare.
Vegetaţia lemnoasă: Stejar ( Quercus robur); Carpen ( Carpinus betulus); Salcâm ( Robinia
pseudoacacia); Teiul pucios ( Tilia cordata); Fag ( Fagus sylvatica); Plop alb ( Populus alba)
Arbuṣti ṣi subarbuṣti: Păducel ( Crataegus monogyna); Alun ( Corylus avellana); Cătina (
Hippophae hamnoides); Porumbar ( Prunus spinosa); Salcie căprească (Salix caprea); Măceṣ
( Rosa canina).
Lucrări executate: Lucrări propuse: supraînsămânţare cu amestec de graminee ṣi leguminoase recomandate în
prezentul amenajament; combaterea buruienilor ṣi a plantelor neconsumate prin cosiri repetate;
distrugerea musuroaielor ṣi nivelarea acestora; curăţarea pajiṣtilor de pietre ṣi cioate; fertilizare;
taierea arboretului nedorit; înlăturarea vegetaţiei arbustive.
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UAT

Trupul de
pajişte

Parcela
Suprafaţa
descriptivă (ha)

Categoria
Unitatea de Configuraţia
de folosinţă
relief

Bârdea –
Versant
Salcia
Bârdea
T46/ P807 10.95
Păṣune
Deal
neuniform
Runcu
lung
Altitudine: 275-425m
Expoziţie:
5
Înclinaţie:
7-17%
Sol: Regosol Calcaric Stagnic proxicalcaric moderat stagnogleizat; Regosol Calcaric Stagnic
proxicalcaric;
Datele staţionale suplimentare: Etajul fagului
Tipul de pajişte - Pajişte de Botriochloa Ischaemum ( Bărboasă)
Graminee - 55-62%: Bărboasă ( Botriochloa Ischaemum); Iarba câmpului (Agrostis capillaris);
Păiuṣ (Festuca rupicola); Firuţa (Poa Pratensis).
Leguminoase -10% :Trifoi alb (Trifolium repens); Coroniṣte (Coronilla varia); Măzariche (
Vicia cracca);Lucernă măruntă (Medicago lupulina); Sulfină galbenă (Mellilotus officinalis).
Plante furajere din alte familii: Cicoare ( Cichorium inthybus); Pătlagina ( Plantago
lanceolata), Păpădia ( Taraxaxcum officinale); Coada ṣoricelului (Achillea millefolium);Busuioc
sălbatic (Prunella vulgaris).
Plante cu grad redus de consumabilitate: Urda vacii (Cardaria draba); Traista ciobanului (
Capsella bursa pastoris); Scaiul dracului ( Eryngium campestre); Talpa gâṣtii ( Leonurus
cardiaca).
Plante vătămătoare şi toxice: Piciorul cocoṣului ( Ranuculus acer); Laptele câinelui (
Euphorbia cyparissias).
Plante dăunătoare produselor animaliere: Dentiţa ( Bidens tripartitus); Scaiul măgaresc (
Onopordon acanthium); Cornuţi ( Xanthium sp. ); Păducherniţa ( Lepidium ruderale); Peliniţa (
Artemisia austriaca).




Gradul de acoperire cu vegetaţie a parcelei – 92%
Încărcarea cu animale:
0.70 UVM/ha înainte de lucrările de ameliorare;
1.10UVM/ha dupa lucrările de ameliorare.
Vegetaţia lemnoasă: Stejar ( Quercus robur); Carpen ( Carpinus betulus); Salcâm ( Robinia
pseudoacacia); Teiul pucios ( Tilia cordata); Plop alb( Populus alba); Fag (Fagus sylvatica);
Arbuṣti ṣi subarbuṣti: Păducel ( Crataegus monogyna); Alun ( Corylus avellana); Cătina (
Hippophae hamnoides); Porumbar ( Prunus spinosa); Maceṣ (Rosa canina); Salcie căprească(
Salix caprea).
Lucrări executate: Lucrări propuse: reînsămânţarea ṣi unde nu este posibil supraînsamânţarea cu amestec de
graminee ṣi leguminoase recomandate în prezentul amenajament; combaterea buruienilor ṣi a
plantelor neconsumate prin cosiri repetate; distrugerea musuroaielor ṣi nivelarea acestora;
curăţarea pajiṣtilor de pietre ṣi cioate;fertilizare; taierea arboretului nedorit; înlăturarea vegetaţiei
arbustive.
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UAT

Salcia

Trupul de
pajişte

Burlacu

Parcela
Suprafaţa
descriptivă (ha)

T2, P8/1

Categoria
Unitatea de Configuraţia
de folosinţă
relief
Păṣune

25

Deal

Versant
neuniform
scurt

Altitudine: 575-650m
Expoziţie:
5
Înclinaţie:
30%
Sol: Erodosol Calcaric proxicalcaric
Datele staţionale suplimentare: Etajul fagului
Tipul de pajişte - Pajişte de Botriochloa Ischaemum Bărboasă
Graminee – 65% :Bărboasă ( Botriochloa Ischaemum); Iarba câmpului (Agrostis capillaris);
Păiuṣ (Festuca rupicola); Păiuṣul oilor ( Festuca ovina).
Leguminoase: – 5-8%: Trifoi alb (Trifolium repens); Coroniṣte (Coronilla varia); Lucernă
măruntă ( Medicago lupulina);
Plante furajere din alte familii: Coada ṣoricelului ( Achillea millefolium); Cicoare ( Cichorium
inthybus); Păpădia ( Taraxaxcum officinale); Busuioc sălbatic (Prunella vulgaris).
Plante cu grad redus de consumabilitate: Urda vacii (Cardaria draba); Traista ciobanului (
Capsella bursa pastoris); Scaiul dracului ( Eryngium campestre); Talpa gâṣtii Leonurus
cardiaca).
Plante vătămătoare şi toxice: Cucută ( Ranuculus acer); Laptele câinelui ( Euphorbia
cyparissias); Nemţiṣor (Delphinium consolida);
Plante dăunătoare produselor animaliere: Dentiţa ( Bidens tripartitus); Scaiul măgaresc (
Onopordon acanthium); Cornuţi ( Xanthium sp. ); Păducherniţa ( Lepidium ruderale); Peliniţa (
Artemisia austriaca); Leurda ( Allium ursinum); Usturoiţa (Alliaria officinalis).




Gradul de acoperire cu vegetaţie a parcelei – 94%
Încărcarea cu animale:
0.81 UVM/ha înainte de lucrările de ameliorare;
1.15UVM/ha dupa lucrările de ameliorare.
Vegetaţia lemnoasă: Stejar ( Quercus robur); Carpen ( Carpinus betulus); Salcâm ( Robinia
pseudoacacia); Fag ( Fagus sylvatica); Plop alb ( Populus alba);
Arbuṣti ṣi subarbuṣti: Corn ( Cornus mas); Păducel ( Crataegus monogyna); Cătina ( Hippophae
hamnoides); Măceṣ (Rosa canina); Salcie căprească( Salix caprea).
Lucrări executate: Lucrări propuse: supraînsămânţare cu amestec de graminee ṣi leguminoase recomandate în
prezentul amenajament; combaterea buruienilor ṣi a plantelor neconsumate prin cosiri repetate;
distrugerea musuroaielor ṣi nivelarea acestora; curăţarea pajiṣtilor de pietre ṣi cioate;fertilizare;
taierea arboretului nedorit; înlăturarea vegetaţiei arbustive; combaterea eroziunii solului prin
lucrări de amenajare a terenului.;plantarea de arbori răzleţi cu rol de fixare a terenului ṣi de
creare de zone de umbră pentru animale.
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8. Descrierea vegetaţiei forestiere
Nu este cazul.
9. Diverse
9.1. Data intrării în vigoare a amenajamentului; durata acestuia
Durata amenajamentului pastoral este de 10 ani , de la data aprobării în Consiliul Local al
Comunei Salcia
9.2. Colectivul de elaborare a prezentei lucrări
9.3. Hărţile ce se ataşează amenajamentului
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9.4. Evidenţa lucrărilor executate anual pe fiecare parcelă
Tabelul 9

Combaterea buruienilor
şi vegetaţiei lemnoase
Parcela

Suprafaţa

Strângerea cioatelor,
pietrelor şi nivelarea
muşuroaielor

Grăpatul pajiştilor

Amendarea pajiştilor

Supraînsămânţarea sau
reînsămânţarea
Fertilizarea*) pajiştilor
pajiştilor

Perioada/An
Perioada/An
Perioada/A
Perioada/A
Perioada/A
Perioada/A
Suprafaţa
Suprafaţa
Suprafaţa
Suprafaţa
Suprafaţa
Suprafaţa
ul
ul
nul
nul
nul
nul
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