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PLAN DE AMENAJAMENT 

PAS TORAL PENTR U PAJI ŞTILE A FLA TE PE 
TERITORIUL UA T TECUCI 

JUDETUL GALA ŢI 

Având în vedere 7812015 privind mod,jicarea si completarea Normelor metodologice pentru 
aplicarea OUG. Nr. 3412013 privind organizarea, administrarea ş i exploalarea pajililor 

- permanente si pentru modficarea si completarea legii fondului funciar nr.18/1991, aprobate 
prin HG nr. 106412013, s-a constituit la nivel judeţean Grupul de lucru pentru elaborarea 
proiectelor de amenajamente pastorale format din speciali1i ai instituţiilor: Camera Agricolă  a 
Judeţului Galali, Ojiciul Judeţean pentru Sludii Pedologice, Garda Foreslieră  Focani, Direcia 
pentru Agricullură  Galaţi. 

- 	Având în vedere Legea nr. 15712016 privind unele m ăsuri pentru organizarea unor strucluri 
ajlale în subordinea / coordonarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, Hotărârea 

Guvernului nr. 86012016 privind organizarea, funcţionarea si stabilirea atribuţiilor Direcţiilor 
- pentru Agricullură  Judeţene si ale municipiului Bucureti, începând cu data de 30.12.2016 - 

Camera Agricolă  a Judeţului Galaţi s-a desjiinţat si a fost preluată  de călre Direcţia pentru 

Agricultură  Galaii, cu menţinerea atribuţiilor, inclusiv a elahorării proieclelor de amenajament 
pastoral. 

ELABORA TOR: DIREC ŢIA PENTR U A GRICUL TUR Ă  

JUDEŢEANĂ  GALA ŢI 

Compartimentul: Formare profesionai ă, promovare si 

elaborare proiecte 

BENEFICIAR: PRIMĂRIA UA T TECUCI 

SUPRI4FA ŢA DE PAJIŞTE AMENAJATĂ— 812,090 ha 
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6.5.7 Marimea si impartirea pajistii in parcele de pasunat 
6.5.8 Durata optima a sezonului de pasunat 
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8.4. 	Calendarul lucrarilor pe pajiste, în acord cu Iegisla ţia în vigoare 
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8.6. 	Bibliografie. 
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FMUNICIPIUL TECUC1 

- 	 RbCS VE.BAL DE AVIZARE A TEMEI DE PROIECTARE 
L_AnuL 

Nr. 	din 26.04.2017 
- 	

. OBIECTUL AVIZARII 

Amenajamentul pastoral aI UAT TECUCI, jude ţul Galaţi, întocmit de grupul de 
lucru format conform legii 86/20 l 4 şi a normativelor de punere în aplicare a 
prezentei Iegi (art.8 alin 2). 

Beneficiar: UAT TECUCI, judeţul Galaţ i 

. COMPONENTA ECHIPEI DE AMENAJARE 

- 	 l .Moraru Sorina-Simoiia- pedolog- Ofciul Jude ţean dc Studii Pedologice si 

Agrochimice; 

2. Mormocea Lucica- ing. gronom- Direc ţ ia pcntru Agriculturâ Jude ţeană  (;alati; 

3. Dinică  Cristina- inginer- Direc ţ ia pentru Agricultură  iudccan ă  Galati; 

4. Trifan Nicoleta- ingincr- Direc ţia pentru Agricultură  Judeţeană  Galati; 

5. ing. Gradca Lucian- sefServiciu ADPP; 

6. I)iaconita I)orin -AI)PP; 

7. Pavcl krncl- utilizator p ăşune; 

8. Leoca Traian- utilizator p ăşune: 

9. Mandea lonel -utilizator păşune; 

10. Popa lonel -utilizator p ăşune; 

- 11. Dumitrascu Cristinel- utilizator p ăşune; r,  - 

6 



. DATE DE AMENAJARE 

Suprafa ţa ocupată  cu păşuni pe teritoriul UAT TECUCI este de 650,060 
ha58.75 ha (fara Studiui Pedologic), administrat ă  de Consiliul Local Tecuci, 
suprafa ă  pentru care se întocme şte lucrarea de Amenajament Pastoral. In Iucrare de 
amenajament pastoral se va cuprinde si suprafata de pasune privata, suprafata care va 	- 
fi transmisa de catre reprezentantii primariei. 

Mentinam faptul ca suprafeteie cuprinse in Amenajamentui pastoral sunt Iuate 
din evidentele cadastrale prezente, fara a fi efectuate masuratori cadastrale la zi. 

S-au efectuat urm ătoarele etape: 	 - 

• Identificarea suprafe ţelor pc plan şi pe teren; 

• Împărţirea suprafeţei pe trupuri şi stabilirea suprafe ţelor pe fiecare trup; 

• Prelevarea probelor de sol în vederea analizelor pedologice; 

• Elaborarea şi predarea Studiului Pedologic; 	 - 

• Parcurgerea tarialelor si parcelelor pentru vizualizarea dctaliilor; 

• Observaţii asupra stării actuale a pauni1or; 	 - 

• Identificarea problemelor şi a lucrărilor de ameliorare ce vor trebui fîxate pe aceste 
suprafeţe. 	 - 

In urma împărţirii suprafeţei de păşune propusă(650,060ha) pentru amenajare, au 
rezultat 21 de trupuri, conform tabelului de mai jos, urmad ca dupa adaugarea celor 
58.75 ha si a suprafetei de pasune privata sa se faca o noua repartizare: 
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IRUIU[. 
Rl 1 	l 

TOT [. TRUPI 
TRUP2 

lARl.UÂ 
7 

5r, 

P.4RCll.A 
208 

207 

SUPR4FATA (bs) 
28.()00 
28.5000 
4.2200 

l 	Obsevat1i 

TRUP3 

TRUP4 

TOTAITRUP 2  

---- 
57 

---- 
A203 183300 

8.000 51 190 

TQT!P4_. ,_ 
TRUP 5 47 15* 1.8300 

!TRUP 5 _,. 

• 
TRUP6 

1,8500 
68 248 19,2300 
70 259 27,7300 
71 262 31,3900 
72 263 41,280(1 
45 149 ..620Oo 

TOTALTRUP6  184,8300 
JRUP 7 68 252 7,0000 

TOTALTRUP7  7,0000 
TRUP8 74 278 31,9400 

73 268 22,8500 

TOTAL TRUP 8 . 54,7900 
TRUP9 147 759 IL,I8(H) 

TOTAL TRUP 9  1411800 

TRIJP 10 
148 

785 
768  

17,4400 

26,2000 

150 

TOTALTRUP 10  

TRUP 11 102 
102 

495 
3.0900 494 

TOTALTRUP 11  3,0900 
103 507 

428200 TRUP 12 103/1 503 
103/2 1002 11,4000 

TOTALTRIJPI2  54.2200 
107 517 23,4400 

TOTAL TRUP 13  23,4400 
TRUP 14 104 508 l .5300 

TOTALTRUPI4  1.5300 
TRUPIS 134 683 18.6300 

TOTAL TRUP 15 
TRUPI6 132 673 

TOTAL TRUP 16  .5900 
TRUP 17 137 70* 40600 

4$0 TOTALTRUPI7 ..______  

TRUP 18 135 7_ 80,4200 
137 706 

- 

217000 
TOTAL TRIIP 18  

TRUP 19 
1.218 - 

1.219 17000  
TOTALTRUP 19  i.%oO  

TRUP20 160 1218/1219 86200 
86200  TOTALTRUP2O  

22 110 1 12503 

TOTAL TRUPURI  
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• CONCLUZJI 

ln urrna parcurgerii acestor faze, s-au desprins urm ătoarele concluzii: 

• Lucrări de ameliorare a păşunilor prin lucrări de suprafaţă : distrugcrca mu şuroaielor, 
tăicrea scaie ţ ilor şi a plantelor toxice, cur ăţarea tufări şului şi rărirea acestora prin 
Iucrări de tă iere şi scoaterea cioatelor; 

• Lucrări de îmbunătăţ ire prin supraîns ăinânţare şi fertilizare; 

• Lucrări de combatere a eroziunii solului prin m ăsuri de exploatare: 

• păşunat conform calendarului; 

• evitarea p ăşunatului pe sol umed; 

• evitarea supratârlirii; 

• respectarea înc ărcăturii de anirnale. 

Primărîa Tecuci avizează  favorabii lucrarea de amenajainent. 

Procesul verbal s-a încheiat în 3 exemplare. 



- 	 INTRODUCERE. CADRUL TEMATIC 

Modalitatea de administrare a paji ştilor aparţinătoare unei localit ăţi, reprezintă  felul în care se 
- 	asigură  managementul unei paji şti, respectiv organizarea, administrarea şi exploatarea paji ştilor 

permanente (conform Ordonantei de urgenta a Guvernului - OUG nr. 34/20 1 3). 
- 	Toate problemele şi rezolvările acestora trebuie să  fie introduse în ,,planurile de amenajamente 

pastorale ee ale pajiştilor permanente, precum şi respectarea de c ătre autorităţile administraţiei 
publice Iocale a obligaţiilor prevazute de lege în acest domeniu: 

- 	 -Ordonanţa de urgenţa a Guvernului - OUG nr. 34/2013 (act publicat în monitorul oficial 
nr.267 din 13 mai 2013) privind-organizarea, administrarea exploatarea paji ştilor permanente şi 
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991. ORDIN nr. 544 din 21 iunie 
2013, privind - metodologia de calcul a înc ărcăturii optime de animale pe hectar de pajiste, emis de 
MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE (act publicat in monitorul oficial 

- 	nr. 386 din 28 iunie 2013). 
-ORDIN nr. 544 din 21 iunie 2013, privind-metodologia de calcul a încarcaturii optime de 
animale pe hectar de pajiste, emis de MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII 

- 	RURALE (act publicat in monitorul oficial nr. 386 din 28 iunie 2013). 
-HOTARARE nr. 1.064, din 11 decembrie 2013, privind Normele metodologice pentru aplicarea 
prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea ş i 
exploatarea paji ştilor permanente ş i pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 
1 8/1 99 1, document emis de Guvemul Romaniei (act publicat in monitorul oficial nr. 833 din 24 

- decembrie 2013). Conform HG 1064 11/12/2013, Art. 4, administrarea paji ştilor aflate în domeniul 
public ş i/sau privat al comunelor, oraselor, municipiilor si aI municipiului Bucuresti se face de 
catre consiliile locale, cu respectarea prevederilor legate in vigoare. 

- 	 -Potrivit Legii 86/2014, pajiştile permanente din extravilanul Iocalit ăţilor, denumite în continuare 
pajişti permanente, sunt terenuri consacrate produc ţiei de iarbă  şi de alte plante furajere erbacee 
cultivate sau spontane, care nu au făcut parte din sistemul de rota ţie a culturilor din exploata ţie 
timp de cel pu ţin 5 ani sau mai mult, a şa cum este prev ăzut la art. 4 alin. (1) lit. (h) din 
Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 

- 	2013 de stabilire a unor norme privind pl ăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în 
cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului 
şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, denumit în continuare Regulament. 
- HOTARAREA nr.78 din 4 februarie 2015 privind modificarea si completarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, 
administrarea exploatarea pajistilor permanente şi modificarea ş i completarea Legii fondului 

- 	funciar nr. 18/199 1,aprobate prin Hotarare nr. 1.064/ 2013. 
- HOTARAREA nr.214 din 12 aprilie 2017, publicată  în MO nr. 274 din 19 aprilie 2017, pentru 
aprobarea procedurii privind asigurarea fondurilor necesare pentru realizarea amenajamentelor 
pastorale ale suprafe ţelor de paji şti permanente, precum şi pentru modificarea şi completarea 

Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr.34/20 1 3 privind organizarea, administrarea exploatarea pajistilor permanente ş i 

modificarea ş i completarea Legii fondului funciar nr. 1 8/1 99 1, aprobate prin Hotarare nr. 1 .064/ 
2013. 
- HOTARAREA nr.643 din 7 septembrie 2017 privind modificarea şi completarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgen ţa a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, 

- 

	

	administrarea exploatarea paji ştilor permanente şi modificarea ş i completarea Legii fondului 
funciar nr.18/1991, aprobate prin Hotarare nr. 1.064/ 2013. 
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În administrarea paji ştilor unei comune, localităţi principalul instrument utilizat este planul de 
management, respectiv modul de gestionare a pajistilor ce se stabileste prin amenajamente 
pastorale si regulamentui, ce indeplineşte un dublu rol, fiind atat un instrument juridic (solicitat si 
prevazut de lege), cat şi un instrument tehnic (necesită  implicarea specialiştilor în cercetare din 
diferite domenii şi elaborarea unor seturi de m ăsuri tehnice care să  conducă  la păstrarea 
compoziţiei floristice, a ratei de cre ştere a plantelor şi de randament al paji ştilor, pentru a asigura 	- 
cerinţele nutri ţionale ale animalelor (OUG nr. 34/2013, OR. nr  .544 din 21/06/2013, HG 1064 
dinl 1/12/2013) 
Instrumentele de management al paji ştilor 	 - 
În vederea asigurării unui management corespunz ător a unei pajişti permanente, trebuie să  fie 
utilizate atât instrumente tehnice juridice de specialitate, cât şi instrumente de ordin financiar fără  
de care nu ar fi posibilă  materializarea m ăsurilor tehnice ş i juridice. 
,,Amenajamentul pastoral 	reprezinta ,,documentatia care cuprinde m ăsurile tehnice, 
organizatorice şi economice necesare amelior ării şi exploatării pajiştilor, în conformitate cu 
obiectivele de management a paji ştilor prevăzute în ,,Normele metodologice pentru aplicarea 
prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea si 
exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 	- 
18/1991, (art.1, lit, a. din HG nr. 1064 /1 1.12.2013 
Regulamentele de utilizare şi gestionare aI paji ştilor, trebuie să  fie clare, concise şi să folosească  un 
Iimbaj accesibil. În elaborarea rapoartelor de monitorizare a paji ştilor se va tine cont de faptul c ă  
acestea vor reprezenta argumentele ştiintifice pe baza c ărora, factorii de decizie, vor lua deciziile 
adecvate privind m ăsurile de management necesare pentru gestionarea paji ştilor. 
Conform HG nr. 1064 /11.12.2013, art. 9, alin 1, amenajamentul pastoral cuprinde: 
-actele care stau la baza dreptului de proprietate, inclusiv schi ţa pajiştii sau planul cadastral 
-determinarea suprafe ţei de pajişti sau a porţiunilor din care se compune paji ştea, cu prezentarea 
denumirii, suprafeţei, vecinătăţilor şi a hotarelor; 
- descrierea situaţiei geografice şi topografice a paji ştii sau a diferitelor unităţi, în cazul în care 
pajiştea se compune din mai multe porţiuni; 
- descrierea solului paji ştii; 
- descrierea f1orei paj i ştii; 
- calitatea paji ştii; 
- determinarea p ărţilor de paji şte care sunt oprite de Ia p ăşunat: 
- perioada de p ăşunat; 	 - 
- capacitatea de p ăşunat şi încărcătura optimă ; 
- stabilirea căilor de acces; 
- stabilirea surselor şi a locurilor de ad ăpat; 
- locurile de adăpost pentru animale şi oameni; 
- împărţirea pajiştii pe unit ăţi de exploatare şi tarlale pentru diferite specii; 
- lucrările care se execută  în f1ecare an pentru între ţinerea şi creşterea fertilit ăţii solului; 
- lucrările de îmbunătăţire anuală  şi pe termen lung; 
- lucrările tehnice şi instalaţiile care se utilizează, cu indicarea locului de amplasare. 	 - 
Amenajamentul pastoral se întocmeşte de către speciali ştii în domeniu, pe o perioadă  de 10 ani, 
cuprinzând toate suprafeţele  de pajişti af1ate în proprietatea unit ăţilor administrativ-teritoriale. 
Modul de implementare a amenajamentului pastorai se stabile şte prin contractul de concesiune sau 
închiriere, conform prevederilor legale, responsabilitatea pentru gestionarea paji ştilor conform 
normelor tehnice prev ăzute în amenajament, cu respectarea bunelor condi ţii agricole şi de mediu 
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- 	revenind exclusiv utilizatorului, iar primarii prin aparatul de specialitate asigur ă  controlul cu privire 
la respectarea prevederilor contractuale stabilite pentru paji ştile concesionate sau închiriate. 
Pentru început este necesar s ă  definim următorii termeni de specialitate utiliza ţi în prezentul proiect 
de amenajament pastoral: 
Corpul de pajiste - este cea mai mare unitate economic ă  pastorală, cu suprafete cuprinse 100 si 
25.000 ha (ex.: gol de munte, lunca râu, etc.); 
Triipul de pajiste - reprezintă  o suprafată  continuă  înconjurată  de terenuri apartinând categoriei de 
folosinta a terenurilor, indiferent de întinderea si apartenen ţa ei; 
Parcela descriptiv ă— este unitatea constitutiv ă  de bază  din cadrul unui trup de pajiste, delimitată  în 
cadrul parcelarului în fijnc ţie de  condiţiile  staţiona1e şi a vegetaţiei, cu caracter permanent, 

- 	indiferent de modul de folosinţă  a terenului în cadrul trupului respectiv. 
Subparcelele - subdiviziunea parcelei descriptive unde se aplic ă  tehnologii diferentiate de 
îmbunătătire; 
Parcela de e.xploalare - suprafaţa din cadrul unei păşuni, delimitată  prin limite naturale sau 
artificiale (garduri fixe, garduri electrice, etc.), cu produc ţii de iarbă  aproximativ egale,utilizate 
pentru păsunatul rational în rotatie. 

- 	 Enclave - suprafete de teren cu alte categorie de folosint ă  (arabil, pădure, Iuciu de apă,  etc.), 
amplasate în interiorul pajiştii. 
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CAP. 1. SITUATIA TERITORIAL ADMINISTRATIVĂ  

1.1. 	Amplasarea teritorială  a localită tii 

Aşezare geografscă  
Localitatea Tecuci face parte din Euroregiunea S-E, jud. Gala ţi, situată  la 20 km depărtare de 	- 
oraşul Mărăşeşti, 40 km de Focşani, 50 km de Bârlad şi Târgu Bujor şi la 80 km de reedin ţa 
judeţului, oraşul Galaţi situat marginal pe Dun ăre. 
Geografic, municipiul Tecuci se află  aşezat aproape de limita sudic ă  a Colinelor Tutovei( 1 4km), la 
contactul cu Piemontul Poiana-Nicorti, ainbele subunit ăţi ale Podi şului Moldovei, la conf1uen ţa 

râului Bârlad cu pârâul Tecuci, aproape de Valea Siretului(lOkm), în cuprinsul câinpiei de terease 
care poartă  numele oraşului, Câinpia Tecuciului. 	 - 
Este situat într-o zonă  de câmpie, pe malul râului Bârlad afluent al râului $j ţ  şi pe malul râului 
Tecucel, af1uent aI Bârladului. Este un ora ş  mijlociu, cu un comerţ  în continuă  dezvoltare. Aşezată 	- 
la o răspântie de drumuri vechi comerciale, Iocalitatea s-a dezvoltat în vatra unei a şezări geto- 
dacice şi apoi daco-romane. Atestat înc ă  din 1435, târgul Tecuci era un important centru de tranzit 
şi de schimb pentru negustorii din ţările de la nordul şi de la vestul Moldovei, ca şi pentru cei din 	- 
regiunile Iimitrofe. 
Tecuciul este unul din pu ţinele noduri feroviare ale ţării care dispune de patru direc ţii de orientare a 
liniilor ferate (spre Galaţi, Iaşi, Mărăşeşti şi Făurei) si tot atâtea pentru şosele (spre Galaţi, Bârlad, 	- 

Tişiţa, Tg. Bujor) cărora Ii se adaugă  drumuri locale, spre localit ăţile rurale vecine, re1iefndu -se 
poziţia de intersec ţie (răscruce) a oraşului Tecuci. 
Demografie 
Conform recensământului efectuat în 201 1, populaţia municipiului Tecuci se ridică  Ia 34.871 

de locuitori, în scădere faţă  de recensământul anterior din 2002, când se înregistraser ă  
42.094 de locuitori.W Majoritatea locuitorilor sunt români (83,2%), cu o minoritate de romi (4,3%). 
Pentru 12,35% din populaţie, apartenen ţa etnică  nu este cunoscutâ.M Din punct de vedere 
confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodoc şi (84,620/o), cu o minoritate de penticostali (2,21%). 

Pentru 12,36% din popula ţie, nu este cunoscută  apartenenţa confesională . 
Rejief 
La Tecuci întâlnim un relief de câmpie, în care se disting lunca şi terasele râului Bârlad, cunoscute . 
în literatura geografică  sub denumirea de Cîmpia Tecuciului, parte component ă  a Câmpiei 
Române. 
Clima 
Ca urmare a aşezării pe latitudine, teritoriul municipiului Tecuci se încadreaz ă  în zona climatic 
temperată  şi face parte din sectorul de provincie climatic ă  cu inf1uen4e de ariditate, ţinutul climatic 	- 
de câmpie, de silvostep ă, topoclimatul complex al Câmpiei Tecuciului şi Văii Bârladului, unde se 
pot întâlni topoclimate elementare:de vale, de terase, de dune, de lacuri, urban etc. şi fenomene 
climatice marcate de viscole(iarna) şi secete prelungite în celelalte anotimpuri, mai cu seam ă  vara. 	- 
Floră, fauna 
Din pu nct de vedere f1oristic, teritoriul municipiului Tecuci se încadreaz ă  în regiunea f1oristic ă  
holarctică, subregiunea eurosiberian ă, provincial balcano-moesic ă, circumscripţia foristică  a 
Moldovei de Sud, foarte aproape de limita r ăsăriteană  a • provinciei est-carpatice şi de nord-vestul 
subregiunii ponto-central-asiatice. 	 - 
Dintr-un conspect floristic elaborate recent, rezult ă  că  în cuprinsul teritoriului tecucean se g ăsesc 
81 5  specii, 11 5  subspecii, 199 variet ăţi, 179 forme şi 4 forme ecologice aparţinând la 388 de 
genuri, încadrate în 93 de familii. 	 - 
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- 	 În cuprinsul teritoriului Tecuci sunt prezente diferite grupe de animale, de la cele inferioare, 
nevertebrate(viermii inela ţi-râma-Lumbricus terestris), la cele superioare, mamifere 

1.2. Denumirea detinătorului legal 
Deţ inătorii Iegali ai paji ştilor permanente incluse în prezentul amenajament pastoral sunt: 

- Primaria Tecuci: 615,810 ha cu Studiul Pedologicjinalizat; 
- 

 

58,75 ha +25 ha( suprafa ţă  supusă  legii 165),total=83, 75 ha, pentru 
această  suprafaţă  urmeaz ă  să  se realizeze studiulpedologic; 
Persoane jizice puse în posesie: p ăşune - 80,86ha+ 31,67 ha jâneaţă ,total=112,53 ha, 

	

- 	 pentru aceast ă  suprafaţă  urmeaz ă  să  se realizeze studiulpedologic; 
TOTAL SUPRAFATĂ  PAJISTE DE AMENAJAT UAT TECUCI = 812,090 ha, 

suprafaţă  ce a rezultat din eviden ţele prezentate de prim ărie, cu menţiunea că  după  efectuarea 
măsurătorilor cadastrale la zi este posibil să  existe diferen ţe de suprafaţă  în plus sau minus. 

1.3. Documente care atestă  dreptul de proprietate sau de ţinere legală . 

	

- 	 Istoricul propriet ătii. 
Pajiştile permanente de pe islazurile UAT-lui incluse în prezentul amenajament pastoral se află  în 

	

- 	 proprietatea public ă  a primăriei Tecuci şi a persoanelor fizice puse în posesie. 
Suprafaţă  declarată  la APL&(suprafa ţa închiriată) - 6 1 4,O8ha. 
Tabel 1.1-Suprafaţa de pajişte ce se supune amenajamentului pastoral. M ~.j 	 - - 

pu 	 iiidrografic 	jjU ţ , 
I 	57 	208 	 28,5000 	 ] 

TRUPUL1 	
57 	209 	 12,0300 

TOTAL TRUP 1 	Satu Nou 1  	 40,5300 
56 	207 	 4,2200 

TRUP2 	
55 	 205 	 18,0000 

TOTAL TRUP 2 	Satu Nou 2  	 22,2200 

	

- 	 57 	A210 	 37,7300 
TRUP3 	

57 	A203 	 18,3300 
TOTAL TRUP 3 	Satu Nou 3  	 56,0600 

	

- 	 TRUP4 	
51 	 190 	 8,000 
51 	Persoane fizice 	9,00 
67 	Persoane fizice 	2,21 

TOTALTRUP4 	Criveni 1 	 19,210 

	

TRUPS - 	

47 	 158 	 1,8500 
50 	Persoane f,z,ce 	3,20 
69 	Persoane fizice 	1 ,95 
47 	Persoane fizice 	15,50 

	

- 	 TOTALTRUP5 	(ricni 2  	 225000 	 Lipsă  
68 	248 	 19,2300 	SIRET 	cadastru+coor 
70 	259 	 27,7300 	 donate 

TRUP6 	 71 	262 	 31,3900 

	

- 	 72 	265 	 41,2800 
45 	149 	 65,2000 

Ochtşeşti- 

	

- 	 TOTALTRUP6 	Cnveni  	 184,830 
TRUP 7 	 68 	252 	 7,0000 

TOTAL TRUP 7 	Raltş  1  	 7,0000 
TRUP $ 	 74 	278 	 31,9400  

	

 
- 	 TOTAL TRUP 8 	RaleŞ  2  	 31,9400 

TRUP9 	 147 	759 	 14,1800 
TOTAL TRUP 9 	Cernican 1  	 14,1800 

148 	768 	 14,7400 

	

- 	 TRUP 10 	 150 	785 	 17,4400 
26,2000 

TOTAL TRUP 10 	Cernicari 2  	 58,3800 
102 	495 

	

- 	 TRUP11 	
102 	494 	 3,0900 

TOTAL TRUP 1 1 	Bă lcescu 1  	 3,0900  
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TRUP 12 

103 507  

42,8200 

.. 

.. 

: 

- 

. 

, 

: 
• 

• 
• 	 .• 	 •.. 	•.- 

	

. 	, 

: 

1,5900  

21,7000  

31,6700  

. 103/1 503 
160  8,0000 

lOTAI 	TRtÎP 12 Bă lcescu 2  50,820 

107 517 23,4400 
TRUPI3 106  10,7200 

TOTALTRUP 13 Bălcescu3  34,1600  

TR[JP 14 104 508 1,5300 	• 

1 OTAL l RUP 14 Bălcescu 4  1,5300 
TRUP15  134 685 18,6300  

TOTAL TRUP 15 Rotunda 1  18,6300 	• 

TRUP16 132 675 

TOTAL TRUP 16 Rotnnda 2  1,5900 
TRUP 17  137 708 4,0600 

TOTAL TRUP 17 Rotunda 3  4,0600 

TRUPI8 
135 700 80,4200 
137 706 

TOTAL TRUP 18 Rotunda 4  102,1200 

Suprafeţeledin  
trupunle 

19,20,21 au 
cadastru ş i 
coordonate 

TRUPI9 
160 

1 7000 
TOTAL TRUP 19 Colonie  1,7000 

TRUP20  160 1218/1219 8,6200 
TOFAL TRUP 20 CFR  8,6200 

TRUP2I 22 80 13,2500 
TOTAL TRUP2I Drăgăneşti  13,2500 

TRUP22 138  10,0000 

Lipsă  cadastru 

TOTAL TRUP22 Rotunda 5  10,0000 

TRUP 23 
64 Persoane fizice 49,0000 
62 Ieg. 165 25,0000 

TOTAL TRUP 23 Ocheşeş ti  74,0000 
TRUP24 148 Fâne ă (PF) 31,6700 

TOTAL TRUP 24 Cernicari 3 

În prezent, în baza Contractelor de concesiune/închiriere p ăşunea a fost repartiată  conform 
tab.1.2: 	 .. : •.,. 	 - 

Tabel 1.2 contracteie de închiriere: 
Nr. 
crt 

Numele şi prenumele TaralalParcela Suprafaţa, ha 	- 
Bovine+ 

. , 

abaline 
Caprine+o 

vine 
1 Leca C -tin Cosmin T22 14,25 23 

2 Bă lan Gheorghe F45 68,2  

3 T47,P158/7 1,58  

4 Buruiană Vasile T51 8 , 91 
5 Leocă Traian T55 18+14,6  

T57 lot 1 
- 	:  

7 Leocă  Traian 20 
8 Leucă lonuţ  T57 46 65 29 

9 Platon Daniel T68 19,23 	: 38 . : 	207 
10 Platon Marina R T70 20,77 

- 
2 

11 PlatonDaniel T71 31,39 	• 

AI 

12 Bălan Gheorghe T72 41,28  

13 11 Botez Liliana T73 22,85 	- 

..-- 	
. - 	 731 

11 Botez LlIIana T74 3 1 ,94 - 	 * 

~
l4  
15 
16 Botez Ionel Jorj T103 lotl sud 20 150 
17 ArhipTeodor T106 10,72 .6 	. 26 
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Nr. Suprafa ţa ancnajată  Trupul (Ie Declarată  Ia APIA Nedeclarată  la 
Crt. paiiş ti primărie paji ş te (ha) APIA (ha) 

AT(ha) 
124  

 (suprafa ţaînchiriată )  

614,08 

846,34 

Total 12,090 

3Ps1iarL11i T107Iotlnord 5 14 
aii A-IMTei C T1 07 Iot 2 sud 10 102 

20 1n Duiitru 
Majdea Lonet 

T1 34 lot 1 nord 6 33 250 
T134 coastă  7,5  

22 - AsocCres Ama1e T135 lot 1 sud 27 40 
23 Că uian Dutru T135 Iot 2 nord 

T136 
36,5  
4,06  24 Le-tnsmin 

25 PâvIne1  T137 21,7 7 162 
26 Lecà  T138 10 
27 Diacinuirnitru T147 14,18 30 
28 DiaconuDimitru T148 14,74 42  
29 Că uiani Dmitru T1 50 3+40,64  

30 . Cot1iCtriel T160 8 23  
31 PopaCraA T160 Munteni 9,64 14 14 

TOTAL 614,08 500 1762 

- 	Conform siti. ansmisă  de primărie, pe pajiştile închiriate pasc: 596 capete bovine, 26 capete 
cabaline, 1 58 	te ovine+caprine. 

- 	Tabelul 1.3. 

UNITATEA DE AMENAJAT - DISPUNEREA PAJIŞTILOR UAT TECUCI 



Sursa Google earth prelucrat de autor 

1.4. Gospodărirea anterioară  a pajiş tilor din amenajament. 
Administrarea paji ştilor până  la adoptarea prezentului amenajament s-a făcut în baza 
Regulamentuiui de păşunat aprobat prin Hotărârea Consiliului Local. 
Modul de utilizarea a pajiştilor este în regim de p ăşune şi fâneaţă(trupul 24) . Închirierea se 
va face în baza cererilor cresc ătorilor de animale, persoane fizice sau juridice care au animale 
înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor (R.N.E) în vederea folosin ţei şi a executării lucrărilor 
de întreţinere a suprafeţelor de păşune. 	 - 
Lucrările de întreţinere a suprafeţelor de păsune şi a utilitătilor zoopastorale se vor efectua de c ătre 
crescătorii de animale care le folosesc, condi ţiile şi nivelul acestor lucrări urmând a fi cuprinse în 
contractul de închiriere. 
Chiriaşul este obligat: 
- să  asigure exploatarea prin pa şunat, eficace, în regim de continuitate şi de permanenţă  a terenului 	- 
ce face obiectul închirierii, potrivit obiectivelor stabilite de c ătre proprietar; 
- să  realizeze Iucrari de cur ăţare a păşunilor, de eliminare a buruienilor toxice, precum şi eliminarea 
excesului de apă ; 
- să  respecte încărcătura minimă  şi anume de 0,3 UVM/ha, pentru suprafa ţa solicitată ; 
-să  utilizeze fondurile obţinute ca sprijin sau subven ţie de Ia stat, pentru efectuarea de lucr ări de 
însamânţare sau întreţinere, precum şi amenajări pastorale. 
Chiriaşului îi este interzis ă  creşterea la stâna sau pe Iangă  stâna a altor specii de animale decat cele 
stabilite prin contract, în scopul evitarii degrad ării terenului. 	 - 
Conform regulamentului anuai pe p ăşune, în vederea îmbun ătăţirii calităţii acestora s -au efectuat 
lucrări de întreţinere cu crescătorii de animale care de ţin animale înscrise în RNE şi care pasc pe 
păşunea comunală, cu respectare a  bunelor condiţii agricole şi de mediu. 	 - 
Lucrările de între ţinere curente anuale: 
- distrugerea mu şuroaielor, 
- curăţarea scaieţilor şi a plantelor toxice; 
- curăţarea mărăcinilor a fost efectuat ă  în fiecare primavară  înaintea deschiderii sezonului de 
păşunat; 
- cosirea suprafe ţelor nepăşunate şi strângerea fânului; 
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- cosirea păşunii după  păşunat; 
Lucrări defertilizare  a pă unii:-  aufost aplicate îngrăşăminte chimice (par/ial) în anii 2013/2014, 
numai pe tarlalele 148, 150, 45, 103, fertilizare s-a realizat şi prin tdrlire. 
Primăria Tecuci nu deţine  suprafaţă  de pădure. 

Dintre factorii limitativi ai produc ţiei şi cauzele degradării pajiştilor de pe raza UAT-ului amintim: 
- 	 - iernile geroase ş i uscate; 

- Iipsa precipitaţiilor începând cu luna mai pân ă  în septembrie, în majoritatea anilor; 
- degradarea solului prin eroziunea pluvial ă  sau eoliană ; 

- 	
- aciditatea sau alcalinitatea pronun ţată  a solului; 
- textură  prea nisipoasă  sau prea argiloasă ; 

- 	 - lipsa elementelor fertilizante de natur ă  organică  sau chimică ; 
- lipsa corectării reacţiei solului; 
- Iipsa lucrărilor minime de între ţinere (grăpare, cosire resturi neconsumate pe p ăşuni, 

- 	 etc.); 
- circulaţia haotică  a animalelor 

- tipul de sol pe anumite parcele (nisipos, nisipo-Iutos) 
- invazie de buruieni, plante de slab ă  calitate( pelini ţă, coada şoricelului, scaietele 
dracului, scaietele popii, Iaptele cucului, lumân ărică) 

- 	 - păşunatul pe vreme umedă  
- păşunatul în afara calendarului; 

- supratârlirea; 
- prezenţa muşuroaielor, etc. 

În tabelul 1.3. este redată  producţia medie de iarb ă  a pajiştilor, determinată  pe baza datelor din 
ultimii 5 ani, furnizate de prim ărie. 

- 	Producţ ia medie de iarbă  a pajistilor, determinat ă  pe baza datelor din ultimii 5 ani: 

Tabelul 1.3 
Nr. Specificare 2013 2014 2015 12016 2017 Media 

1 Trupul de pasune UAT Tecuci 

2 Suprafaţa —ha 812,09 
3 Productia medie 3,07 

(to/ha/an)  

4,51 5,61 5.61 6,00 4,96 

4 Producţia totală  -to 2493,1 3663 4556 4556 4873 4028,22 
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CAP. 2. ORGANIZAREA TERITORIULUI 

Pe teritoriul UAT Tecuci suprafaţa de paji şte pentru care se efectueaz ă  lucrarea de amenajament 
este de 812,09 ha, distribuit ă  în 24 trupuri de exploatare, conform tabelului 1.1 amplasate în 
Câmpia Siretului Inferior. 
2.1 Denumirea trupurilor de pajişte care fac obiectul acestui studiu. 
Trupurile de paji şte ce urmeaz ă  a fi amenajate sunt urm ătoarele: 
Tabelul 2.1. 

Trupul de paji şte Parcele descriptive 
componente 

Suprafa ţa (ha) 
Nr. Denumire 

1 Sat Nou 1 SatNou 1.1 40,530 
Total trup 1  40,530 

Sursa Google earth pro prelucrat de autor 

Trupul de pajişte  Parcele descriptive 
componente  

Suprafaţa (ha) 
Nr. Denumire 

2 Sat Nou 2 Sat Nou 2.1 22,220 
Total trup 2  22,220 

Sursa Google eart/i pro prelucrat de autor. 

Trupul (le paji şte 	 Parcele descriptive 
Nr. 	 Denumire 	 componente  

Suprafa ţa (ha) 

•3 Sat Nou 3 	 Sat Nou 3.1 56,060 

Total trup 3  56,060 

Sursa Google eurt/i pro prL/ucrat de autor. 
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Trupul de paji ş te Parcele descriptive 
componente  

Suprafa ţa (ha) 
Nr. Denurnire 

4 Crivi ţeni 1 Crivi ţeni 1.1 19,210 
Totaltrup4  19,210 

Sursa Google earth pro prelucrat de autor. 

Trupul de paji şte Parceie descriptive 
componente  

Suprafaţa (ha) 
Nr. Denumire 

5 Crivi ţeni 2 Criviţeni 2.1 22,50 
Total trup 5  22,50 

Sursa Google earth pro prelucrat de autor 
Trupul de paji şte Parcele descriptive 

componente  
Suprafaţa (ha) 

Nr. Denumire 

6 Ocheşeşti-Crivi ţeni 
Ocheşeşti-Crivi ţeni 1(T68, T70, T71) 78,350 
Ocheşeşti-Crivi ţeni 2 (T 45) 65,200 
Ocheşeşti-Crivi ţeni 3 (T 72) 41,280 

Total trup 6  184,830 

Sursa Google earth pro prelucrat de autor. 

Trupul de paji şte Parcele descriptive 
componente  

Suprafa ţa (ha) 
Nr. Denumire 

7 Raleş  1 Rale ş  1.1 7,00 
Total trup 7  7,00 
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Sursa Google earlli pro prelucrat de autor 

Trupui de paji şte Parceie descriptive 
componente  

Suprafa ţa (ha) 
Nr. Denumire 

8 Raleş  2 RaIeş  2.1 31,940  
Total trup 8  31,940 

Sursa Google earth proprelucrat de autor. 

Trupul de pajişte Parcele descriptive 
componente  

Suprafaţa (ha) 
Nr. Denumire 

9 Cernicari 1 Cernicari 1.1 14,180 
Total trup 9  14,180 

Sursa Google earth pro prelucrat de autor 

Trupul de pajişte Parcele descriptive 
componente  

Suprafaţa (ha) 
Nr. Denumire 

10 Cernicari 2 Cernicari 2.1 58,380 
Total trup 10  58,380 

Sursa Google earlli pro prelucrat de autor. 
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Trupul de pajişte Parcele descriptive 

componente  

Suprafa ţa (ha) 

Nr. Denumire 

11 Băicescu 1 Bălcescu 1.1 3,090 

Total trup 11  3,090 

Sursa Google eartli pro prelucrat de autor. 

Trupul de paji şte Parcele descriptive 

componente  

Suprafa ţa (ha) 

Nr. Denumire 

12 Bălcescu 2 Bă lcescu 2.1 50,820 

Total trup 12  50,820 

Sursa Google eartli pro prelucrat de autor. 

Trupul de pajişte Parcele descriptive 

componente  

Suprafa ţa (ha) 

Nr. Denumire 
13 Bălcescu 3 Bălcescu 3.1 34,160 

Total trup 13  34,160 

Sursa Google earth proprelucrat de autor. 

Trupul de pajişte Parcele descriptive 

componente  

Suprafa ţa (ha) 

Nr. Denumire 
14 Bălcescu 4 Bă lcescu 4.1 1,530 

Total trup 14  1,530 
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Sursa Google earlh pro prelucral de aulor. 

Trupul de pajişte Parcele descriptive 
componente  

Suprafa ţa (ha) 
Nr. Denumire 

15 Rotunda l Rotunda 1.1 1 g,630 

Total trup 15 	 . 18,630 

Sursa Google earlh pro prelucral de autor. 

Trupul de pajişte 	 Parcele descriptive 
Nr. 	 Denumire 	 componente  

Suprafa ţa (ha) 

16 Rotunda 2 	 Rotunda 2.1 1,5 90 
Total trup 16  1,590 

Sursa Google ear1h pro prelucral de aulor. 

Trupul de paji şte Parcele descriptive 
componente 

Suprafa ţa (ha) 
Nr. Denumire 

17 Rotunda 3 Rotunda 3.1 . 	4,060 
Total trup 17  4,060 



Sursa Google earlh pro prelucrat de aulor. 

Trupu de pajişte 	 Parcele descriptive 	Suprafaţa (ha) 

	

Nr. 	 Denumire 	 componente  

Rotunda 4 	
Rotunda 4.1 	 80,420 

1S  
Rotunda 4.2 	 21,700 

Total trup 18 	 102,120 

— 

Sursa Google earlh pro prelucral de aulor. 

Trupt l de paji şte 	 Parcele descriptive 	Suprafa ţa (ha) 

	

\r. 	 Denumire 	 componente  

	

19 	 Colonie 	 Colonie 1 	 1,700 
Tc I trup 19 	 1,700 

7M 

Sursa Google earth proprelucral de aulor. 

, J1 , Il 

Nr 

Tot 

de pajişte Parceie descriptive 
componente  

Suprafaţa (ha) 
Denumire 

CFR CFR 1 8,620 
8,620 
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Sursa Google earth pro prelucrat de autor. 

Trupul de pajişte Parcele descriptive 
componente  

Suprafa ţa (ha) 

Nr. Denumire 

21 Drăgăneşti Drăgăneşti 1 13,250 

Total trup 21  13,250 

Sursa Google earth proprelucrat de autor. 

Trupul de pajişte Parcele descriptive 

componente  

Suprafaţa (ha) 

Nr. Denumire 

22 Rotunda 5 Rotunda 5.1 10,000 

Total trup 22  10,000 

Sursa Google earth pro prelucrat de autor. 

Trupul de paji şte 	 Parcele descriptive 

Nr. 	 Denumire 	 componente  

Suprafa ţa (ha) 

23 Ocheşeşti 	 1 74,000 

Total trup 23  74,000 

Sursa Google earth pro prelucrat de autor. 

25 



Trupui de paji şte Parceie descriptive 
componente  

Suprafa ţa (ha) 
Nr. Denumire 

24 Cernicari 3 1 31,670  

Total trup 24  31,670 

Sursa Google earlh pro prelucral de autor. 

2.2 Amplasarea teritorială  a trupurilor de pajite (planul cadastral). 

Vecinii i hotarele pajitii 

La acest capitol a fost realizat câte un plan de amplasament ş i delimitare a imobilului pentru fiecare 
- 	 parcelă  descriptivă  din componene ţa fiecarui trup de pajite. Tot în cadrul acestui subcapitol se 

prezintă  vecinătăţ ile ş i limitele fiecărei parcele descriptive sub form ă  de tabel. 
Tabelul 2.2. 

Localitate 
Trup Parcela 

N S E V 
pajişte descriptivă  

Tecuci 1 Sat Nou 1 DE, Canal desecare 
DE, Canal Pajişte —trup 3 

Dig râu Bâriad, 
 desecare  pajişte trup 2 

Tecuci 2 Sat Nou 2 Canal desecare, DE Dig râu Bârlad, Drum exploataţie Dig râu Bârlad 
. . DE  

Tecuci 3 SatNoii 3 DE, Canal desecare 
Proprietate Drum exploataţie, Paj işte —trup 2 

Privată  Teritoriu Munteni  

Tecuci - 4 Criviţeni 1 DE, Canal desecare 
DE, Proprietate 

DE 
Proprietate 

privată   privată  

Tecuci 5 Criviţeni 2 DE, Canal desecare 
DE, Canal 

DE 
Proprietate 

desecare  privată  

Ocheşeşti DE, Paji şte PD2, 
Dig Rateş (Brateş), 

DE, Teren arabil- 
Criviţeni 6.1 

DE Canal desecare , 

PD3 
Teren arabil-prop. prop. privat ă  

privată  
Tecuci 6 Ocheşeşti 

DE, Paji şte PDI Limită  intravilan 
Dig Rateş(Brate ş) DE, paji şte PD3 

Criviţeni 6.2  Tecuci  
Ocheşeşti DE, Paji şte PDI Limită  intravilan 

DE, paji şte PD2 DE, teren 
Criviţeni 6.3  Tecuci intravilan Tecuci   

Tecuci 7 Raleş  1 DE, Canal desecare Teren agricol- Dig Rateş(Bârlad) Teren agricol- 
prop. privată   prop. privată  

Tecuci 8 Raleş  2 Teren agricol-prop. 
Rampă  gunoi-T73 

Propr. privată-teren 
Dig Rateş(Bârlad) 

privată   arabil şi vii  

Tecuci 9 Cernicari 1 
Teren intravilan 

Prop. privată  Râu Rateş  Propr. privată- 
Tecuci  teren arabil 

Teren Piaţă  Tecuci 10 Cernicari 2 Canal desecare 
Zooland,_DE  DE Râu Rate ş  

Tecuci 11 Bă lcescu 1 DE Cărămidărie Pajişte T14 Drum de centură  Prop. privat ă  
Tecuci 12 Balcescu 2 DE Cărămidărie Canal desecare Prop. privat ă  DE 

Tecuci 13 Bă lcescu 3 Canal desecare 
Teren Ministerul 

Apărării Canal desecare DE 

Tecuci 14 Bă lcescu 4 Paji şte T11 Teren Ministerul 
Drum de centură  Prop. privată-vii 

Apărării  
Tecuci 15 Rotunda 1 Poligon DE DE Prop. privată  

Tecuci 16 Rotunda 2 Prop. privată  Teritoriu 
Drăgăneşti Prop. privată  Teritoriu 

 Drăgăneşti 
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. 

Tecuci 17 Rotunda 3 DE 
Teritoriu 

Drăgăneşti  CFR Canal desecare 

Tecuci 18 
Rotunda 4.1 Poligon 

Teritoriu 
 Drăgăneşti  Canal desecare DE 

Rotunda 4.2 Poligon PD1 Canal desecare, DE PD 1 
Tecuci 19 Colonie DN 24 Canal Canal Prop. privată  
Tecuci 20 CFR Canal DN 24 Canal DE 
Tecuci 21 Drăgăncşti Canai CD Prop. privată  DE, zonă  CFR 
Tecuci 22 Rotunda 5 CFR Prop. privată  CFR CFR 
Tecuci 23 Ocheşeşti Teritoriu Munteni Prop. privată  Dig Rateş(Bârlad) Drum exploataţie, 

Tecuci. 24 Cernicari 3 Prop. privată  Dràgànqti Prop. privată  Dig Rateş(Bârlad) 

2.3 Constituirea si materializarea parcelarului si subparcelarului descrijtiv. 

In acest subcapitol se precizea.z ă  criteriile de constituire şi modul de materializare al 
parcelarului şi subparcelarului (semne, brazde, ţăruş  i, borne), numărul total al parcelelor 
descriptive şi subparcelelor. - 

Toate aceste detalii sunt prevazute în tabelul de mai jos: 
Tabelul 2.3 

Trup (le )aji ş te Liniite de rnarcare ( 
borne, druniuri, ruri, etc. 

Parcelă  descriptiv ă  Nr. Trup 
O 1 2 3 

B 1 -delimitează  parcela la E de pajişte trup 3; la N şi S avem DE ş i 
Sat Nou 1 Sat Nou 1.1 CD;_la V_—dig râu_Bârlad 

Sat Nou 2 Sat Nou 2.1 
B2-delimitează  parcela Ia S de teren proprietate privat ă  CD La N;  

DE la E şi dig râu Bârlad la V 
B3-delimitează  parcela 1a SV de teren proprietate privată; B1 Ia V; 

3 Sat Nou 3 Sat Nou 3.1 DE şi CD la N; DE la E, ce delimiteaz ă  parcela de teritoriu 
aclministrativ Munteni. 

- (riviteni 1 Criviţenl 1.1 
134- delimitează  parceiala V de terenpropriet.ateprivat ă, DE Ia E, 

DE şi CDIaN. 
Acest trup este format din p ăşune privată, limitele de marcare sunt 

5 (rivileiii 2 Criviţeni 2.1 cunoscute de fiecare proprietar în part 

Ocheşeşti-Criviţeni 1 
B5-delimitează  parcela la NE de terei prQprietate privat ă, dig râu 

Rateş laE, DEIaN şi S 
( 

Ocheşeti- 
Ocheşeşti-Criviţeni 2 Dig râu Rateş  la E, DE la N şi V 

(riviteni 

Ocheşeşti-Criviţeni 3 
B6-delimitează  parcela la V de teren proprietate privat ă, DE la N, 

E şiV. 

7 Ra leş  1 Ralcş  1.1 B24-delimitează  parcela Ia S de teren proprietate privată, dig râu 
Rateş  la E, 

B7-delimitează  parcela Ia S de T 73, tarla care a fost scoas ă  din 
X Raleş  2 Raleş  2.1 categoria p ăşune, pe această  suprafaţă  se amenajează  groapa de 

gunoi a Iocalit ăţii, dig râu Rateş  la V. 
B8-delimitează  parcela la SV de teren proprietate privat ă, De Ia N, 

) Cernicari 1 (ernicari 1.1 
dig râu Rateş  la E. 

DE şi B9-delimitează  parceia la N şi E de teren proprietate privată , lt) Cernicari 2 (ernicari 2.1 
dig râu Rate ş  Ia V. 	 • 

B 1 O-delimitează  parcela la N de teren proprietate privat ă, Drum de 1 Bă lcescu 1 Bi lcescu 1.1  
centură laE,B13 laS. 

B 11 -delimitează  parcela Ia E de teren propr. privată, DE la N şi la 
12 Bălcescu 2 Bă lcescu 2.1  V,CDIaS. 

3 Bă lcescu 3 Bălcescu 3.1 
B12-delimitează  parcela la SE de teren Ministerul Ap ărării, DE la 

 V,CDIaN şiE 

14 Bă lcescu 4 Bă lcescu 41 
B13-delimitează  parcela Ia NV de T11 şi teren arabil propr. privat ă . 

Drum de centură  la E 
5 Rotunda 1 Rotunda 1.1  B 1 4-delimitează  parcela Ia N de poligon, DE la S şi E. 

16 Rotunda 2 Rotunda 2.1 B 1 5-delimitează  parcela Ia V de teritoriu Drăgăneşti, DE la E ş i S. 
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17 Rotunda 3 Rotunda 3.1 B16-deiimitează  parcela la N, CD Ia V, Linie CF la E. 
B 1 7-delimitează  parcela la S de teritoriu Dr ăgăneşti, DE la N ş i V, 

18 Rotunda 4 
Rotunda 4.1  CD la E. 
Rotunda 4.2 CD ş i DE la E. 

19 Colonie Colonie 1 
B21-delimitează  parcela la SV de teren propr. privat ă, CD la S, DN 

24laN,DEIaV. 

20 CFR CFR 1 
1322-delimitează  parcela la V de teren propr. privat ă, DN 24 la S, 

DelaV.CDIaN şiE. 

21 Drăgăneşti Drăgăneşti 1 
B18-delimitează  parcela la SE de teren propr. privat ă, CD laN ş i 

S,CD şiCFRIaV. 

22 Rotunda 5 Rotunda 5.1 
B19-delimitează  parcela la S de teren proprietate privat ă, Iinie CF 

laE şiV 

23 Ocheşeşti Ocheşeşti 1 
B23-delimitează  parcela la N de teritoriu administrative Munteni, 

DE la V, dig râu Rateş . 

24 Cernicari 3 Cernicari 3.1 
B20-delimitează  parcela Ia N de teren proprietate privat ă, DE la S, 

dig râu Rate ş  la V. 

Parcela descriptivă  1 din trupul 1 Sat Nou 1 - în suprafaţă  de 40,530 ha, format ă  din T57 
P208, T57 P 209, se întinde la NE de intravilan Tecuci, delimitat ă  Ia N ş i S de DE ş i canale de 

desecare, Bl delimitează  parcela la E de paji şte trup 3, iar Ia V parcela este delimitat ă  de dig râu 
Bârlad ş i pajişte trup 2. Vegetaţia  ierboasă  este reprezentat ă  de specii cu valoare furajer ă  slabă, 
medie ş i bună, există  zone întinse cu urda vacii, mu şt ar  sălbatec, pipirig, pipirigu ţ, păşunată  pe 

vreme umed ă . Vegetaţia  lemnoas ă  lipseşte, necesită  plantări de arbori în pâlcuri. 

Sursa Google eartli pro prelucrat de autor 	 Foto original 

Parcela descriptivă  1 din trupul 2 Sat Nou 2 - în suprafaţă  de 22,220 ha, format ă  din T56 
P207, T55 P 205, este situată  la S de trupul 1, delimitat ă  Ia N de DE ş i canale de desecare, B2 

delimitează  parcela la S, la V parcela este delimitat ă  de dig râu Bârlad, Ia E este delimitat ă  de DE. 
Vegetaţia ierboasă  este reprezentat ă  de specii cu valoare furajer ă  slabă, medie şi bună , există  zone 

întinse cu pelini ţă, urda vacii, muştar sălbatec, pipirig, pipiriguţ, cu produc ţie scăzută. Vegetaţia 
lemnoasă  lipseşte, necesită  plantări de arbori în pâlcuri. 

Sursa Google earth pro prelucrat de autor 	 Foto original 

Parcela descriptiv ă  1 din trupul 3 Sat Nou 3 - în suprafaţă  de 56,060 ha, formată  din T57 P 

203,210, se întinde la nord-est de intravilan Tecuci si este situat ă  la E de trupul 1, delimitată  la N 

28 



de DE şi canale de desecare, B3 delimiteaz ă  parcela la SV de teren arabil, proprietate privat ă, la V 
parcela este delimitată  pajişte trup 1, la E este delimitată  de DE şi teritoriu Munteni. Vegetaţia 
ierboasă  este reprezentată  de specii cu valoare furajer ă  slabă, medie şi bună, există  zone întinse cu 
urda vacii, mu ştar sălbatec, pipirig, pipiriguţ . Vegetaţia  lemnoasă  Iipseşte, necesită  plantări de 

arbori în pâlcuri. 

Sursa Google earlh pro prelucral de aulor 
Parcela descriptivă  1 din trupul 4 Criviţeni 1 - în suprafaţă  de 19,210 ha, formată  din T51 P 
190, T47 P67, suprafaţă  compusă  din pajişti din proprietatea Consiliului Local(8 ha) şi din pajişti 
puse în posesie persoanelor fizice(1 1,2 1 ha) se întinde Ia est de intravilan Tecuci, delimitat ă  la N de 
DE şi canale de desecare, B4 delimiteaz ă  parcela la V de teren proprietate privat ă, la S parcela este 
delimitată  De, la E este delimitat ă  de DE. Vegetaţia ierboasă  este reprezentat ă  de specii cu valoare 
furajeră  slabă, medie şi bună , zona prezintă  vegetaţie neconsumată  şi necurăţată, gropi de gunoi şi 

muşuroaie. Vegetaţia  lemnoasă  1 ipseşte, necesită  plantări de arbori în pâlcuri. 

Sursa Google ear1h proprelucral de aulor 
Parcela descriptivă  1 din trupul 5 Criviţeni 2 - în suprafaţă  de 22,500 ha, formată  din T47 P 
158, T50, 69, suprafaţă  compusă  diri pajişti din proprietatea Consjljuluj Local(1,850 ha) şi din 
pajişti puse în posesie persoanelor fizice(20,65ha) se întinde la est de intravilan Tecuci, delimitat ă  
la N de DE şi canale de desecare, la V de teren proprietate privat ă, la S parcela este delimitată  DE 
şi canal de desecare, la E este delimitat ă  de DE. Vegetaţia ierboasă  este reprezentată  de specii cu 
valoare furajeră  slabă, medie şi bună, aprox. 5% din suprafaţă  este acoperit ă  cu pipirig(zonă  de 

baltă) zona prezint ă  vegetaţie  neconsumată  ş i necurăţată, zone cu gunoaie depozitate şi muşuroaie. 
Vegetaţia lemnoasă  lipseşte, necesită  plantări de arbori în pâlcuri. 

Sursa Google ear1h pro prelucral de aulor 	 Folo original 
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riginal 

- 

Parcela descriptivă  1 din trupul 6 Oche şeşti-Criviţeni 6.1 - în suprafaţă  de 78,350 ha, 
formată  din T68 P 248, T70 P259, T 71 P262, este situat ă  la est de intravilan Tecuci, delimitată  Ia 

- N de DE şi canale de desecare, Ia V de DE şi teren proprietate privată, la S parcela este delimitat ă  
DE şi pajişte PD2 şi PD3 din trupul 6, B5 delimitată  parcela 1a E teren proprietate privat ă, Ia E 
parcela mai este delimitat ă  şi de dig râu Rateş . Vegetaţia  ierboasă  este reprezentat ă  de specii cu 

- 

	

	 valoare furajeră  slabă  şi medie, zona prezintă  vegetaţie neconsumat ă  şi necurăţată, zone cu multă  
peliniţă, teren denivelat cu producţie de masă  verde scăzută. Vegetaţia lemnoasă  Iipseşte (foarte rar 

- 	 tufe de Rosa canina-m ăceş), necesită  plantări de arbori în pâlcuri. 

Sursa Google earth pro prelucrat de autor 

Parcela descriptivă  2 din trupul 6 Ocheşeşti-Criviţeni 6.2 - în suprafaţă  de 65,200 ha, 
- 

	

	 formată  din T 45 P149, este situat ă  Ia est de intravilan Tecuci, delimitat ă  la N de DE şi pajişte PDI 
din trupul 6, la V de DE şi PD3, la S parcela este delimitat ă  de teren intravilan Tecuci, la E parcela 

- este delimitat ă  de dig râu Rateş . Vegetaţia ierboasă  este reprezentat ă  de specii cu valoare furajeră  
slabă  şi medie, avem zone cu acumul ări de apă  datorită  apelor meteorice, zone cu mult ă  peliniţă, 
pipirig, piciorul cocoşului, cu producţie de masă  verde scăzută. Vegetaţia lemnoasă  lipseşte (foarte 
rar tufe de Rosa canina-m ăceş), necesită  plantări de arbori în pâlcuri. 

Sursa Google eart/i pro prcIucr(lt de uutor 

Parcela destrptivă  3 din trupul 6 Ocheşeşti-Criviţeni 6.3 - în suprafaţă  de 41,280 ha, 
formată  din T 12 P265, este situată  la est de intravilan Tecuci, delimitat ă  la N de DE şi pajişte 
PDI, B6 delimitează  Ia V parcela de DE şi teren intravilan Tecuci, Ia S avem limit ă  intravilan 
Tecuci, la E parcela este delimitat ă  de DE şi PD2 din trupul 6. Vegetaţia  ierboasă  este reprezentată  
de specii cu valoare furajer ă  slabă, medie şi bună , zone cu multă  peliniţă, acoperire cu vegeta ţie 
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neuniforma, producţie de masă  verde care variază  de Ia lto/ha pân ă  la 9to/ha. Vegetaţia lemnoasă  
Iipseşte(foarte rar tufe de Rosa canina-m ăceş), necesită  plantări de arbori în pâlcuri. 

Sursa Google earth pro prelucrat de autor 

Parcela descriptivă  1 din trupul 7 Raleş  1 - în suprafaţă  de 7,00 ha, format ă  din T 68 P252, 
teren orizontal. Vegeta ţia ierboasă  este reprezentat ă  de specii cu valoare furajeră  slabă, medie şi 
bună, prezintă  zone cu mult pipirig şi pipiriguţ. Vegetaţia lemnoasă  Iipseşte, necesit ă  plantări de 
arbori în pâlcuri. 

Sursa Google earth proprelucrat de autor 

Parcela descriptivă  1 din trupul 8 IIRaleş  2 - în suprafaţă  de 31,940 ha, formată  din T 74 P278, 
teren orizontal. Vegetaţia ierboasă  este reprezentat ă  de specii cu valoare furajeră  slabă , medie ş i 
bună, prezintă  zone cu mult pipirig şi pipiriguţ. Vegetaţia lemnoasă  lipseşte, necesită  plantări de 
arbori în pâlcuri. 

Sursa Google eartlz pro prelucrat de autor 

Parceia descriptivă  1 din trupul 9 Cernicari 1 - în suprafaţă  de 14,1800 ha, formată  din T 147 
P759, teren orizontal. Vegeta ţia ierboasă  este reprezentată  de specii cu valoare furajer ă  slabă , 
medie şi bună , zona prezintă  vegetaţie neconsumată  ş i necurăţată . Vegetaţia Iemnoasă  aproape 	- 
inexistentă(răzleţ  Eleanus angustifolia-sălcioară), necesită  plantări de arbori în pâlcuri. 
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Sursa Google earlh pro prelucrat de autor 

Parcela descriptiv ă  1 din trupul 10 Cernicari 2 - în suprafaţă  de  58,380 ha, format ă  din T 148 
P768, T 150 P785, teren orizontal. Vegeta ţ ia ierboasă  este reprezentat ă  de specii cu valoare furajer ă  
slabă, medie ş i bună, prezintă  zone cu urda vacii, pipirig şi piciorul coco şului. Vegetaţ ia lemnoasă  

aproape inexistent ă(răzleţ  Eleanus angustifolia-s ă lcioară), necesită  plantări de arbori în pâlcuri. 

Sursa Google earth pro prelucrat de autor 

Parcela descriptivă  1 din trupul 11 Bălcescu 1 - în suprafaţă  de 3,090 ha., formată  din T 102 P 
494, 495, teren cu expozi ţie estică . Vegetaţia  ierboasă  este reprezentat ă  de specii cu valoare 

- 

	

	 furajeră  slab, medie şi bună, zone cu vegetaţie neconsumată  şi necurăţată . . Vegetaţia Iemnoasă  este 

reprezentat ă  rar de sălcioară, zone invadate de o ţetari(Rus tyfina) care necesită  curăţ ire. 

Sursa Google earth pro prelucrat de autor 

Parcela descriptivă  1 din trupul 12 Bă lcescu 2 - în suprafaţă  de 50,820 ha, formată  din T 103 
P503, 507, T 160 P1002, teren orizontal. Vegeta ţia ierboasă  este reprezentat ă  de specii cu valoare 

furajeră  slabă , medie ş i bună , zone cu stuf(exces de umiditate), apox 6 ha necesit ă  destufizare ş i 

apoi reînsămânţare,  prezintă  vegetaţie neconsumată  ş i necurăţală, zo ne cu rogozuri. Vegetaţia 
Iemnoasă  este reprezentat ă  rar de m ăceş , sălcioară . 
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Sursa Google earth pro prelucrat de autor 

Parcela descriptivă  1 din trupul 13 Bălcescu 3 - în suprafaţă  de 34,160 ha, formată  din T 106, 
T 107 P51 7, teren orizontal. Vegeta ţia ierboasă  este reprezentat ă  de specii cu valoare furajeră  slabă , 
medie şi bună, zone cu stuf(exces de umiditate), apox 4 ha necesit ă  destufizare şi apoi 
reînsămân ţare, prezintă  vegetaţie neconsumată  ş i necurăţată, zone cu rogozuri. Vegetaţia lemnoasă  
este reprezentată  rar de m ăceş, sălcioară . 
o suprafaţă  de aprox. 2 ha este arat ă, suprafaţă  care trebufe reîns ărncnţat ă  şi redată păşunatului, 
o altă  suprafa ţă  este lucernier ă, suprafaţă  ce se va reface treptat ffl$Ïnê prin instalarea vegetaţiei 
spontane.  

Sursa Google earth pro prelucrat de autor 

Parceia descriptivă  1 din trupul 14 Bălcescu 4 - în suprafaţă  de 1,530 ha, formată  din T 104 
P508, teren cu expozi ţie estică . Vegetaţia ierboasă  este reprezeiita ţă  de specii cu valoare furajer ă  
slabă, medie şi bună, prezintă  vegetaţie neconsumată  ş i necurăţată  Vegetaţia lemnoasă  este 
reprezentată  rar de măceş , sălcioară ,  zone invadate de_oţetari(Rus_tyflna)care necesită  curăţire 

Sursa Google earth pro prelucrat de autor. 

Parcela descriptiv ă  1 din trupul 15 Rotunda 1 - în suprafaţă  de 18,630 ha, format ă  din T 134 
P685, teren orizontal şi cu expozi ţie estică . Vegetaţia  ierboasă  este reprezentat ă  de specii cu 
valoare furajeră  slabă, medie ş i bună, prezintă  vegetaţie neconsumată  ş i necurăţată. Vegeta ţ ia 	- 
Iemnoasă  este reprezentat ă  rar de tufe de m ăceş, pâlcuri de să1cioară, glădiţă , zone invadate de 
oţetari(Rus tyfina) care necesit ă  curăţire.  
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Sursa Google earth pro prelucrat de autor 

Parcela descriptiv ă  1 din trupul 16 Rotunda 2 - în suprafaţă  de 1,590 ha,formată  din T 132 
P675, teren cu expozi ţie estică . Vegeta ţ ia ierboasă  este reprezentat ă  de specii cu valoare furajer ă  
slabă, medie ş i bună, prezintă  vegeta ţie neconsumată  ş i necurăţată . 

Sursa Googie earth pro prelucrat de autor 

- 	 Parcela descriptiv ă  1 din trupul 17 Rotunda 3 - în suprafaţă  de 4,060 ha, format ă  din T 137 
P708, teren orizontal. Vegeta ţia ierboasă  este reprezentat ă  de specii cu valoare furajeră  slabă , 

medie ş i bună, prezintă  vegetaţie neconsumată  ş i necurăţată . Vegetaţia lemnoasă  Iipseşte, ne cesită  
- 	 plantări în pâlcuri. 

- 	 Sursa Googie earth pro preiucrat de autor 

Parcela descriptivă  1 din trupul 18 Rotunda 4,1 - în suprafaţă  de 80,420 ha, formată  din 
T1 35 P700, teren orizontal. Vegeta ţia ierboasă  este reprezentat ă  de specii cu valoare furajeră  slabă , 
medie ş i bună, prezintă  vegeta ţie neconsumată  ş i necurăţată, zone cu rogozuri(pipirig, pipirigu ţ), 
zone cu sărătură, zone cu exces de umiditate, mu şuroaie foarte multe. Vegeta ţia Iemnoasă  este 

- 	 reprezentat ă  rar de Eleanus angustifolia(s ălcioră), necesită  plantări în pâlcuri. 

Sursa Googie earth pro preiucrat de aut()r 
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Parcela descriptivă  2 din trupui 18 Rotunda 4.2 - în suprafaţă  de 21,700ha, formată  din T137 	- 
P706, teren orizontal. Vegeta ţia ierboasă  este reprezentat ă  de specii cu valoare furajeră  slabă , 
medie ş i bună, prezintă  vegeta ţie neconsumată  ş i necurăţată, zone cu rogozuri(pipirig, pipirigu ţ), 	- 

zone cu sărătură, zone cu exces de umiditate, mu şuroaie foarte multe. Vegetaţ ia  lemnoasă  este 

reprezentată  rar de Eleanus angustifolia(s ă lcioră), necesită  plantări în pâlcuri. 

Siirsa Google earlh proprelucral de aulor 

Parcela deseriptivă  1 din trupul 19 Coionie - în suprafaţă  de 1,700 ha, formată  din T160 
P1218, 1219, teren orizontal. Vegeta ţia ierboasă  este reprezentat ă  de specii cu valoare furajer ă 	- 
slabă, medie şi bună, prezintă  vegetaţie neconsumată  şi necurăţată . Vegetaţia Iemnoasă  Iipseşte, 

necesită  plantări în pâlcuri. 

Sursa Google earth pr() pre/ucral de autor 

Parcela descriptivă  1 (1i11 trupul 20 CFR - - în suprafaţă  de 8,620 ha, formată  din T160 
P1218, 1219, teren orizontal. Vegeta ţia ierboasă  este reprezentat ă  de specii cu valoare furajer ă 	- 
slabă, medie şi bună, prezintă  vegetaţie neconsumată  ş i necurăţată. Vegetaţia lemnoasă  lipseşte, 
necesită  plantări în pâlcuri. 	 - 

Sursa Goog/e earth pro prelucrat de autor 

Parcela descriptivă  1 din trupul 21 Drăgăneşti - în suprafaţă  de 1 3,250 ha, formată  din T 22 
P80, T 74 P278 , teren orizontal. Vegeta ţia ierboasă  este reprezentat ă  de specii cu valoare furajer ă 	- 
slabă, medie ş i bună, prezintă  vegetaţie neconsumată  ş i necurăţată . Vegetaţia Iemnoasă  lipseşte, 
necesită  plantări în pâlcuri. 

35 



Sursa Google earlh pro prelucrat de autor 

Parceia descriptivă  1 din trupul 22 Rotunda 5 - în suprafaţă  de 10 ha, format ă  din T 138 
Vegetaţ ia ierboasă  este reprezentat ă  de specii cu valoare furajeră  slabă , medie ş i bună, prezintă  
vegeta ţie neconsumată  ş i necurăţată, zone cu rogozuri(pipirig, pipirigu ţ). Vegetaţia lemnoasă  
Iipseşte, necesită  piantări în pâlcuri. 

Sursa Google earth pro prelucrat de autor 

Parcela descriptivă  1 din trupul 23 Ocheşeşti - în suprafaţă  de 74,00 ha, formată  din T 
62(suprafaţă  ce se supune legii 1 65) , T 64(paji şte a persoanelor fizice), teren orizontal. Vegeta ţia 
ierboasă  este reprezentată  de specii cu vaioare furajeră  medie ş i bună, suprafaţă  curăţată, fără  

- 	 scaieţi. Vegetaţia lemnoasă  Iipseşte, necesită  plantări în pâlcuri. 

Sursa Google earth pro prelucrat de autor 

Parcela descriptivă  1 din trupul 24 Cernicari 3 - în suprafaţă  de 31,670 ha, format ă  din T 
- 148, categoria de folosinţă  este fanea ţă . In prezent suprafa ţa este arată, Iucrată , ocupată  cu diverse 

culturi, inclusiv lucemiere. Recomand ăm ca începând cu anul intr ării în vigoare a prezentului 
amenajament, respectiva suprafa ţă  să  fie redată  pajiştii, prin lucrăriie recomandate în prezentul 

- 	 proiect, cu compozi ţia de ierburi din tabelul 6.7 (capitolul 6). 

Sursa G()()gle earth pro prelucrat de autor 
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Delimitarea parcelelor de paji şte care fac obiectul amenaj ării s-a efectuat prin ridic ări 	- 

topografice utilizând aparatură  de specialitate (sta ţii totale şi GPS-uri). Dup ă  prelucrarea 

măsurătorilor, datele rezultate au fost analizate prin metoda cartografic ă  diacronică . Această  
metodă  constă  în integrarea datelor utilizate (vectorii de tip punct rezulta ţi din măsurători, planurile 

cadastrale, planuri topografice, ortofotoplanuri, planul unit ăţ ilor amenajistice) într-un Sistem 
Informaţional Geografic (GIS) şi analizate prin suprapunere ş i comparaţ ie. 	 - 
2.4 Baza cartografica utilizată  

MUNTENI -UAT TECUCI DRAGANESTI -UAT TECUCI 
TARLA 160 TARLA 22 

P- I 2 1 8,1 21 9/S=8.6200ha  P-80/S1 3.2500 ha 
Nr. pct N(m) E(m) Nr. pct N(m) E(m) 

490537,162 687120,206 1 480922,847 688917,770 
2 490525,896 687156,135 2 480922,649 689166,996 
3 490271,030 687192,280 3 480507,792 689243,681 
4 490260,628 687156,740 4 480507,312 688863,018 
5 490252,098 687158,644 5 480521,460 688844,619 
6 490262,305 687193,517 6 1 	480750,873 688922,738 
7 490255,155 687194,531 7 480769,921 688866,222 
8 1 	490257,866 687203,793 
9 490520,246 687166,582 
10 490450,477 687353,896 
11 490121,519 687352,235 
12 490100,372 687315,612 
13 490064,383 687259,320 
14 1 	490044,713 687231,516 
15 490014,199 687194,093 
16 490395,486 1 	687120,939 
17 490471,284 1 	687110,161 

TARLA 160 
P-1218,1219/S=1 7040ha 

Nr. pct N(m) E(m) 
1 489983,709 687198,539 
2 490005,154 687221,370 
3 490040,923 687268,110 
4 490061,346 687299,562 
5 490088,519 687346,987 
6 489938,487 687335,706 
7 	1 489894,022 687216,510 

Toate tarialele şi parcelele de pajiti situate în UAT TECUCI nu au plan cadastral si 
coordonate stereo. 
2.4.1. Evidenţa planurilor pe trupuri de pajiste 	 -. 

Documentele care au fost folosite ca planuri de baz ă  Ia întocmirea planurilor de 
amplasament şi delimitare a parcelelelor descriptive ce intră  în componenţa trupurilor de paji şte 
sunt: 
plan de încadrare în zon ă ; 
plan de amplasament şi delimitare a bunului imobil, scara 1 :2000, elaborat de Laz ăr Cosmin, 	- 
Certificat de Autorizare seria RO-B-F nr. 1480, pentru T160 P 1218, 1219 şi T 22 P 80; 
harta solurilor, realizat ă  de Institutul de Cercet ări pentru Pedologie şi Agrochimie. 
2.4.2. Ridicările în plan 	 - 
La întocmirea planurilor de amplasament ş i delimitare a parcelelor descriptive proiectantul a avut 
la dispozi ţie planul de încadrare în zon ă  ş i parţ ial  planurile cadastrale necesare delimit ării acestora. 
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Suprafaţa depajiste din prezeniul plan de amena/amenl esle luală  din evideniele cadastrale 
existenle la primărie, cu meniunea că  după  efectuarea lucrărilor de cadastru această  suprafaţă  

- 	poate suferi moditicări, în plus sau în minus. 
2.5. Suprafaţa pajitii. Determinarea suprafe ţelor. 
Se va prezenta structura paji ştiior pe categoriile de foiosin ţă . 

- 	 2.5.1.Suprafaţa pajistilor pe categorii de folosint ă . 
Tabel 2.5 

Trup de pajiş te 
(ha) 

Păşuni 
 (ha) 

Fâneţe 
(ha) 

Valorifica 
re mixtă  

(P/F) (ha) 

Fără  
scopuri 

prod.(ha) 

Totai 

(ha) 
suprafaţă  

Din care, ha Obs. 

Denumire Supraf CL Posesie 
PF 

SatNou 1 40,530 40,530  40,530 - 

Sat Nou 2 22,220 22,220 1   22,220 - 

Sat Nou 3 56,060 56,060  56,060 - 

Criviţeni I 19,210 19,210  8,00  
Criviţeni 2 22,500 22,500  1,850 
Ocheşeşti -Criviţeni 184,83 184,83  184,83 - 

Raleş  1 7,000 7,000  7,00 - 

Raleş  2 31,940  31,940  31,940   - 
Cernicari 1 14,180 14,180  14,180 - 

Cernicari 2 58,380 58,380  58,380 - 

Bălcescu 1 3,090 3,090  3,090 - 

Bălcescu 2 50,820 50,820  50,820 - 

Bălcescu 3 34,160 34,160  34,160 - 

Bălcescu 4 1,530 1,530  1,530 - 

Rotunda 1 18,630 18,630  18,630 - 

Rotunda 2 1 ,590 1,590  1,590 - 

Rotunda 3 4,060 4,060  41060 - 

Rotunda4 102,12. 102,12  102,12 - 

Colonie 1,700 1,700  1,700 - 

CFR 8,620 8,620  8,620 - 

Drăgăneşti 13,250 13,250  13,250 - 

Rotunda 5 10,000 10,000  10,000 
Ocheşeşti 74,000 74,000  25,000 
Cernicari 3 31,670  31,670  
TOTAL 812,09 780,42 31,670 699,56 TT1 

2.5.2 Organizarea administrativ ă  
Menţionam faptul ca până  în prezent administrarea p ăşunilor s -a facut conform Regulamentului de 
păşunat, aprobat prin HCL, iar pe viitor se va face conform Amenajamentului pastoral. 
2.6 Enclave- nu este cazul. 
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CAP. 3. CARACTERISTICI GEOGRAFICE $I CLIMATICE 

Acest capitol facc obiectul Studiului pedolo2ic realizat de OSPA Gaja ţi, realizat pentru 
650,06 ha 

Prezentul studiu a fost executat la comanda Prim ăriei UAT Tecuci, conform contractului nr. 
- 28776/PJ din 28.07.2015, în scopul elabor ării unui studiu pedologic şi agrochimic necesar 

întocmirii amenajamentelor pastorale, conform OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea paji ştilor permanente şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, a HG 

- 

	

	1064/2013 privind Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG. 34/2013, HG 
78/2015 privind modificarea şi completarea HG 1064/2013 şi a Ghidului de Întocmire a 

- 	amenajamentelor pastorale, elaborat de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Paji şti, Braşov. 
Teritoriul Tecuci are în componenţă  municipiul Tecuci şi localitatea Cernicari şi este situat 

în partea de vest a jude ţului Galaţi. Se învecinează, la nord cu teritoriul comunei Munteni şi 
- 

	

	Nicoreşti, Ia est cu teritoriul comunei Matca, la sud cu teritoriul comunei Dr ăgăneşti, la vest cu 
teritoriul comunei Cosmeşti, iar Ia nord-vest cu teritoriul comunei Nicore şti. 

Accesul spre Tecuci se face pe DN 25 Gala ţi-Tecuci. 
În cadrul teritoriului Tecuci suprafa ţa totală  a păşunii este de 650.06 ha, distribuită  în 

următoarele trupuri de exploatare: 

- 	 • Trupul I - T57 P208 (28.50 ha); 
• Trupul 11 - T56 P207 (4.22 ha); 
• Trupul III-T57 P203 (18.33 ha), P210 (37.73 ha); 

- 	 • TrupulIV-T51P190(8.00ha); 
• Trupul V-T47 P1.58 (1.85 ha); 
• Trupul VI - T45 P149 (65.20 ha), T68 P248 (19.23 ha), T70 P259 (27.73 ha), T71 

- 	 P262 (31.39 ha), T72 P265 (41.28 ha); 
• Trupul VII - T68 P252 (7.00 ha); 

- 	 • Trupul VIII - T73 P268 (22.85 ha), T74 P278 (31.94 ha); 
• Trupul IX-T147 P759 (14.18 ha); 
• Trupul X - T148 P768 (14.74 ha); 

- 	 • Trupul XI - T102 P494, 495 (3.09 ha); 
• Trupul XII - T103 P507 - T103/1 P503 (42.82 ha), P1 002 (1 1 .40 ha) 
• Trupul XIII - T107 P517 (23.44 ha); 
• TrupulXlV-T104P508(1.S3ha); 
• TrupulXV-T134P685(11.63ha); 

- 	 • Trupul XVI-T132 P675 (1.59 ha); 
• TrupulXVII-T137P708(4.O6ha); 
• Trupul XVIII - T1 35 P700 (80.42 ha), T1 37 P706 (21.70 ha); 
• TrupulXIX - T160P1218,1219(1.70ha); 
• Trupul XX - T 160 P 1218, 1219(8.62ha); 
• Trupul XXI - T22 P80 (13.25 ha). 

În continuare vor fi prezentate capitoleJe din Ghidul de întocmire a amenajamenteJor 
l)astorale ce fac obiectul studiului pedologic şi agrochimic. 
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3. CARACTERISTICI GEOGRAFICE sI CLIMATICE 	 - 

3. 1. Indicurea zonei 2eoRraflce 31 caraderisticile reliefidui 

Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul municipiului Tecuci este situat în Câmpia 
Tecuciului, subdiviziune a Câmpiei Române, format ă  pe baza depozitelor acumulative cuatemare 
de terasă, astfel că  fagmentarea şi energia medie a reliefului prezint ă  valori de 10 - 20 m. Câmpia 
Tecuciului are aspect de golf de câmpie, întrerupt ă  sporadic de câteva v ăi ce străbat teritoriul de la 
nord la sud, care p ătrunde adânc în interiorul p ărţii de sud a Podi şului Moldovei, între colinele 
Tutovei, în NNV, şi Câmpia înaltă  a Covurluiului, în est. 

Această  unitate de câmpie este format ă  dintr-un complex de patru terase (terasele râului 
Bârlad): terasa Ghidigeni (50-70 m), terasa Cemicari (1 0-20 m) şi terasa Podoleni (2-4 m), cea mai 	- 
extinsă  fiind terasa de 10-20 m. 

Pe teritoriul analizat, în sectorul ocupat de p ăŞUfle, se deslăşoară  şesui aluvial al râului 
Bârlad, traversând teritoriul analizat de la nord la sud. Cursul s ău are o pantă  medie de 2%o şi un 
coeficient de sinuozitate de 1.3. 

Materialele parentale pentru solurile identificate pe teren sunt reprezentate de depozite 
fluviatile cu texturi diferite, în zona de lunc ă  şi depozite Ioessoide, în unitatea de teras ă . 

Trupul I se întinde la nord-est de intravilan Tecuci, în T57 P208. 
Trupul 11 este situat la sud de trupul I, in T56 P207. 	 - 
Trupul 111 se întinde la nord-est de intravilan Tecuci, şi Ia est de trupul I de exploatare în 

T57 P203, 210. 
Trupul IV se întinde la est de intravilan Tecuci, în T51 P190. 
Trupul V se întinde la est de intravilan Tecuci, în T47 P158. 
Trupul VI este situat Ia est de intravilan Tecuci, în T45 P149, T68 P248, T70 P259, T7 1 

P262, T72 P265. 
Trupul VII se întinde la est de trupul V, pe partea dreaptă  a cursului Bârladului, în T68 

P252. 
Trupul VIII este situat pe partea stângă  a cursului Bârladului, în T73 P268 şi T74 P278. 
Trupul IX se întinde la sud-est de intravilan Tecuci, pe partea dreapt ă  a cursului 

Bârladului, în T147 P759. 	•. 
Trupul X se întinde Ia la nord-vest de intravilan Cernicari, pe partea stângă  a cursului 

Bârladului T148 P768 şi T150 P785. 
Trupul XI se întinde în sud-vestul intravilanului Tecuci, pe abruptul ce flancheaz ă  şesul 

aluvial al râului Bârlad, în T102 P494, 495. 
Trupul XII se întinde în sud-vestul intravilanului Tecuci şi la est de trupul X de 

exploatare, în T 103 P503, 507, 1002. 
Trupul XIII este situat în sudul trupului x1 de exploatare a paji ştii, în T1 07 P517. 
Trupul XIV se întinde la vest de trupul xII, pe abruptul ce flancheaz ă  şesul aluvial al 	- 

râului Bârlad, în T104 1`508. 
Trupul XV este situat în vestul trupurilor XVI şi XVII, pe abruptul ce flancheaz ă  şesul 

aluvial al râului Bârlad în T134 P685. 	 - 
Trupul XVI se întinde Ia hotar cu teritoriul comunei Drăgăneşti, în T132 P675. 
Trupul XVII se întinde în extremitatea sudic ă  a teritoriului administrativ Tecuci, în estul 	- 

trupului XIV, în T137 P708. 	 . 
Trupul XVIII se întinde în extremitatea sudică  a teritoriului administrativ Tecuci, între 

trupurile xIv ş i XVI, în T135 P700 şi T137 P706. 	 - 
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- 	 Trupui XIX este situat în extremitatea nordic ă  a teritoriului Tecuci, la hotar cu teritoriul 
comunei Munteni, în T160 P1218, 1219 (1.70 ha). 

Trupul XX este situat în extremitatea nordic ă  a teritoriului Tecuci, la hotar cu teritoriul 
comunei Munteni, în T160 P1218, 1219 (8.62 ha). 

Trupul XXI este situat în extremitatea sudic ă  a teritoriului Tecuci, la hotar cu teritoriul 
- 	comuneiDrăgăneşti, în T22 P80. 

3.2. Altitudine, expozitie, pant ă  

Tabel 3.1 
Nr. Crt. Trup de 

pajişte 
Parcela 

descriptivă  
Altitudine 

(m)  
Expoziţie Pantă  (%) 

O 1 2 3. 4 5 
Trup I  34-36 teren orizontal - 28.50 ha (100 %) < 1000 1 - 28.50 ha (100 %) 

2 Trup 11 34-36 teren orizontal -4.22 ha(100%) 1 100 -4.22 ha(100°/o) 

3 Trup 111 34 teren orizontal - 56.06 ha (100 %) <1°00 - 56.06 ha (100 %) 

4 Trup IV 33-34 teren orizontal 	8.00 ha(100 %) 1°00 - 8.00 ha (100 %) 
5 Trup V 33-35 teren orizontal - 1.85 ha(100 %) S 10o - 1.85 ha(100 %) 
6 Trup VI 32-35 teren orizontal - 184.83 ha(12.60 %) 100 - 184.83 ha (100 %) 
7 Trup VI1 34-35 teren orizontal - 7.00 ha (100 %) :5 100 - 7.00 ha (100 %) 
8 Trup VIII 33-40 teren orizontal - 54.79 ha(100 %) :5 100 - 54.79 ha (100%) 
9 Trup IX 30-32 teren orizontal - 14.18 ha(100 %) :5 100 - 14.18 ha(100 %) 
10 Trup X 29-32 teren orizontal - 58.38 ha(IOO %) :5 1 000 - 58.38 ha(100 %) 

1 Trup XI 41-49 estică  - 3.09 ha(100 %) 1 1°01-14°O0 - 3.09 ha(100 %) 
12 Trup XII 31-35 teren orizontal - 54.22 ha(100 %) :5 1 000 - 54.22 ha(100 %) 
13 Trup X1II 31-32 teren orizontal - 23.44 ha(100 %) :5 100 - 23.44 ha(100 %) 
14 irup XIV 37-40 estică  - 1.53 ha (100%) 1 1 0O1-14°00 - 1.53 ha (100 %) 
15 

Trup XV 
27-30 teren orizontal - 12.13 ha(65.1 1 %) :5 1°00 - 12.13 ha(65.1 1 %) 

16 27-48 estică  - 6.50 ha (34.89%) 1 1°01 -14°00 - 6.50 ha (34.89%) 
17 Trup XVI 47-49 estică  - 1.59 ha(100%) 1 1 001-1400O - 1.59 ha(100 %) 
18 Trup XVII 27 tern orizontal - 4.06 ha(100 %) :5 100 - 4.06 ha(100 %) 
19 Trup XVIII 27-30 teren orizontal - 102.12 ha(100 %) :5 100 - 102.12 ha(100 %) 
20 Trup XIX 51-56 teren orizontal - 1.70 ha(100 %) <1 100 - 1.70 ha(l00 %) 
21 Trup XX 57-59 teren orizontal - 8.62 ha(100 %) < 1°00 - 8.62 ha (100 %) 
22 Trup XXI 25-27 teren orizontal - 13.25 ha(100 %) +75  100 - 13.25 ha(100 %) 

3.3. Caracteristici 2eologice şi pedologice 
Caracteristici geo1oice 

- 	 Câmpia Tecuciului este o unitate cu un relief tân ăr, de vârstă  cuatemară. Din punct de 
vedere geologic, sub Câmpia Tecuciului se afi ă  un fundament de tip nord - dobrogean, constituit 
din şisturi cristaline, ale c ărui linii structurale, sunt direc ţionate S SE - NNV, care fiind cratonizat 
abia în postkimmeric, nu este acoperit decât de sedimentele ultimului ciclu transgresiv (prundi şuri 
şi nisipuri, cu intercalaţii de argile nisipoase), a c ăror grosime ajunge la cca 1 500 m. 

Marea badenian-sarma ţiană, instalată  pe teritoriul Câmpiei Române în cadrul celui mai 
-  recent ciclu transgresiv, s-a format în Miocenul superior, Pliocen ş i Cuaternar într-un lac a cărui 

comatare reprezint ă  principala premisă  a formării câmpiei de astăzi. Zona de câmpie pe care se 
deslăşoară  teritoriul luat în studiu a luat na ştere la sfrş itu1 Wurmului ş i în Holocen, prin exondarea 
celui mai tânăr sector - Câmpia de subsiden ţă . În acest sens, depozitele nisipoase cu intercala ţii de 
pietrişuri şi depozitele de pietri şuri cu intercalaţii de nisipuri sunt martorul ritmului acestor oscila ţii 

- 

	

	 şi sedimentări subsidente levantino-cuatemare. Urcând spre suprafa ţă  întâlnim mantaua depozitelor 
loessoide neogene a cărei grosime variază  în teritoriu de la 2-2,5 m. 
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,- 

Caracteristici pedologice 
Conform microzonării pedo-geoclimatice a teritoriului României, întocmite de N. Florea, 

Georgeta Untariu, Rodica Vespremeanu, teritoriul cercetat se încadreaz ă  atât în microzona 
pedoclimatică  Is-CC 1 4/2 (microzona cernoziomurilor cainbice, cu clim ă  călduroasă-secetoasă, în 
regiuni de şes), cât şi în microzona pedoclimatică  IL-SA 30/7a (microzona solurilor aluviale, cu 
climă  călduroasă-secetoasă, în regiuni de luncă). 

Unul din factorii genetici importanţi pentru evolu ţia solurilor din teritoriul cercetat şi care 
prezintă  variabilitate teritorial ă  îI reprezintă  materialul parental, constituit din loessuri şi depozite 
loessoide, pe versanţi (abruptul care flanchez ă  şesul aluvial al râului Bârlad) şi depozite fluviatile 
pentru zona de luncă. Solurile caracteristice unit ăţii de terasă  sunt reprezentate de cemoziomurile 
calcarice şi de• cele cambice, iar ceie specifice unjt ăţii luncă  sunt reprezentate de aluviosolurile 
eutrice molice, calcarice molice, calcarice molice salinice şi calcarice salinice şi de gleiosolurile 
calcarice molice salinice aluvice şi calcarice molice aluvice. 
METODE DE LUCRU FOLOSITE 	 - 

Pe terenul studiat s-au efectuat 4 prof1le principale de sol, 14 profile secundare de sol şi s-au 
recoltat 147 probe agrochimice. 

Profilele de sol şi probele agrochimice au fost distribuite astfel: 
Tabel 3.2 

Amplasarea profilelor de sol şi a probelor arochimice 
Nr. Trup Profile Profile secundare 

principale  
Agrochimii 

1 I 12  91, 92, 93, 94, 95, 96 
2 11  145 
3 111  11 79, 80, 81, 82, 83, Si, 85, 86, 87, 88, 89, 90 
4 IV  77 
5 V  76 

6 VI 6 5, 8, 9 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 

70, 71,_72,73,_74,_75 
7 vII  78 
8 vIII 4,7 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30 
9. IX 	. • 1 .. 	 4,5,6 
10 • 	 X 2 3 	. 1,2,3,7,8,9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16 
ii xI  14 133 

12 XII  13 
131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 

142,143 
13 XIII  127, 128, 129, 130 
14 XIV  126 
15 XV  15 122,123,124 

•16 XVI  125 
17 XvII  97 

- 

18 
• 

XVIII 	• 
• 	 - 	

• 

17 16 

98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 
108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 

118,119,120,121 
19 XIX • 10  
20 XX  144 
21 XXI  18 146,147 

Probele agrochimice au fost prelevate cu sondele agrochimice de 20 cm, tiecare prob ă  
agrochimică  fiind alcătuită  dintr-o probă  medie de sol, care la rândul ei include 15 - 20 probe 	- 
parţiale. Deplasarea pe suprafa ţa analizată  s-a efectuat în zig-zag, astfel încât s ă  se acopere întreaga 
suprafaţă, iar rezultatele obţinute să  ref1ecte o situaţie cât mai concretă  în ceea ce prive şte 
aprovizionarea solului cu principalele elemente nutritive (humus, fosfor şi potasiu). Probele 
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- 	recoltate din profilele de sol corespund fiec ărui orizont diagnostic, prelevarea acestora 
executându-se de jos în sus pentru evitarea contamin ării lor cu material provenit din orizonturile 
superioare. Atât probele pedologice, cât şi probele agrochimice au fost recoltate de angaja ţii 
OJSPA Galaţi, ambalate în pungi din plastic, etichetate, transportate şi predate la laboratorul din 
cadrul institu ţiei mai sus menţionate în baza unui borderou, unde au fost condi ţionate, uscate Ia aer, 

- 	mojarate şi supuse următoarelor analize: 
• Starea de reacţie (pH) în suspensie apoas ă  (raport soIJ apă  1/ 2.5) potenţiometric 

cu cuplu de electrozi de calomel; 	- 
- 	 • Conţinutul de CaCO3 (%) prin metoda Scheibler; 

• Conţinutul de săruri prin metoda conductomefrică ; 

- 	 • Conţinutul de humus (%) prin Metoda Walkley-Black în modificarea Gogoa şă  - 
oxidare umedă  şi dozare titimetric ă; 

• Conţinutul de azot total (%) prin metoda Kjeldhal; 
- 	 • Conţinutul de fosfor mobil prin metoda Egner - Riehm - Domingo, în extract de 

acetat lactat de amoniu (P - AL ppm); 
• Conţinutul de potasiu mobil (K-A1 ppm) a fost determinat în aceea şi soluţie 

- 	 extractivă  după  aceeaşi metodă  şi în aceeaş i exprimare. 
• Granulometria (textura) prin metoda Kacinski; 
• Determinarea sumei cationilor bazici (SB me/100 g sol) prin metoda Kappen 

(extracţie cu HC1); 
• Determinarea acidit ăţii hidrolitice (Ah me/ 100 g soi) prin metoda titrimetric ă ; 

- 	 • Determinarea gradului de saturaţie în cationi bazici - calcul după  formula 

VAh =SBxJOO 

SB+Ah 

• Determinarea greutăţii volumetrice prin metoda cilindrilor; 
• Determinarea indicelui de azot (IN %), după  relaţia: 

. 	fNrnV 

100 

Valorile rezultate Ia determinările de mai sus au fost trecute în buletinele de analiz ă . 
După  interpretarea valorilor din buletinele de analiz ă  s-au delimitat unităţile de soluri, 

teritoriile ecologic omogene (TEO) - reprezint ă  o unitate elementară  relativ omogenă  sub aspectul 
tuturor însu şirilor specifice, s-au planimetrat suprafe ţele, datele au fost centralizate şi introduse în 

- în programul informatic specializat BDUST xPed vers.95 recomandat de Institutul Na ţional de 
Cercetare Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului Bucure şti, rezultând o 
serie de tabele privind date primare ale unit ăţilor de sol, date primare de caracterizare ale teritoriilor 
ecologic omogene, date primare privind profilele de sol, Iegenda unit ăţilor de sol, indicatorii 
ecopedologici de bonitare, decodificarea legendei unita ţilor de sol şi a tabelului cu indicatorii de 

- bonitare, eviden ţa pe tipuri de sol, încadrarea terenurilor în clase de calitate, notele de bonitare ale 
TEO-urilor şi clasele de pretabilitate şi cerinţe orientative de lucr ări ameliorative, forme de. 
macrorelief, alunecari de teren, soluri erodate, reac ţia solurilor, nivelul de aprovizionare aI solurilor 

- 

	

	cu nutrien ţi. Apoi s-a întocmit planul de amplasament al probelor de sol ş i al unităţilor de sol prin 

scanarea schiţelor puse la dispozi ţie de către beneficiarul Iucrării şi prelucrarea Ior. 
Probele agrochimice au fost interpretate conform intervalelor redate în tabelele de mai jos 

- 	(după  Buletinul Intreprinderilor Agricole de Stat, 1983) 
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Tabel3.3 . 	- 
Intervale reacţia solului 

Intervalul pH 0  Semniflcaţia 
5.00 puternic acidă  

5.01— 5.80 moderat acidă  
5.81 - 6.80 slab acidă  
6.81-7.20 neutră  
7.2 1 - 8.40 slab alcalină  

>8.40 moderat, puternic aicalină  
Tabel3.4 

Intervale indice azot (IN%) 

Interva1ul IN Starea de asigurare a solului cu fosfor 
slabă  

2.1-4.0 mijlocie 
4.1-6.0 bună  
>6.0 foarte bună  

Tahel 3.5 
Intervale aprovizionarea solului cufosfor  mobil 

Interval P - AL (ppm P) Starea de asigurare a solului cu fosfor 
<8.0 foarte slabă  

8.1-18.0 slabă  
18.1 —36.0 mijlocie 
36.1 —72.0 bună  

>72.0 foarte bună, excesivă  pentru unele culturi 

Tabel 3.6 
Intervale aprovizionarea solului cu potasiu mobil 

Interval K - AL (ppm K) Starea de asigurare a solului cu fosfor 
66 slabă  

66.1 - 132.0 mijlocie 
132.1-200.0 bună  

>200.0 foarte bună  
În cadrul teritoriului administrativ Tecuci s-au- delimitat 18 unit ăţi de soi (vezi legenda 

hărţii) care se grupează  în următoarele clase: 
• Clasa Protisoluri, din care fac parte aluviosolurile; 
• Clasa Cernisoluri, din care fac parte cernoziomurile; 
• Clasa Hidrisoluri, din care fac parte gleiosolurile. 

CLASA PROTISOLURI 
Această  clasă  de soluri se caracterizeaz ă  printr-o dezvoltare incomplet ă  şi prezirită, în 

general, doar un orizont superior (de regul ă  slab conturat), urmat de roca sau materialul parental. 
Pe teritoriul studiat, din aceasta clas ă  s-a identificat un aluviosol calcaric molic gleic salinic şi un 
aluviosol calacric gleic salinic. 
AL UVIOSOLURILE 

Pe terltoriul analizat, aluviosoluri/e ocupă  o suprafaţă  de 129.13 ha (19.86 %), fiind 
sltuale în şesul aluvial al Bdrladului, cuprinzând T57 P203 şI P210, T73 P268, T74 P278, T147 
P759. . 

Conditiile de pedoiieneză  pentru acest tip de sol sunt cele specifice luncilor, evolu ţia lor 
actuală  desfăşurându-se fără  influenţa revărsărilor sau inundaţiilor, care se produc numai la 
intervale foarte mari de timp. În aceste condi ţii procesele de solificare sunt favorizate, intensitatea 

- 

- 
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- 	lor fiind cu atât mai mare cu cât timpul scurs de la ultima rev ărsare este mai mare. După  revarsare, 
depozitele respective se usuc ă, se flagmentează  (formarea unei structuri primare), şi formează  un 
anumit tip de regim aero-hidric, şi îşi intensifică  procesele de mineralizare şi humificare a materiei 
organice conţinute de materialul depus. În continuare, în absen ţa unor noi revărsări, se creeaz ă  
condiţii favorabile pentru instalarea vegeta ţiei, acumularea de humus şi formarea unui orizont A, 

- 

	

	sub care urmează  materialul parental (C). Treptat procesele de solificare evolueaz ă, • determinând 
transformarea aluviosolurilor în soluri evoluate care se includ în alte tipuri de sol. 

Din punct de vedere al morfologiei şi proprietăţilor, aluviosolurile prezint ă  aspecte foarte 
- 	variate, ca urmare a condi ţiilor diferite de manifestare a proceselor de pedogenez ă, climatul, 

originea depozitelor depuse, granulometria şi compoziţia mineralogică  a acestora, adâncimea apei 
- 	fieatice şi gradul acestora de mineralizare. 

Morfolo2ie şi proprietăţi. Aluviosolurile identificate pe teren prezint ă  un profil de tipul 
Amsc - Ckgsc, Ao - Ckgsc - Ccasc, Amg - Cl Am - Cn. 
Orizontul Am, prezint ă  grosimea de 30-40 cm, textuiă  argiloasă, Iutoasă  sau nisip-lutoasă, culoare 
brun închisă, în trupul VIII de exploatare prezentând culori slabe de gleizare (cca. 10%), este 
reavăn, nestructurat sau gr ăunţos mic, bine dezvoltat, netasat sau afânat, slab cimentat, moderat 

- plastic, slab plastic sau neplastic şi moderat adeziv, slab adeziv sau neadeziv, face efervescen ţă  
slabă  sau puternică  cu HC1 sau nu face efervescen ţă; prezintă  neoformaţii biogene (coprolite, 

cervotocine, comevine) şi se remarcă  prin prezenţa unei mase mari de rădăcini ierboase (pâsl ă  de 
iădăcini); în partea de nord-vest a localit ăţii Cenicari, în trupul IX de exploatare prezint ă  o 
acumulare slabă  de săruri solubile; trecerea spre orizontul subiacent este clar ă  şi dreaptă . 

- Orizontul Ao, prezintă  grosimea de 20 cm, textură  lut-argiloas ă, culoare brun gălbuie mată, este 
umed, are o structur ă  grăunţoasă  mică,  bine dezvoltată, este netasat, slab cimentat, moderat plastic 
şi moderat adeziv, face efervescen ţă  moderată  cu HCI; prezint ă  neoformaţii biogene (coprolite, 

- 	cervotocine, cornevine), pâsl ă  de rădăcini; trecerea spre orizontul subiacent este clar ă  şi dreaplă . 

Orizontul Ckgsc, apare de la adâncimea de 20-40 cm, textur ă  argiloasă  sau lut-argiloasă, culoare 
brună-oliv, este reavăn, nestructurat, afânat, slab cimentat, moderat sau foarte plastic şi moderat sau 

• foarte adeziv, face efervescen ţă  slabă  sau putemică  cu HC1 ; prezintă  su nu neoformaţii biogene 

(coprolite, cervotocine, cornevine), r ădăcini subţiri şi rare şi o acumulare slabă  de săruri solubile; 
trecerea spre orizontul subiacent este clar ă  şi dreaptă . 
Orizontul Ccasc, apare de la adâncimea de 40 cm, textur ă  argiloasă, culoare galben-cenu şie, este 
reavăn, nestructurat, slab compact, slab cimentat, neplastic şi neadeziv, face efervescen ţă  foarte 

- 

	

	puternică  cu HC1; nu prezint ă  neoformaţii biQgene (coprolite, cervotocine, cornevine), prezint ă  o 
acumulare slabă  de săruri solubile. 
Orizontul Ck, apare de Ia adâncimea de 30 cm, textur ă  lut-nisipoasă, culoare galbenă  mată, este 
reavăn, nestructurat, slab compact, slab cimentat, slab plastic şi slab adeziv, face efervescenţă  slabă  
cu HC1; nu prezint ă  neoformaţii biogene (coprolite, cervotocine, cornevine). 

- 	Orizontul Cn, apare de Ia adâncimea de 38 cm, textur ă  nisipoasă  grosieră, culoare brun-gălbuie 
cenuşie, este reavăn, nestructurat, slab compact, slab cimentat, neplastic şi neadeziv, nu face 
efervescenţă . cu  HC1; nu prezintă  neoformaţii biogene (coprolite, cervotocine, cornevine). 

- 

	

	 Propriet ăţile hidrofizice ale aluviosolurilor variază  în limite foarte largi, în i1.incţie de 
granulometrie şi structură. Din punct de vedere hidric, aceste soluri sunt bine aprovizionate cu ap ă . 

Acumularea humusului este Iimitată, dar se desfasoară  rapid. Referitor la aprovizionarea cu 
- 

	

	elemente nutritive, aluviosolurile prezint ă  situaţii diferite, în fl.inc ţie de textură  şi conţinutul de 
humus. În general, sunt soluri saturate în baze. 

Legat de fertilitate, se poate spune ca aluviosolurile prezint ă  situaţii diferite în func ţie de 
gradul de solificare (de natura şi intensitatea proceselor de bioacumulare). Aluviosolurile 
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identificate pe suprafa ţa analizată  prezintă  o reacţie slab sau moderat alcalină , aprovizionare foarte 	- 
slabă  sau slabă  cu humus, foarte slabă  sau slabă  cu azot total, aprovizionare slab ă, mijlocie sau 
foarte mare cu fosfor mobil, mare şi foarte mare potasiu mobil. 	 - 
CLASA CERNISOLURI 

Această  clasă  de soluri include soluri care prezint ă  o acumulare evidentă  de materie 
organică, cu orizont Am urmat de orizont intermediar AC, AB, Bv având culori de orizont molic cel 	- 
puţin în partea superioară  şi cel puţin pe feţele agregatelor structurale. Prezint ă  orizont Ck care 
apare în primii 125 cm ai solului. 
CERNO7JOMURILE 	 - 

Cernoziomurile sunt răspândite pe suprafeţe moderat înclinate, respectiv pe versantul éare 
flanchează  pe partea dreaptă  şesul aluvial aI Bârladului, ocupând o suprafa ţă  de 18.64 ha (2.87 %). 

Acestea s-au format pe materiale parentale constituite din Ioess şi depozite loessoide carbonatice 
cu textură  mijlocie şi relief cu pante şi expoziţii diferite. Cernoziomurile identificate pe suprafaţa 
analizată  prezintă  diferite grade de eroziune de suprafa ţă, Orizontul de acumulare a humusului 
fiind în întregime îndepărtat sau subţiat, urmare a desprinderii şi transportului particulelor de sol 
spre baza versantului. Pe teritoriul Tecuci au fost identificate subtipurile calcaric şi cambic. 
Cernoziomul calcaric prezintă  o succesiune de tipul Am - AC. 	 - 
Orizontul Am, are o grosime de 27 cm, prezint ă  culoarea brun închis ă, textură  lutoasă, este reavăn, 
are o structură  poliedrică  subangulară  mică, bine dezvoltată, este slab plastic şi slab adeziv, afanat; 
siab cimentat; face efervescen ţă  moderată  cu HC1; prezint ă  pâslă  de rădăcini, iar neoformaţiile 
biogene (coprolite, cervotocine) sunt rare. Trecerea spre orizontul subiacent este clar ă  şi dreaptă . 
Orizontul AC, apare la adâncimea de 27 cm, prezint ă  culoarea brun-gălbuie, textura Iut-nisipoas ă, 
particule cu diametrul > 2 mm în propor ţie de 16.73 %, solul neavând nici caracter scheletic, nici 
subsecheletic, este reavăn, are o structură  poliedrică  subangulară  mică, bine dezvoltată, este 
neplastic şi neadeziv, slab compact; slab cimentat; face efervescen ţă  moderată  cu HC1; prezintă  
rădăcini subţiri şi rare şi neoformaţii biogene (coprolite, cervotocine, cornevine). Trecerea spre 
orizontul subiacent este clară  şi dreaptă . 

Cernoziomul calcaric identificatprezintă  permeabililitate foarte mare, are o capacitate bun ă  
pentru apă  şi aer, se lucrează  bine şi relativ uşor. Este un sol saturate în baze, mijlociu aprovizionat 
cu humus, slab aprovizionat cu azit total, bine cu fosfor mobil şi foarte bine cu potasiu mobil. 	— 
Reacţia este slab alcalină . 
Cernozioniurile carnbice prezintă  o morfologie de tipul AB-Bv. 
Orizontul AB, are o grosime de 37 cm, prezint ă  culoarea brun închisă  cu brun gălbuie mată, textura 	- 
lut nisipoasă, este reavăn, are o poliedrică  subangulară  mică,  moderat dezvoltată, este afănat, slab 
cimentat, slab plastic, siab adeziv; nu face efervescen ţă  cu HC1; prezint ă  coprolite, cervotocine, 
cornevine şi pâslă  de rădăcini. Trecerea spre orizontul subiacent este clar ă  şi dreaptă . 
Orizontul Bv, apare la 37 cm, prezint ă  culoarea brun gălbuie mată, textura Iutoas ă, este reavăn, are o 
structură  poliedrică  subangulară  mică, slab dezvoltată, este slab plastic, slab adeziv, slab compact, 
slab cimentat; nu face efervescen ţă  cu HC1; prezint ă  coprolite, cervotocine, cornevine şi rădăcini 
subţiri şj rare. 

CernDziomuI cambic identificat pe teritoriul Tecuci este moderat aprovizionate cu humus, 	- 
moderat cu azot total, slab aprovizionate cu fosfor mobil şi foarte bine aprovizionate cu potasiu 
mobil. Reacţia este slab alcalină  şi est e saturat în baze, cu permeabilitate • extrem de mare, are o 
capacitate bună  pentru apă  şi aer, se lucreaz ă  bine şi relativ uşor. 

În ceea ce priveşte fertilitatea, având propriet ăţile fizico-chimice şi biologice favorabile, 
cemoziomurile cambice prezint ă  o fertilitate natural ă  ridicată, iar aplicarea irigaţiilor şi 
administrarea îngrăşămintelor organice şî minerale contribuie la sporirea productivit ăţii acestora. 
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- 	 CL4SA HIDRISOLURI 
Pe teritoriul analizat s-au identificat soluri cu propriet ăţ i gleice, care apar din primii 50 cm 

- 	aisolului. 
Din această  categorie, pe teritoriul analizat s-au identificat gieiosolurile. 

GLEIOSOLURILE 
- 	 Gleiosolurile sunt soluri fleatic hidromorfe ce se definesc printr-un orizont A şi prin 

proprietăţi gleice (orizontGr) care apar în partea superioar ă  a profilului începând cu adâncimea de 
0-50 cm. Aceste proprietăţi (gleice-orizont Gr) apar în profilul solului atunci când acesta este 

- 

	

	complet saturat cu apă  freatică  o perioadă  Iungă  de timp; saturarea, determin ă  procese de reducere 
şi de segregare a fierului dând un colorit specific. 

- 	 Pe teritoriul Tecuci au fost identijicate subtipurile calcarice molice salinice aluvice şi 
calcarice molice aluvice. Acestea ocup ă  o suprafală  de 502.29 ha (77.27 %) şi sunt situate în 
trupurile I, 11, Iv, V, Vt, VII, X, XII, XIII, XVII, XVIII. 

- 	 • Morfologie şi proprietăti: 
Gleiosolurile identificate pe teren au o morfologie de tipul: AmGox - CGrsc - CGr2sc, 

AoGox - CGrsc, AmGox - CGrsc, AmGrsc - CGrsc - CGr2sc, AmGoxsc - CGr, AmGr - CGrsc, 
- 	 AmGoxsc - CGrsc, AmGrsc - CGr, AmGrsc - CGrsc, AmGox - CGr. 

Orizontul AmGox, are o grosime de 35-40 cm, prezintă  culoare brun închisă  cu pete de oxidare 
roşcate, textură  lut argiloasă  şi argiloasă, este reavăn, are o structură  grăunţoasă  mică, bine 
dezvoltată, este moderat sau foarte plastic şi moderat sau foarte adeziv, afânat sau netasat, slab 
cimentat, face efervescen ţă  slabă, moderată  sau puternică  cu Hcl; în trupul VI de exploatare T70, 

- T71 şi în trupul IX de exploatare T147 acest orizont prezint ă  o acumulare slabă  de săruri solubile; 
prezintă  neoformaţii biogene (coprolite, cervotocine, cornevine) şi pâslă  de rădăcini; trecerea spre 
orizontul subiacent este clar ă  şi dreaptă . 
Orizontul AoGox, are o grosime de 35 cm, prezint ă  culoare brun gălbuie mată  cu pete de oxidare 
roşcate, textură  lutoasă, este reavăn, are o structură  grăunţoasă  mică, bine dezvoltată, este moderat 

- plastic şi moderat adeziv, netasat, slab cimentat, face efervescen ţă  puternică  cu Hc1; prezint ă  
neoformaţii biogene (coprolite, cervotocine, cornevine) şi pâslă  de rădăcini; trecerea spre oriontu1 
subiacent este clai ă  şi dreaptă . 
Orizontul AmGr, are o grosime de 20-50 cm, prezintă  culoare brun închisă  cu pete de oxidare 
roşcate, textură  lut argiloasă, Iut nisipoasă  şi lutoasă, este reavăn, are o structură  grăunţoasă  mică, 

, 	bine dezvoltată, este slab, moderat sau foarte plastic şi slab, moderat sau foarte adeziv,foarte 
- 	afânat, afânat sau netasat, slab cimentat, face efervescen ţă  moderată, foarte puternică  sau 

persistentă  cu HCI; în trupul IV de exploatare prezint ă  o acumulare slabă  de săruri solubile; 
prezintă  neoformaţii biogene (coprolite, cervotocine, comevine) şi pâslă  de rădăcini; trecerea spre 

orizontul subiacent este clar ă  şi dreaptă . 
Orizontul CGr, apare la 15-50 cm, prezintă  culoarea brun oliv, oliv cu nuan ţe albăstrui, galben 

- închis cu vineţiu sau negru albăstrui cu pete ruginii, textura lut argiloas ă, argiloasă, lutoasă  sau Iut 
nisipoasă, este reav ăn sau umed, nestructurat, slab, moderat sau foarte plastic, slab, moderat sau 
foarte adeziv; slab compact, siab cimentat; face efervescen ţă  moderată, foarte puternic ă  sau 

- 

	

	persistent ă  cu HC1, în trupurile de exploatare I, VI, X, XVIII, XIX prezint ă  o acumulare slabă  sau 
moderată  de săruri solubile. 

Materialul parental al acestor soluri este constituit din depozite fiuviatile, iar textura 
- 	variază  de la lut nisipos la argilos. 

Pe ansamblu, gleiosolurile prezint ă  un regim aerohidric defectuos (pe texturile argiloase) 
- 	ceea ce determină  scăderea .produc ţiilor şi nu permite valorificarea fertilit ăţii potenţial ridicate a 

acestor soluri. În aceste condi ţii plantele resimt încă  de la germinarea semin ţelor efectele negative 
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severe ale condi ţiilor de anaerobioză: încolţirea şi răsărirea plantelor este stânjenit ă, rădăcinile 	- 
cresc slab şi pătrund doar superficial în sol, în plant ă  se acumulea ă  produşi toxici. În cele din 
urmă, aceste dereglări duc la diminuarea drastică  a capacităţii de absorbţie a apei cu elemente 	- 
nutritive şi, implicit, la debilitarea plantelor ş i Ia scăderea producţiilor. 

Astfel, este necesară  efectuarea unor Iucrăride ameliorare care constau în: arătura adânc ă, 
afnarea adâncă  orientată  perpendicular pe Iiniile de drenuri, administrarea îngr ăşămintelor 	- 
organice şi minerale, desecare, spălarea sărurilor, ameliorarea sărăturilor, etc. 

Legat de fertilitate, acestea au aprovizionare foarte slab ă, slabă  sau mijlocie cu humus, 
foarte slab ă, slabă, mijlocie sau mare cu azot total, aprovizionare extrem de slab ă, slabă, moderată, 	- 
mare sau foarte mare cu fosfor mobil, aprovizionare slab ă, mare, foarte mare cu potasiu mobil. 

Tabel3.7 	- 
Tabelul unităţilor de sol şi succesiunea orizonturilor 

crt 
Parcelă  

descriptivă  
Tip de sol Subtip 

 (varietate) 
Succesiune de 

orizonturi 
Tip de 
staţiune 

Suprafaţă  
(ha) 

Procente 
(%) 

0 1 2 .3 4 5 6 7 
i Trup 1 Gleiosol calcaric molic 

salinic aluvic 
AmGoxsc (0-40 cm)  28.50 100 

2 CGrsc (40 crn)  

3 Trup 11 Gleiosol calcaric molic 
salinic aluvic 

AmGoxsc (0-40 cm)  4.22 100 
4 CGrsc (>40 cm)  

Trup 111 Aluviosol eutric molic Am (0-38 cm)  56.06 100 

6 Cn (>38 cm)  

7 Trup IV Gleiosol calcaric molic 
salinic aluvic 

AmGr (0-35)  8.00 100 
CGrsc (>35 cm)  

9 Trup V Gleiosol caicaric molic 
salinic aiuvic 

AmGoxsc (0-38 cm)  1.85 100 

10 CGr (>38 cm)  

11 

Trup V l Gleiosol 
calcaric molic 
salinic aluvic 

AmGr (0-35)  13.43 7.27 
12 CGrsc (>35 cm)  
13 AmGoxsc (0-38 cm)  66.12 35.77 

CGr (>38 cm)  

—15 AmGrsc (0-25 cm)  
 65.20 35.28 16 CGrsc (25-45 cm) 

17 CGr2sc (>45 cm)  

18 AmGox (0-35 cm)  40.08 21.68  

19 CGrsc (>35 cm)  

20 Trup VII Gleiosol calcaric molic 
salinic aluvic 

AmGr (0-35)  7.00 100 

- :i-  CGrsc (>35 cm)  

22 
Trup VIII 

Aluviosol calcaric molic Amg (0-30 cm)  48.19 87.95 

23 Ck (>30 cm)  
24 Aluviosol calcaric salinic Ao (0-20 cm)  6.60 12.05 

25 
• 

Ckgsc (20-40 cm)  
26 Ccasc (>40 cm)  
27 Trup IX Aluviosol calcaric molic 

salinic 
Amsc (0-40 cm)  14.18  l 00 

28 Ckgsc (>40 cm)  
29 

. 

Trup X 

Gleiosoi calcaric molic 
salinic aluvic 

AoGox (0-35 cm)  12.24 20.97 

30 CGrsc (>35 cm)  

31 Gleiosol calcaric molic 
salinic aluvic 

AmGox (0-38 cm)  
 42.04 72.01 32 CGrsc (38-55 cm) 

CGr2sc (>55 cm)  
34 

Aluviosol calcaric salinic 
Ao (0-20 cm)  

 4.10 7.()2 35 Ckgsc (20-40 cm) 
36 Ccasc (>40 cm) 
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37 TrupXI 	Cernoziorn calcaric Am(O-27cm)  3.09 	- 100 

38 AC (27 cm)  
39 Trup X11 Gleiosol calcaric molic 

salinic aluvic 
AmGrsc (0-45 cm)  54.22 100 

40 CGr (45 cm)  
41 
42 

Trup X1I1 Gleiosol calcaric moiic 
salinic aluvic 

AmGrsc (0-45 cm)  23.44 100 

CGr (45 cm)  
43 Trup XIV Cernoziom cainbic AB (0-37 cm)  1.53 100 

44 Bv(37cm)  
45 TrupXV Cernozioiii cambic AB (0-37cm)  18.63 100 

46  Bv(37cm)  

47 Trup XVI 
. 

Cernoziom cambic AB (0-37 cm)  1 .59 100 

.48  Bv(37cm)  
49 

Trup XVII Gleiosol calcaric molic 
salinic aIuvic 

AmGrsc(O-45 cm)  3.26 80.30 

50 CGr (>45 cm)  
AmGrsc (0-20 cm)  0.80 19.70 

52 CGr (>20 cm)  
53 

Trup XVIII 

• 

Gleiosol calcaric molic 
salinic aIuvic 

AmGrsc (0-45 cm)  74.72 73. ) 7 

54 CGr (>45 cm)  
AmGrsc (0-20 cm)  27.10 26.54 

56 CGr (>20 cm)  
57 Cernoziom cambic AB (0-37 cm) 0.3() 0.29 

58  Bv(>37cm)  
59 Trup XIX Gleiosol calcaric molic 

salinic aluvic 
AmGrsc (0-50 cm)  1.70 ) 00 

60 CGrsc (50 cm)  
61 Trup XX Gleiosol calcaric molic 

salinic aIuvic 
AmGrsc (0-50 cm)  8.62 100 

62 CGrsc (>50 cm)  

63 TrupXXI Gleiosol calcaricmolic 
aluvic 

AmGox(0-15 cm)  13.25 10() 

64 CGr (>15 cm)  
Tabel 3.8 

Tabel corelare US-TEO 

Trup IJnitate de sol Număr profii Teritoriu ecologic 
omogen(TEO) 

P anta*/ 
expozi ţ i a ** 

Suprafaţa 
ha 

12 12 12 01-0 28.50 

11 12 12 12 01-0 4.22 

111 1 	1 11 1 01-0 56.06 
IV 15 9 15 01-0 28.43 
V 9 8 9 01-0 67.97 

9 8 9 01-0 66.12 
\l 11 5 11 01-0 40.08 

13 6 13 01-0 65.20 
15 9 15 0-0 13.43 

VII 15 9 15 01-0 7.00 
VIII 2 7 2 01-0 48.19 

4 4 4 01-0 6.60 
IX 3 1 3 01-0 14.18 

4 4 01-0 4.10 
X 10 3 10 010 	• 12.24 

7 2 17- 01-0 42.04 

X1 5 14 5 22-2 . 	 3.09 

xlI 8 13 8 01-0 54.22 

XIII 8 13 8 01-0 23.44 
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XIV 6 15 6 22-2 153 

xv 6 15 6 22-2 12.13 
7 16 7 01-0 6.50 

xvl 6 1 5 6 22-2 1.59 
xvJl 7 16 7 01-0 3.26 

6 17 16 1 	01-0 0.80 

6 15 6 22-2 0.30 
XVIII 7 16 7 01-0 74.72 

16 17 16 01-0 27.10 

XIX 	1 14/1 1 	10 14/1 01-0 1.70 

XX 14/2 10 14/2 • 	01-0 8.62 

XXI 18 18 	1 18 01-0 13.25 
*Clasedepantă Ol -<1°OO; 22 - 11°01-14°00. 
**Clase de expozi ţie O - nu este cazul; 2 - estic ă ; 

3.4. Re$eaua hidrografic ă  
Din punct de vedere hidrogeografic teritoriul cercetat apar ţine bazinului Siret. Aici se 

remarcă  valea pârâului Tecucel, care se vars ă  la bariera Iveşti în râul Bârlad, având caracter 
permanent. Înainte de anul 1 979, pe teritoriul jude ţului Galaţi cursul Bârladului a fost regularizat şi 
îndiguit, însă  datorită  slabei înclinări a terenului, cursul Bârladului este meandrat, producând uneori 
viituri importaiite. La postul hidrometric Tecuci, debitul mediu anual înregistrat este de 4.46 m 3/s, 
temperatura medie a apei este de 9.9°C, mineralizarea medie de 744.2 mg/1, con ţinutul în suspensii 
de 578 mg/1, reziduul fix 673 mg/1. (Geacu, S., 2007). Apa Bârladului con ţine săruri de clor şi sulf, 
determinând prin revărsări succesive sărăturarea solurilor din zonă. Conţinutul ionic al apei (mg/1) 
este următorul : SO4 - 125.1, C1 - 51.7, HCO3 - 376.5, Ca - 75.8, Mg - 37.4, Na+K- 77.7. Pânza 
featică  se găseşte în teritoriu la adâncimi peste 20 m, iar în lunc ă  Ia adâncimi de 1-3 m. 
3.5. Date climatice 

Din punct de vedere climatic, teritoriul administrativ Tecuci se încadreaz ă  în sectorul de 
climă  continentală, ţinutul climei de câmpie stepizată  formula climatică  după  sistemul K$ppen - 
Geiger fiind B s a x (climat de step ă, caracterizat prin secet ă  accentuat ă  în perioada de vară, cu 
temperatura medie a lunii celei mai calde >20 °C, cu un maxim de precipita ţii înregistrat vara, iar 
minimul spre sfâr şitul anului). Pentru caracterizarea climei, pe teritoriul cercetat s-au folosit d ătele 
climatice de la staţia meteorologică  Tecuci. 

3.5.1 Regimul termic. Temperatura medie anual ă  este de 10.1°C. Temperaturile medii 
lunare înregistrate, denot ă  oscilaţii mari de temperatur ă  pe luni în cursul anului. Astfel, 
temperaturile cele mai ridicate se înregistreaz ă  în Iunile iunie (20.1 1Q, iulie (21.7C) şi august 
(20.9 °C), iar cele mai scăzute în lunile decembrie (-0.7 °C), ianuarie (-2.7°C) şi februarie (-0.71C). 
Amplitudinea medie anuală  a temperaturilor înregistreaz ă  o valoare de 33 °C, indicând caracterul 
continental al climei. 

Indicele de ariditate (DeMartonne) este 24.00, indicele hidroclimatic 70.97, iar indicele de 
bilanţ  - 1 97.4, ceea ce indic ă  faptul că  suprafaţa studiată  se situează  într -o zonă  deficitară  din punct 
de vedere hidroclimatic, clasa moderat deficitar ă, astfel încât se recomand ă  amenajarea teritoriului 
cu luciări de irigaţii, combinatecu drenaj. 

Numărul zilelor de arş iţă  (temperatura maxim ă ?: 32°C) este de 13.3, valori înregistrate în 
intervalul iunie-august. 

Umezeala relativă  a aerului (UR%) prezint ă  o valoare medie anuală  de 75.8%, cu un maxim 
în luna decembrie (85.6%) şi un minimîn iunie şi iulie (69.0%). 

- 
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- 	 Durata intervalului de înghet este mare, primul înghe ţ  se produce în a doua jum ătate a lunii 
octombrie (19 octombrie), iar ultimul înghe ţ  se produce în prima jumătate a lunii aprilie (14 

- 	aprilie), uneori prelungindu-se chiar pân ă  la sfaişitul Iunii aprilie. 

Durata de strălucire a soarelui înregistreaz ă  o medie de 173.7 ore/ an, având influen ţă  
asupra radiaţiei solare. 

- 	 3.5.2 Regimul pluviometric. Precipitaţiile medii anuale însumează  482.6 mm, reparti ţia 
acestora este foarte variat ă  în timpul anului, pe ansamblu• făcând caracter de avers ă. Cele mai mari 

cantităţi de precipitaţii s-au înregistrat în lunile iunie (64.3 mm) şi iulie (64.3 mm), iar cantit ăţile 
cele mai mici în lunile ianuarie (23.5 mm) şi februarie (23.5 mm). 

Majoritatea precipitaţiilor (peste 60%) cad în semestrul cald (1 aprilie-30 septembrie). 
-  Din datele de la sta ţia meteo Tecuci, rezultă  că  numărul mediu anual al zilelor cu strat de 

zăpadă  este de 61, fapt care ajut ă  la diminuarea intensităţii fenomenelor de eroziune prin faptul c ă  
zăpada formează  un înveliş  protector asupra solului. 

Brumele timpurii îşi fac apari ţia în luna septembrie, şi sunt foarte frecvente în lunile 
octombrie şi noiembrie, iar cele târzii se men ţin până  în aprilie, uneori chiar pân ă  în prima decadă  a 

Iunii mai. Numărul zilelor cu brumă  este de 11.8. 
- 	 3.5.3 Regimul eolian. Viteza medie a vântului atinge 3.0 m/s, predominante fiind vânturile 

din nord (25.1 %), sud (1 1.6 %), nord-vest (8.3 %) şi sud-est (7.3 %). Perioada de calm este de cca. 
— 	35.6 %. Intensitatea cea mai mare o au vânturile care bat din nord (3.8) şi nord-vest (4.0), capabile 

să  exercite o acţiune de deflaţie asupra suprafeţei solului. 
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CAP. 4 VEGETATIA 

4.1 Date fitoclimatice. 
Zona de vegetaţ ie a pajistilor ce fac obiectul acestui amenajament este de Step ă( câmpie 	- 

stepizată, caracterizat ă  prin secetă  accentuată  în perioada de vară, cu temperatura medie a Iunii 
celei mai calde >20 oc, cu un maxim de precipita ţii înregistrat vara, iar minimul spre sfărşitul 	- 
anului). 
4.2 Descrierea tipurilor de sta ţiune. 

Etajul de vegetaţie în care se regăsesc pajiştile din UAT Tecuci este etajul de step ă(câmpie 	- 
stepizată). Acest etaj de vegeta ţie are următoarele caracteristici: relieful variat cu altitudini 
variabile, format dintr-un complex de patru terase (terasele râului Bârlad): terasa Ghidigeni (50-70 
m), terasa Cernicari (1 0-20 m) şi terasa Podoleni (2-4 m), cea mai extinsă  find terasa de 1 0-20 m. 	- 
Temperatura medie anual ă  este de 10.1oC şi precipitaţii medii de 482,6 mm anual. 
Covorul vegetal este diversificat pe teritoriul localit ăţii, se întâlnesc plante apar ţinând provinciei 	- 
est-europene, predominând elementele caracteristice stepei Diferen ţierile covorului erbaceu de la 
un loc Ia altuI sunt impuse de condi ţiile de sol, de gradul de aprovizionare cu ap ă, de panta 
terenului şi suprapăşunatul. 	 - 
Vegetaţia arbustifeiă  este formată  din: sălcioară  (Eleagnus angustifolia), m ăceşul (Rosa canina), 
Păducelul (Crataegus monogyna), porumbarul (Prunus spinosa), o$etar(Rhus typhina). 
Vegetaţia ierbacee este compus ă  din plante ca: păiuş, ovăscior, firuţă, măzăriche, trifoi galben, 
muşeţel sălbatec, păpăd ie, traista ciobanului, coada şoricelului,etc. 

4.3 Principalele specii de plante din vegeta ţia pajistilor 

Principalele graminee si legurninoase furajcre din vegeta ţ ia paji ş til()r UAT-ului Tecuci. 

Tabel 4.3.1 

Nr Denumirea ştiinţifică Producti Indice de 
crt (populară) 

Insu ş iri rnorfologice ş i biologice • 
vitate calitate 

O 1 2 3 4 
GRAMINEE 
1 Festuca valesiaca Tufă  deasă  talie 20-30 cm, foarte Mică  2 

(păiuş  stepic) rezistentă  la secetă  şi timpurie  
2 Festuca arundinacea Plantă  cu rizomi, înaltă  de 60-1OOcm Mijlocie 

(păiuş  înalt)  
3 Festuca rubra Planta de talie mijlocie-mică  circa 30 - Mijlocie 2 

(păiuş  roşu) 90 cm,cu inf}atire maxima si ritm lent 
de dezvoltare 

4 Agropyron cristatum Tufă  rară, de 30-40 cm, timpurie, foarte Mijlocie 3 
(pir cristat) rezistentă  la secetă  

5 Agropyron repens Plantă  cu stoloni, înalt ă, rezistentă  la Mare 2 
(pir târâtor) secetă  

7 Cynodon dactylon Plantă  cu stoloni foarte rezistenta la Mică  3 
(pir gros) secetă  

8 Alopecurus pratensis Înălţime 70-80 cm. Rezistentă  la ger ş i Mare 4 
(coada vulpii) inundaţii, sensibilă  la secetă . 

9 Poa pratensis Tufa mixtă,40-60cm, rezistenta la Mare 4 
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(firuţa) seceta, ger, pascut si calcat 
10 Poa bulboasa Tufa rară  de 10 -30 cm,foarte rezistent ă  Slabă  3 
- (firuta cu bulbi) Ia secetă  

11 Poa annua Talie mică  de 50 cm rczistent ă  la Mică  2 
- (firuţa maruntă ) păşunat  
12 Bromus inemis Planta cu talie înaltă, de 80 - 100 Mijlocie 

(obsigă) cm,rezistent ă  Ia secetă  si temperaturi 
scăzute din timpul iernii 

13 Lolium perenne Tufă  rară, 30-50 cm, sensibil ă  la Mare 5 
(raigras englez) uscăciune şi ger, rezist ă  foarte bine la 

păşunat ş i călcare 
14 Phalaris arundinaceae Planta cu rizomi, rezistentă  la Mare 4 

(ierbă lută) ger,otăveş te bine 
15 Botriochloa ischaemum Talie mijlocie de 40 - 50 cm,foarte Mică  O 

(bărboasă) rezistentă  Ia secetă  
16 Nardus stricta Tufă  deasă, 20-30 cm, fiunze ţepoase, M ică  O 

(părul porcului, ţăpoş ică) aspre  
17 Cynosurus cristatus Tufa rară  cu talie mijlocie, pretentioas ă  Mijlocie 3 

(pieptănarită) la umezeal ă,otăveş te bine 
18 Hordeum murinum Plantă  ierboasă  anuală  înaltă  de 15-45 Mijlocie 3 

(orzul şoarecelui) cm. Tulpina speciei •este erect ă, formată  
din 3-5 internoduri.  

1 9 Agrostis stolonfera Plantă  cu stoloni, de 70-80 cm, foarte Mare 3 
- (moleaţă) rezistentă  la inundaţii, sensibilă  la secetă  
20 Arrhenatheum Tufă  rară  de 1 - 1 ,3 m, tipică  de făneaţă  Foarte 4 

elatius(ovăscior) mare 

21 Phragmites Plantă  cu rizomi peste 2 m, ot ăveşte bine Foarte 
australis(trestie) după  coasă . mare 

Foto original 
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LEGUMINOASE  
i Medicagofalcata Tulpină  înaltă  de 40-70 cm, foarte Mijlocie 4 

(lucema galben ă) rezistentă  la secetă  şi ger, otăveşte mai slab 
2 Trfolium hibridum Tulpini de 40 - 50 cm,sensibil la Mare 4 

(trifoiul hibrid) . 	seceta,rezistent la ger,otaveste slab 
3 Trfolium pratense Talie 50 - 60 cm,sensibil la ger si Mare 4 

(trifoi rosu) seceta,otaveste puternic dupa coasa 
4 Medicago sativa ulpină  înaltă  de 60-80 cm, foarte rezistent ă  Foarte 5 

(lucerna albastră) Ia secetă, otăveşte foarte bine mare 

5 Vicia cracca Tu1ina urcatoare de 40 - 50 Mare 3 
- (mazariche) cm,longeviva  

6 Trfolium repens Tulpini târâtoare, sensibil la secetă, Mare 5 
(trifoi alb) otăveşte foarte puternic după  coasă  ş i 

păşunat  

Tabel 4.3.2 

Specii furajere din alte familii botanice ale vegetatiei paji ş tilor  
Nr 

Denumire Insuşiri Consurnat 
Indice calitate 

crt furajeră  

1 
Achilea millefolium 

Perena,cu rizomi aromata 
Se consuma verde 

2 
(coada soricelului) 

2 
Plantago lanceolata 

Perena ,frunze înguste Verde ş i fân 2 
(patlagina)  

Taraxacum of/icinale 
Perena, frunze în rozeta Verde şi fân 3 

(păpădie)  
Potentila reptans 

Pajişti umede Perenă  cu rizomi 2 
(cinci degete) _ 

5 Geranium pratense 1 	Perenă  cu rizomi 30-6Ocm Verde şi fân 
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(ciocul berzei)  
6 Senecio Vulgaris Perenă, Verde ş i fân 

(spălăcioasa)  
7 Heracium pilosella Peren ă , târâtoare, frunze Verde şi fân 

(vulturica) păroase  
8 Convolvulus arvensis Perenă, târâtoare cu frunze Verde 1 

(volbura) dispuse în spirală  
9 Agrimonia Eupatoria Perenă  cu rizomi Verde O 

(turiţa_mare)  
10 Matricaria ssp Perenă, miros penetrant 

(muşeţelul)  
11 Tragopogon pratensis Perenă  3 

(barba_capriei)  

Fot() origiiuil 

Plante neconsumate sau cu un grad redus de consumabilitate(plante balast). 

Tabel 4.3.3. 

crt 
Denurnire stiinţ fică  Denumire populară  Răspândire 

1 Capsela bursapastoris Traista ciobanului Pajişti de lunci ş i deal 

2 Daucus carota Morcov sălbatec Paji şti de deal, uscate 

3 1 Eryngium campestre Scaiul dracului Pajişti de lunci ş i deal 
4 Salvia pratensis Jale ş  Paj işti de deal ş i munte 

5 Verbascum phlomoides Lumânărică  Pajişti uscate,degradate 

7 Onopordum acanthium Scaiul măgaresc Paj işti uscate,degradate 

8 Rumex alpinus Stevia stânelor Păşuni supratârlite 

9 Cardaria draba Urda vacii Pajişti de câmpie şi deal 

10 Juncus effusus Pipirig Pajişti umede 

11 Leonurus cardiaca Talpa gâştii Fâneţe de deal 

12 Verbascum phlomoides Lumânărică  Paji şti uscate, degradate 

13 Sinapis avemsis Muştar să lbatic 
14 Veronica chamaedrys Şopârliţa Pajişti de deal şi munte 

1 5 Sambucus ebulus Boz 
16 Stachys annua Cinsteţ  Pe mirişti şi pârloage 
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F()t() original 

Plante toxice si vă tămă toare din pajistik J)Crrnafleflte 

Tabel 4.3.4. 

Nr Denumire stiintiric ă  Specii de 

crt (populară) 
Substantă  toxică  animale ce pot Acţ iunea toxică  

ri intoxicate 
1 Euphorbia cyparissias Euforbina Toate speciile Sistemul nervos,aparatul 

(laptele câinelui)  digestiv 
2 Ranunculus acer Uleiuri eterice Cai şi bovine Irită  pielea 

(piciorul cocoşului)  

FOtO OIigiflUl 

Plante care d ăunează  produselor animalicre. 

Tabel 4.3.5. 
Nr Denumire stiintifică  Răspândire Prin ce daunează  
crt (populară)  

1 Artemisia austriaca Păşuni degradate Imprimă  laptelui un gust amar 
(pelinită)  

2 Carduus acanthoides Paj iş ti uscate Impurifica lână  
(spini)  

3 Onopordon acanthium Pajişti uscate Impurifica lână  
(scaiut măgăresc)  
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4 Thlaspi arvense Pajişti uscate Imprimă  Iaptelui un gust neplăcut 
(punguliţă)  

5 Galium aparine Impurifica lân•ă  
(turiţă  lipicioasă) 

- 	 Foto original 
4.4.Tipuri de pajişti. Descrierea tipurilor. 

Ele reprezintă  un element important în caracterizarea paji ştilor şi conslă , în principiu, din indicarea 
uneia sau a doua specii dominante din flora pajistilor. 
Deterininarea speciilor de plante în suprafe ţele de proba analizată  arată  că  pe pajişti exista o 

- • diversitate ridicat ă  ca număr de specii, dar ca ş i acoperire cea mai mare pondere o au gramineele 
perene urmate de leguminoase şi de alte specii din alte familii botanice cu o valoare furajer ă  
scazută. Gramineele au cea mai mare acoperire ş i este de 55-75%, urmate de leguminoase 10 - 
15%, iar speciile din alte familii botanice reprezint ă  5-10%. Sunt cazuri în care suprafa ţa de păşufle 

este mult diminuat ă  de prezen ţa arborilor şi arbuştilor care se regă  sesc într-un procent cuprins între 
10-15% contribuind la stoparea fenomenului de eroziune a solului. 

Tabel 4.4 

Nr Trup, Parcel ă  Tipul de pajite Suprafa ţa Procent 

crt descriptivă  —ha- % 

Asociaţii vegetale de Poa pratensis(firuţă), 

Trup 1-PD1 Poa annua (firuţa măruntă) ş i Poa bulbosa 60 

Sat Nou 1 (firuţa cu bulbi)  

Acoperire cu 40,530 Asociaţii vegetale de Phalaris arundinaceae 

vegetaţie 90% (ierbălută), Festuca valesiaca(păiuş  stepic) 30 
Agropiron repens(pir târâtor).  
Asociaţii vegetale de Poapratensis(firiiţă), 

Trup2-PDI Poa annua (firuţa măruntă) ş i Poa bulbosa 60 

Sat Nou 2 (firuţa cu bulbi) 
22,220 

Asociaţii vegetale de Phalaris arundinaceae 2 Acoperire cu 
iegeta,tie 90% (ierbălută), Festuca valesiaca(păiuş  stepic) 30 

Agropiron repens(pir târâtor).  
Asociaţii vegetale de Poa pratensis(firuţă), 

Trup 3-PD1 Poa annua (firuţa măruntă) ş i Poa bulbosa 60 
3 Sat Nou 3 (firuţa cu bulbi) 

Acoperire cu 
56.060 

Asociaţii vegetale de Phalaris arundinaceae 
vegeraţie 90 % (ierbălută), Festuca valesiaca(păiuş  stepic) 30 

Agropiron repens(pir târâtor).  
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Pajişti de Bromus inermis(obsigă  nearistată) 47 
Trup 4-PD1 
Criviţeni 1 Pajişti de Poa pratensis(firu ţa) 30 

Acoperire cu 19,210  Asociaţii vegetale de Phalaris arundinaceac 
vegetaţie 97% (ierbălută), Festuca valesiaca(păiuş  stepic), 20 

Cynodon daciylon(pir gros).  

Pajişti de Bromus inermis(obsigă  nearistată) 45 
Trup 5-PD1 

Pajişti de Poa pratensis(firu ţa) 30 
Criviţeni 2 

22.500 
5 A coperire cu 

vegetaţie 98 % Asociaţii vegetale de Alopecurus pratensis 
(coada vulpii), Juncus efJ€sus(pipirig)  

23 

Asociaţii vegetale de Poa pratensis(firuţă), 
Trup6-PD1, PD2, Poa annua (firuţa măruntă) şi Poa bulbosa 60 

PD3 (firuţa cu bulbi)  

6 Ocheşeti-Criviteni 184,830 Asociaţii vegetale de Juncus effusus (piirig), 
Acoperire cu Festuca valesiaca(păiuş  stepic), Botriochoa 
vegetaţie 95% ischaeum(bărboasă), Agropiron repens(pir 

35 

târâtor), Nardus stricta(ţepoş ica).  
Asociaţii vegetale de Poa pratensis(firuţ ), 
Poa annua (firuţa măruntă) ş i Poa bulbosa 58 

Trup 7-PD1 
(firuţa cu bulbi)  

7 
Raleş  1 

700 Asociaţii vegetale de Juncus effusus (pipirig), 
Acoperire cu 

Festuca valesiaca(păiuş  stepic), Botriochoa 
vegetaţie 98% 

ischaeum(bărboasă), Agropiron repens(pir 
40 

târâtor), Nardus stricta(ţepoşica). 
Trup 8-PD1 Asociaţ ii vegetale de Poapratensis(firuţă), 

8 
Raleş  2 Poa ânnua (firuţa măruntă) ş i Poa bulbosa 

31,940 
50 

Acoperire cu (firuţa cu bulbi) 
Paj isti de Festuca valesiaca (păiuş  stepic)  49 vegetaţie 99 % 
Asocia ţ i i vegetale de Poa pratensis(firuţă), Trup 9-PDI 
Poa annua (firuţa măruntă) şi Poa bulbosa 6() 

9 
Cernicari 1 

(firuţacubulbi) 14,180  
Acoperire cu 

Asociaţii vegetale de Festuca valesiaca (pă iuş  
: vegetaţie 98 % 

stepic) şi Agropiron repens (pir târâtor). 
38 

Asociaţii vegetale de Poa pratensis(firuţă), 
Trtip 10-PDI 

Poa annua (firuţa măruntă) şi Poa bulbosa 60 
10 

Cernicari 2 
(firuţa cu bulbi) 58,380  

A coperire cu 
Asociaţii vegetae Festuca valesiaca(păiuş  

vegetaţie 98 % 
stepic) ş i Agropiron repens(pir târâtor).  

38 

Trup 11- PD1 
Asociaţii vegetale de Festuca valesiaca (păiuş  

1 1 
Bălcescu 1 

stepic), Agropiron repens(pir târâtor). Paji şti 3,090 98 
Acoperire cu 

de Poapratensis(firuţă) 
vegetaţie_98%  

Trup 12-PD1 Pajişti de rogozuri(pipirig, pipiriguţ ) 48 

= 
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Bălcescu 2 Asociaţii vegetaie de Festuca valesiaca (păiuş  50,820 
12 Acoperire cu stepic), Agropiron repens(pir târâtor), 

50 
vegetaţie 98% Agrostis stolonfera ( moleaţă ) Plialaris 

arundinaceae(ierbăluţă).  

Pajişti de rogozuri(pipirig, pipiriguţ ) 48 
Trup 13-PD1 

Asociaţii vegetaie de Festuca valesiaca (păiuş  13 Bălcescu 3 
A coperire cu stepic), Agropiron repens(pir târâtor), Agrostis 34,160 
vegetaţie 98% siolonfera ( moleaţă ) Phalaris 

arundinaceae(ierbă l uţă).  
Trup 14-PD1 

Asociaţii vegetale de Festuca valesiaca (păiuş  
Bă lcescu 4 

stepic), Agropiron repens(pir târâtor). Paji şti 97 
14 Acoperire cu 

de Poa pratensis(firuţă) 
1.530  

vegetaţie_9 7%  
Trup 15-PD1 Asociaţii vegetale de Festuca valesiaca (păiuş  

Rotunda 1 stepic) ş i Agropiron repens (pir târâtor).  
50 

15 Acoperirecu 18.630 
Pajişti de Poapratensis(firuţă) 45 

vegetaţie_95%  
Trup 16-PD1 Asociaţii vegetale de Festuca valesiaca (păiuş  

50 
Rotunda 2 stepic) ş i Agropiron repens (pir târâtor).  

16 Acoperire cu 1,590 
Paj işti de Poa pratensis(firuţă) 45 

vegetaţie_95%  

Pajişti de rogozuri(pipirig, pipiriguţ) 47 
Trup 17-PDI 

Asociaţii vegetale de Festuca valesiaca (păiuş  17 Rotunda 3 
Acoperire cu stepic), Agrostis stolonfera ( moleaţă ) 4060 
vegetaţie 97% Phalaris arundinaceae(ierbăluţă), Agropiron 

repens(pir târâtor).  

Pajişti de rogozuri(pipirig, pipiriguţ) 47 
Trup 18-PD1, PD2 

Asociaţii vegetale de Festuca valesiaca (păiuş  18 Rotunda 4 
Acoperire cu stepic), Agrostis stolonfera (moleaţă) 102,120  
vegetaţie 97% P1ialaris arundinaceae(ierbăluţă), Agropiron 

repens(pir târâtor).  

Trup 19-PD1 Pajişti de de Poapratensis(firuţă), 50 

1 9 
Colonie Asociaţii vegetale de Phalaris arundinaceae 

Acoperire cu (ierbălută), Festuca valesiaca(pă iuş  stepic) 1,700 
vegetaţie 9 % Agropiron repens(pir târâtor).  

Trup 20-PD1 Pajişti de de Poapratensis(firuţă). 50 

20 
CFR Asociaţii vegetale de Phalaris arundinaceae 

Acoperire cu (ierbălută), Festuca valesiaca(pă iuş  stepic) 8,620 
vegetaţie 9 % Agropiron repens(pir târâtor).  
Trup 21PD1 Pajişti de rogozuri(pipirig, pipiriguţ ) 40 
Drăgăneşti 

21 Acoperire cu Asociaţii vegetale de Festuca valesiaca (pă iu ş  13,250 
vegeiaie97% stepic),Phalaris arundinaceae(ierbă luţă), 
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Agropiron repens(pir târâtor). 

Trup 22-PD1 Pajişti de rogozuri(pipirig, pipiriguţ ) 50 

22 
Rotunda 5 Asociaţ ii vegetale de Festuca valesiaca (păiuş  

Acoperire cu stepic), Phalaris arundinaceae(îerbăluţă). 10,000 
vegetaţie 9 Agropiron repens(pir târâtor)  

Pajişti de Poapratensis(firuţă) 30 

23 
Trup 23-PD1 

Ocheşeti 
Asociaţ ii vegetale de Bromus inermis(obsigă  

Acoperire cu 
nearistată) şi Hordeum murinum (orzul 

74000 
36 

vegetaţie 96% 
şoarecelui). 

Paj isti de Festuca valesiaca (păiuş  stepic) 30 

24 
Trup 24-PD1 

Suprafaţă  arată  31,670  
Cernicari 3 

Număr parcele descriptive: 27 
Descrierea tipurilor de paji ş ti 
Pajişti de Festuca valesiaca(păiuş  stepic) - Aceste paji şti sunt reprezentative pentru zonele de 
stepă  şi silvostepă . Festuca valesiaca, specie ierboas ă  edificatoare este o specie xerofil ă, cu mare 
plasticitate ecologică, care se întinde din zona de step ă  până  în zona nemorală  ş i anume în subzona 
pădurilor de stejar pedunculat ( Quercus robur) ş i subzona pădurilor de cer (Quercus cerris), - 

gârniţă( Quercus frainetto) şi subetajul pădurilor de gorun (Quercus petraea) în podi şul Bârladului. 
Însă  cele mai mari suprafe ţe cu păiuş  stepic sunt în podi şul Moldovei, în zona geografic ă  în care ne 
situăm. Planta se caracterizeaza tufa deasa cu talie de 20-30 cm, rezistenta la seceta.Predomina in 
izlazurile cu altitudine mai joasa. Vegeta ţia din pajiti1e de Festuca Valesiaca are în componen ţă  
alte plante precum: Agropiron cristatum, ssp pectinata, Poa annua( firu ţa măruntă), populaţii cu 
Thymus serphyllum (cimbrişor de câmp), Verbena ofFicinale (urzicuţe),saivia  officinale - 
(salvia),Matricaria inodora (mu şeţel sălbatec), Cardaria draba (urda vacii), precum şi plante 
nevaloroase, dăunătoare sau toxice: Verbascum phlomoides (lumân ărica), Eryngium campestre - 
(scaiul dracului, Euphorbia cyparisias (laptele câinelui), Artemisia austriaca ( pelini ţa), Thlaspi 
arvense(pungulita).Aceste amestecuri se întâniesc în aproape toate parcelele cu procentaje diferite, 
aşa cum sunt prezentate in prezenta lucrare. - 
Bromus inermis(obsig ă  nearistat ă) —creşte pe soluri sărace, supuse fenomenului de eroziune din 
zona de silvostepă . Este o plantă  stolonifera, cu l ăstari medii si înalţi,  cu rezisten ţă  la secetă.Nu 
suportă  ploile de durată . Este recomandată  să  se utilizeze pentru inerbarea terenurilor în pant ă  în 
vederea preveriirii ş i combaterii eroziunii solului. 
Pdjişti de Poa pratensis ssp ?zngustijolia (firuţa) - o graminee perena de talie mijlocie, cu stoloni 
scurti,tufa mixta si tulpini erecte de 30-100 cm.Are o mare capacitate de adaptare si se regaseste in 
pasuni de deal precum si in cele montane.Vara creste bine iar in condi ţii de secetă  şi umiditate 
scăzută  îşi încetează  creşterea.Are o bun ă  valoare nutritive. 
Vegetaţia este foarte bine dezvoltata;sunt prezentesi specii f ără  valoare furajeră(bărboasă, obsiga), 
specii dăunătoare( alior, scaie ţi, lumânărică) .Se remarca prezenta trifoiului rosu (trifolium 
pratensis) o planta specifica în p ăşuni si fanete,cu o adaptabilitate buna in zona de campie , dar mai - 
abunderit in pasunile de deal. Prezint ă  o mare capacitate de regenerare dup ă  cosire si contribuie la 
refacerea texturii 	si fertilitatii solului alaturi de trifoiul alb ( trifolium repens) si trifoi 	- 
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hybrid(trifolium hybridum).Sunt plante valoroase din punct de vedere furajer, bine consummate de 
animale. 

- 	 PajiIi de Bolriochloa ischaeum (b ărboasă)_ Pajiştile de bărboasă  sunt cele mai răspândite tipuri 
de pajişti derivate din cele de festuca rupicola, ca efect a1 p ăşunatului abuziv, nera ţional si aI 

eroziunii solului. Este o specie oligotrofă, xerofită  cu Iargă  amplitudine ecologică  din zona de stepă  
până  în etajul gorunului ş i chiar aI fagului, în general pe coaste însorite, moderat pân ă  la foarte 
puternic înclinate, cu grade diferite de eroziune ale solului. 
Vegetaţia acestui tip de pajite derivat ă  este frecvent invadat ă  de buruieni, specii d ăunătoare ş i 

- 	toxice( alior, lumân ărică, scaieţi, peliniţă). 
Pajiş tile de pe teritoriui comunei Tecuci au o structura ş i o compozitie foristic ă  variată  si cuprind 
specii cu un potenţ ial productiv ridicat ş i o valoare pastorală  bună  
4.5 Habitate de pajişti. 
Pentru caracterizarea vegeta ţiei pajiti1or permanente, în ultima perioadă, după  aderarea noastră  la 
Uniunea European ă  au fost introdus şi utilizat din ce în ce mai mult termenul de Habitat care se 
aseamănă  într-o oarecare m ăsură  cu cel de tip de vegeta ţie descris mai înainte. Din analiza lucr ării 
HABITATELE DIN ROMÂNIA de N. DONI ŢĂ  şi colab. (2005), rezultă  că  au fost descrise într-o 

- 	primă  aproximaţie 367 tipuri de habitate încadrate Ia 7 clase şi 24 subclase după  sistemul de 
clasificare PALEARCTIC HABITATS (PAL. HAB.). Dintre aceste 3 clase, 10 subclase şi 96 tipuri 
de habitate (26%) apar ţin parţial sau în totalitate vegeta ţiei paji ştilor naturale şi .seminaturale. 
Se poate observa diversitatea foarte mare a habitatelor de paji şti în condi ţii staţionale extrem de 
variate şi cu o vegetaţie la fel de diversă  de la litoralul Mării Negre pân ă  pe crestele Carpa ţilor, cu 
elemente pontice, ponto-caspice, vest-pontice, ponto-sarmatice, ponto-panonice, ponto-
mediteraneene, balcanice, daco-baicanice, sud-est carpatice, dacice, daco-getice, danubiene, 
danubian-pontice, panonice şi antropice. 
In urma studiului realizat pe teren au fost identificate habitatele prezente maijos: 

Principalele tipu ri de habitate eu paji şti din România 
(extras din Habitatele din România, DON1ŢĂ  şi colab.2005) 

Nr. crt Tip Habitat . C.V. V.P. UVM/ha 
(x) (xx) (xxx) 

Stepe ş i pajişti xerice calcicole 
R3414 Paji şti ponto-panonice de Festuca valesiaca R-M 10-20 0,3 
R3415 Pajişti ponto-balcanic de Botriochloa R 5-15 0,2 

ischaemum şi Festuca valesiaca 
R 3418 Pajişti ponto-panonice de Agropyron M 15-30 0,5 

cristatum_ş i Kochia_prostata  
R 3420 Pajişti vest-pontice de Poa bulbosa, R 10-25 0,4 

Artemisia austriaca, Cynodon dactylon ş i 
Poa_angustifolia  

R3716 Pajisti danubian-pontice de Poa R 40-70 1,1 
pratensis,Festuca pratensis si Alopecurus 

pratensis  
R 8703 Comunităţ i antropice cu Agropyron R 5-10 0,2 

repens, Arctium lappa, Artemisia annua ş i 
Ballota_nigra  
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Din cele 96 tipuri de habitate de paji şti un număr de 33 (34 %) au o valoare redus ă  (R) de 	- 

conservare, 32 (33%) mijlocie (m), 26 (27%) mare (M) ş i 5 habitate au o valoare foarte mare (FM) 

de conservare, situate în special în etajul alpin - subalpin (2), dune de nisip continentale (2) ş i plaje 	- 

de nisip litorale (1). 

Habitatele cu cea mai sc ăzută  valoare conservativ ă  sunt : 37 - paji şti umede ş i comunităţ i de 

ierburi înalte (buruieni şuri), 63 - vegeta ţ ie chinofilă  ş i 87 - comunităţi ruderale, care în general au 	- 

o vegetaţie degradată . 
Din punct de vedere al valorii economice îns ă, 44 de habitate de paji şti (46%) din stepe, dune, 

nisipuri, stâncării, mlaştini, etc. au  o valoare pastoral ă  de doar 1 -5, adică  extrem de scăzută , 	- 

degradată, 31 habitate (33%) au valoare pastoral ă  foarte slab ă  ( 5-1 5), 11 habitate (1 1%) sunt slabe 

(15-25), respectiv 86 habitate (90%) au o vaioare pastoral ă  total necorespunz ătoare datorită  
factorilor edafici, climatici ş i antropici. 

Este de consemnat faptul c ă  abia 10 habitate întrunesc condi ţii mai bune, având paji şti cu valoare 

pastorală  mijlocie (4 tipuri), bune (5 tipuri - R 3715; R 3716; R 3801; R 3803 ş i R 3804) şi bune- 	- 

foarte bune un singur tip şi anume: R 3802 Paji şti daco-getice de Arrhenatherum elatius. 
Încărcarea cu animale a habitatelor de paji şti, exprimată  în UVM (Unitate Vită  Mare) la hectar a 

fost obţinută  prin înmul ţirea VP (valorii pastorale) cu coeficientul 0,02; astfel c ă  o paji şte foarte 	- 

valoroasă  cu VP = 100 poate între ţine două  UVM la unitatea de suprafaţă, pentru un an 
calendaristic. Astfel, se remarc ă  degradarea foarte avansat ă  a habitatelor de paji şti şi a nivelului 

optim de încărcare cu animale foarte sc ăzut, necesitând Iuarea unor m ăsuri de ameliorare a 

covorului ierbos. Aceasta prim ă  aproximaţie a valorii pastorale şi încărcării cu animale a tipurilor 

de habitate cu paji şti, valorificabile din punct de vedere economic, ne demonstreaz ă  încă  o dată 	- 

starea lor avansat ă  de degradare (MARUŞCA, 2008). 

4.6 Descrierea veRetatiei lemnoase. 

Nr 
ert 

Parcela descriptiv ă  Arbori Arbusti 

1 SatNoul - - 

2 SatNou2 - - 

3 SatNou3 - - 

4 Criviţeni 1 - - 

5 Criviţeni 2 - - 

6 Ocheşeşti-Criviţeni - Foarte rar tufe de Rosa canina(m ăceş) 
7 Raleş  1 - - 

8 Raieş  2 - - 

9 Cernicari 1 - Eleanus angustifolia (Sălcioară) - răzleţ  
10 Cernicari 2  Eleanus angustifolia (S ălcioară) - răzleţ  
TT 

Bă lcescu 1 - 

Eleanus angustifolia (S ălcioară) - răzleţ  
Rhustyphina(oţetar)_— răzleţ  

12 Bă lcescu 2 - Eleanus angustifolia (Sălcioară), 
Rosa canina(măceş). 13 Bă lcescu 3 - 

74 
Bă lcescu 4 - 

Eleanus angustifolia (S ălcioară) - răzleţ  
Rhus typhina(oţetar) - răzleţ  

Rotunda 1 - 

Eleanus angustifolia (S ălcioară) 
Crataegus monogyna(Păducel) 

Rosa canina(măceş) 
Rhus typhina(o ţetar) 

16 
Rotunda2 - 

Eleanus angustifolia (S ălcioară)-răzleţ  
Rosa canina(măceş)-răzleţ  

17 Rotunda3 - - 

18 Rotunda 4 - Eleanus angustifolia (S ălcioară) - răzleţ  
19 Colonie - - 

20 CFR - - 
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21 Drăgăncşti - 	 - 

22 Rotunda 5 - 	 - 

23 Ocheşeşti - 	 - 

24 
Cernicari 3 - 	 Eleanus angustifolia (S ălcioară) 

Rosa canina(măceş) - pe canale 

- 	 _ 

- 	- 
- 	- 

Foto original trupul 11, 13,14 ş i trupul 15. 

Vegetaţia Iemnoasă  este slab reprezentat ă  în trupurile de pajişte ale UAT-ului, rare tufărişuri 
invazive de Eleagnus angustfolia (sălcioară), măceş , păducel. 
Pentru protecţia soluiui, ameliorarea p ăşunilor ş i umbrire moderată  pe perioada verii este necesar ă  
plantarea de vegeta ţie arbustiferă  în toate trupurile de paji şte. 
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CAP. 5. CADRUL DE AMENAJARE 
5.1 Procedee de culegere a datelor din teren. 
La acest capitol se precizeaz ă  modul de cuiegere a datelor din teren ş i metodele utilizate pentru 	- 
descrierea ş i clasificarea vegetatiei. 
Culegerea datelor din teren s-a realizat în condi ţiile unui an ploios, bogat în precipitaţ ii,  cu o 
vegetaţie bine dezvoltată  în perioada mai - iunie urmat ă  de o perioada secetoas ă  cu temperaturi 
ridicate, caniculare pân ă  în septembrie-octombrie, diminuând astfel produc ţia de masă  verde pe 
unitatea de suprafa ţă . Păşunatul s-a realizat pân ă  în prezent nera ţional în majoritatea parcelelor, 	- 

fără  a se ţine cont de încărcătura maximă  sau minimă, fără  împărţirea pe parcele de păşunat a 

parcelelor închiriate. 
Referitor la potenţialul vegetal, s-au recoltat probe de pe suprafe ţe de 6 - 1 O mp prin cosire ş i 	- 

cântărire, determinare care s-a reaiizat într-o singur ă  etapă, nu în trei aşa cum prevede ghidul. 
Datele cu privire la vegeta ţia lemnoasă, vecinătăţi, enclave, ravene, oga şe, expozi ţie, pantă, starea 
actuală  a păşunii, s-au realizat parcurgând pe teren parcelele de p ăşune, prin metode vizuale, 

călcate Ia picior pe diagonale, fotografii, identificarea plantelor, notarea în caiet a tuturor detaliilor 
întâlnite în teren. 
Deasemenea s-au vizualizat fotografiile, h ărţile cadastrale, planul cadastral ş i hărţile de pe Google 
earth pro. 

Pentru determinarea compozi ţiei floristice s-au parcurs paji ştile pe fiecare parcel ă, s-au notat în 	- 
caiet toate detaliile, compozi ţia f1oristică  pe fiecare specie. 

1. Graminee 
2. Leguminoase 
3. Plante din alte familii botanice 
4. Specii lemnoase 

O pajişte natural bună  trebuie să  aibă  o bună  densitate şi o compoziţie botanică  echilibrată . 

Densitatea este• considerat ă  bună  când golurile sunt pu ţine sau deloc, mijlocie câid sunt până  Ia 
25% goluri sau slabă . 	 - 
Conform compoziţiei sale botanice o paji şte poate fi de tipul: 
G- bogată  în graminee 
L- bogată  în Ieguminoase; 	 - 
E- echilibrată ; 
D- bogată  în diverse alte specii. 
Dupa întocmirea fi şelor geobotanice acestea se centralizeaz ă  şi se grupează  pe asociaţii şi se 
întocmeşte tabelul asocia ţ iei. 
CalcuIuI VP ( valoare pastoral ă) se face astfel: 
VPPC(%) X IC 15 , unde: 
VP• —este indicator valoare pastoral ă  ( 0 - 100); 
PC-participare în covorul erbos (%) indiferent de metoda de determinare; 
Ic- indice de calitate furajer ă . 
După  determinarea VP prin împ ărţirea Ia 5 a punctajului ob ţ inut din inmulţ irea Pc X 1c acesta se 
apreciază  astfel: 

- 0-5 pajiste degradat ă ; 
- 5 - 15 foarte slabă ; 
- 1 5-20 slabă ; 
- 25-50 mijlocie; 
- 50-75 bună ; 
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- 75-100 foarte bun ă . 
Indicele obţ inut pentru VP are valori de la 0 într-o paji şte fără  valoare furajeră  până  la 100 pentru o 
pajişte semă nată(ideală). 
Pentru dateie pedologice s-a efectuat studiul pedologic cu elemente de bonitare privind încadrarea 

pajiti1or în clase de calitate, de c ătre OSPA Galaţ i. 
- 	 5.2 Obiective social-economice ş i ecologice. 

Amenajamentul pastoral aI paji ştilor din UAT Tecuci are ca obiectiv principal cre ş terea producţ iei 
de furaj pe unitatea de suprafa ţă . Din punct de vedere ecologic, o exploatare ra ţ ională  ş i controlată  
a pajiti1or duce Ia men ţ inerea biodiversitatii covorului vegetal ş i Ia protejarea împotriva degrad ă rii 
solului. Organizarea unui p ă unat ra ţional creează  o imagine placută  a paji ştilor, acestea având un 
aspect îngrijit. 

Obiectivele social-economice, ecologice, estetice şi de proteclie a mediului urm ările în prezenlul 
amenajament pastoral sunl: 
- asigurarea ş i sporirea capacităţ ii de păşunat a paji ştilor cuprinse în amenajament; 

- asigurarea rolului de protec ţ ie antierozional ă  pentru terenurile în pant ă ; 
- men ţinerea ş i îmbunătăţirea peisajuiui; 
- asigurarea spa ţiilor special amenajate pentru ad ăparea animalelor; 

- asigurarea refugiilor pentru cresc ătorii de animale; 
- asigurarea sursei de ap ă  necesară  adăpării animalelor; 
- între ţinerea paji ştilor permanente prin asigurarea unui nivel minim de p ăşunat de 0,3 UVM/ha 
şi/sau prin cosirea lor cel pu ţ in o dată  pe an sau prin efectuarea unor Iucr ări de întreţ inere în cazul 
paji ştilor permanente care nu mai sunt folosite pentru produc ţie; 
- interzicerea arderii paj i ştilor permanente; 
- interzicerea tăierii arborilor solitari ş i/sau a grupurilor de arbori de pe terenurile ocupate de 
paji şti; 
-interzicerea aplic ării produselor de protectie a plantelor pe suprafe ţele de teren ocupate cu paji şti. 

5.3 Stabilirea modului de folosintă  a pajistilor 
Principalele categorii de folosin ţă  a paji ştilor ce urmează  a fi amenajate sunt: p ăşuni (P), păşuni 

împadurite(P1), făneaţă (F),  terenuri neproductive(N). 
TABEL 5.3.1. 

z 2 
Trup de pajişte 

(ha)  
Păşuni 

(ha) 
Fânete 

(ha) 
Păşune 

, impadurita, ha 
Neprod 

(ha)  
Observatii 

1 Sat Nou 1 40,530 40,530 - - - 
2 Sat Nou 2 22,220 22,220 - - 
3 Sat Nou 3 56,060 56,060 - - - 
4 Criviţeni 1 19,210 19,210 - - - 
5 Criviţeni 2 22,500 22,500 - - - 
6 

Ocheşeşti- 184,830 184,830  - Criviţeni  - 
7 Raleş  1 7,000 7,000 - - 
8 Raleş 2 31,940 31,940 - - - 
9 Cernicari 1 14,180 14,180 - - - 
10 Cernicari 2 58,380 58,380 - - 
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11 Bălcescu 1 3,090 3,090 - - - 

12 Bălcescu 2 50,820 50,820 - - - 

13 Bă icescu 3 34,160 34,160 - - - 

14 Bă lcescu 4 1,530 1,530 - - - 

15 Rotunda 1 18,630 18,630 - - - 

16 Rotunda 2 1,590 1,590 - - - 

17 Rotunda 3 4,060 4,060 - - - 

18 Rotunda4 102,120 102,120 - - - 

19 Coionie 1,700 1,700 - - - 

20 CFR 8,620 8,620 - - - 

21 Drăgăneşti 13,250 13,250 - - - 

22 Rotunda 5 10,000 10,000 - -- 

23 Ocheşeti 74.000 74,000 - - - 

- 24 Cernicari 3 31,670  - 31,670  - 

Tahel 5.3.2 

Trup de pajiş te Factori limitativi: eroziune, pantă , ariditate, 

vegetaţie arbustivă  în exces, plante dăună toare, Nr. Trup Parcel ă  descriptivă  
muşuroaie, lipsa apei, etc 

Vegetaţie ierboasă  nevaloroasă, muşuroaie, lipsa 
Sat Nou 1 Sat Nou 1.1 vegetaţiei arbustive, păşunat neraţional şi pe vreme 

umedă, exces de umiditate în perioadele ploioase. 

Vegetaţie ierboasă  nevaloroasă, muşuroaie, lipsa 
2 at N()u 2 Sat Nou 2.1 vegetaţiei arbustive, păşunat neraţional ş i pe vreme 

umedă, exces de umiditate în perioadele ploioase. 
Vegetaţie ierboasă  nevaloroasă, muşuroaie, Iipsa 

3 Sat Nou 3 Sat Nou 3.1 vegetaţiei arbustive, păşunat neraţional şi pe vreme 
umedă, exces de umiditate în perioadele ploioase. 

Vegetaţie ierboasă  nevaloroasă, muşuroaie, lipsa 

-t Criviteni 1 Criviţeni 1.1 vegetaţiei arbustive, păşunat nera ţional ş i pe vreme 
umedă, exces de umiditate în perioadele ploioase. 
Vegetaţie ierboasă  nevaloroasă, muşuroaie, lipsa 

5 Criviţeni 2 Crivi ţeni 2.1 vegetaţiei arbustive, păşunat neraţional  şi pe vreme 
umedă, exces de umiditate în perioadele ploioase. 

Ocheşeşti- 
Ocheşeşti-Criviteni 1 Vegetaţie ierboasă  nevaloroasă, muşuroaie, lipsa 

6 Ocheşeşti-Criviţeni 2 vegetaţiei arbustive, păşunat nera ţional ş i pe vreme 

- 

Criviteni 
Ocheşeşti-Criviţeni 3 umedă, exces de umiditate în perioadeleploioase. 

Vegetaţie ierboasă  nevaloroasă, muşuroaie, lipsa 
7 Rales 1 

• 

Raleş  1.1 
vegetaţiei arbustive, păşunat neraţional şi pe vreme 

M. 



urnedă , exces de umiditate în perioadele ploioase. 

Vegetaţie ierboasă  nevaloroasă, muşuroaie, l ipsa 
8 Raleş  2 Raleş  2.1 vegetaţ iei arbustive, păşunat neraţ ionai  ş i pe vreme 

umedă, exces de umiditate în perioadele ploioase. 

Vegetaţie ierboasă  nevaloroasă, mu şuroaie, lipsa 
9 Cernicari 1 Cernicari 1.1 

vegetaţiei arbustive, păşunat neraţ ional. 

10 Cernicari 2 
Vegetaţie ierboasă  nevaloroasă , muşuroaie, Iipsa 

Cernicari 2.1 
vegetaţ iei arbustive, păşunat nera ţ ional. 
Vegetaţie ierboasă  nevaloroasă, necurăţată, muşuroaie, 

11 Bă lcescu 1 Bă lcescu 1.1 
Iipsa vegetaţiei arbustive, păşunat nera ţ ional. 

Vegetaţ ie ierboasă  nevaloroasă, necurăţată, muşuroaie, 
12 Bă lcescu 2 Bă lcescu 2.1 

lipsa vegetaţiei arbustive, păşunat nera ţ ional. 

Vegetaţie ierboasă  nevaloroasă, necurăţată, muşuroaie, 
13 Bă lcescu 3 Bă lcescu 3.1 

Iipsa vegetaţ iei  arbustive, păşunat nera ţional. 

14 Bă lcescu 4 
Vegetaţie ierboasă  nevaloroasă, necurăţată, muşuroaie, 

Bă lcescu 4.1 
lipsa vegetaţiei arbustive, păşunat neraţ ional. 
Vegetaţie ierboasă  nevaloroasă, necuraţată, muşuroaie, 

1 5 Rotunda 1 Rotunda 11 
lipsa vegetaţiei arbustive, păşunat nera ţional. 

16 Rotunda 2 Rotunda 2.1 
Vegetaţie ierboasă  nevaloroasă, necurăţată, muşuroaie, 
Iipsa vegetaţiei arbustive, păşunat nera ţional. 

Vegetaţie ierboasă  nevaloroasă, necurăţată, muşuroaie, 
17 Rotunda 3 Rotunda 3.1 

Iipsa vegetaţiei arbustive, păşunat nera ţional. 

Rotunda 4.1 Vegetaţie ierboasă  nevaloroasă, necurăţată, muşuroaie, 
18 Rotunda4 

Rotunda 4.2 lipsa vegeta ţiei arbustive, păşunat nera ţional. 

Vegetaţie ierboasă  nevaloroasă, necurăţată, muşuroaie, 
1 9 Colonie Colonie 1 

lipsa vegetaţiei arbustive, păşunat nera ţional. 

20 CFR CFR 1 
Vegetaţie ierboasă  nevaloroasă, necurăţată, muşuroaie, 
lipsa vegetaţ iei  arbustive, p ăşunat nera ţional. 

Vegetaţie ierboasă  nevaloroasă , necurăţată, muşuroaie, 
21 Drăgăneşti Drăgăneşti 1 

lipsa vegetaţiei arbustive, p ăşunat nera ţional. 

Vegetaţie ierboasă  nevaloroas ă, necurăţată, muşuroaie, 
22 Rotunda 5 Rotunda 5.1 

Iipsa vegetaţiei arbustive, păşunat nera ţional. 

Vegetaţie ierboasă  nevaloroasă, mu şuroaie, Iipsa 

23 Ocheşeşti Ocheşeşti 1 vegetaţiei arbustive, păşunat neraţional ş i pe vreme 
umedă, exces de umiditate în perioadele ploioase. 

Suprafaţă  lucrată, ocupată  cu diferite culture, inclusive 
24 Cernicari 3 Cernicari 3.1 

lucemire. 

Foto original trup 6 
	

Foto original trup 4 
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Foto original trup 1 	Foto original trupul 10 	Foto original trup 15 

5.4 Fundamcntarea amenajamentului pastoral. 

Prezentul amenajament pastoral este întocmit pentru a fi un îndrumar de lucru pentru valorificarea 
economică  ş i durabilă  a paji ştilor, astfel încât s ă  permită  men ţ inerea biodiversitătii, creşterea 
productivităţ ii, a capacităţ ii de regenerare a plantelor, utilizatorii având obliga ţia să  gestioneze 
paji ştile conform normelor tehnice prev ăzute în amenajament. Aceste norme tehnice se refer ă  la: 
respectarea prevederilor cu privire Ia momentul începerii sezonului de p ăşunat, durata sezonului de 
păşunat, încetarea p ăşunatului ş i amplasamentul de p ăşunat, capacitatea de p ăşunat, respectarea 
normelor privind silvicultura, norme privind protec ţia mediului, efectuarea lucr ărilor de repunere în 
valoare a suprafe ţelor de paji şti, lucrări ce constau în: lucrări de combatere a eroziunii solului, 
lucrări de însămânţare, supraînsămân ţare, curăţ irea suprafe ţelor de paji şti permanente de m ărăcini, 
pă lămidă, buruieni; nivelarea mu şuroaielor; între ţ inerea căilor de acces c ătre islazuri, întreţinerea 
adăpătorilor, construc ţia adăpătorilor ş i adăposturilor pentru animale, asigurarea surselor de ap ă , 

etc. 
5.4.1 Durata sezonului de păşunat. 
Păşunile reprezint ă  cea mai ieftin ă  sursă  pentru asigurarea hranei ierbivorelor în timpul perioadei 
de vegetaţie,  având multiple avantaje ce decurg din efectele favorabiie atât asupra animalelor cât şi 	- 
asupra p ăşunilor în rela ţia soi-plantă-animal. 
În Ordinul nr. 544 din 21 iunie 2013, Art. 6, se prev ăd urmatoarele: 
(1) începerea pă unatului se face în func ţie de condi ţiile pedoclimatice si de gradul de dezvoltare a 	- 

covorului ierbos. 
(2) Se evită  începerea păşunatului prea devreme, care poate afecta perioada de regenerare, 	- 
sănătatea ş i supravie ţuirea plantelor. 
(3) Perioada de p ăşunat se va încheia în luna noiembrie, la o dat ă  stabilită  în funcţie de evolu ţia 
temperaturilor ş i regimul precipita ţ i i lor. 
(4) Data începerii ş i încheierii păşunatului, precum ş i modul de organizare a paşunatului, continuu 

sau pe tarlale, se stabilesc prin hot ărâre a consiliului local. 
Ţinând cont de toate caracteristicile climei zonale (a se vedea Cap.1I1), în zona de câmpie, unde se 
afla ş i UAT-ul Tecuci, durata sezonului de p ăşunat este de cca 190 de zile de la ultima decad ă  a 
Iunii aprilie (20 aprilie) pân ă  în ultima decadă  a lunii octombrie (31 octombrie). Animalele pot fi 
introduse în paji şti după  data de 20 aprilie, în anii secetosi şi în mod exceptional oile pot fi admise 
la păşunat dupa 26 octombrie, până  Ia 1 noiembrie. 
Momentul începerii p ăşunatului rafional seface când: 	. 
- înă lţimea covorului ierbos este de 8-1 5 cm; 
- producţ ia de masă  verde, denumită  în continuare MV, ajunge Ia 3-5 t/ha; 
- înflorirea păpădiei (Taraxacum officinalis) în prim ăvară, care este un adev ărat fitotermometru; 	- 
Conform Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonan ţei de urgen ţă  a 
Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea paji ştilor permanente ş i 
pentru modificarea ş i completarea Legii fondului funciar nr.1811991, art Art. 10.(1) - introducerea 
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animalelor pe pajişti este permis doar în perioada de păşunat prevazută  în amenajamentul pastoral, 
iar alin (2) se stipulează: este interzis păşunatul în cazul excesului de umiditate a paji ştii. În faza 

- tânără  de vegeta ţie plantele de pe păşuni au însuşiri organoleptice deosebite (gust, miros) care 

m ăresc apetitul animalelor ş i ca urmare creşte gradul de consumabilitate a ierbii care poate ajunge 

la 85-95%. Dacă  păşunatul se începe prea devreme, când plantele sunt prea tinere şi solul prea 
- umed, asupra vegetaţiei efectele negative sunt urm ătoarele: se distruge stratul de ţelină, se 

bătătoreşte solul şi se înrăut ăţete regimul de aer din sol; se formeaz ă  gropi şi mu şuroaie; pe 
terenurile în pantă  se declanşeaza eroziunea; se modifică  compozi ţia floristică  dispărând plantele 
valoroase mai pretenţioase din punct de vedere aI apei, aerului ş i hranei din sol; plantele fiind tinere 
au suprafaţa foliară  redusă  ş i vor folosi pentru refacerea unor substanţe de rezervă  acumulate în 

organele din sol ce are ca efect epuizarea lor. Efectele negative asupra animalelor sunt: iarba prea 
tânăra conţine multă  apă  ş i ca atare are un efect laxativ epuizant, ceea ce duce la eliminarea 
excesiva a s ărurilor minerale de Cu, Mg, Na; conţinând prea puţ ină  celuioz ă  nu se preteză  la 

- salivaţie şi rumegare, animalele fiind predispuse 1a intoxicatii ş i meteorizatii; conţinutul mare de 
azot al ierbii tinere.Ultimul păşunat trebuie să  se realizeze cel mai târziu cu 20-30 zile înainte de 
instaiarea îngheţurilor permanente. Astfel, plantele au posibilitatea să  acumuleze glucide, s ă-ş i 

- 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 toamna a păşunatului, până  Ia venirea 

îngheţurilor, face ca iarba să  nu se poată  reface corespunzător, primavara constituind una din 

cauzele dispariţiei speciilor valoroase din pajişti 
5.4.2 Numărul ciclurilor dep ăsunat. 
CicluI este intervalul de timp în care iarba de pe aceeaşi parcelă  de exploatare, odată  păşunată , se 
regenerează  şi devine din nou bun ă  pentru păşunat. 
Num ărul ciclurilor de păşunat este în func ţie de condiţiile climatice şi staţionale de sol, de 
compozi ţia floristică  şi de capacitatea de regenerare a pajiştilor. 
Ţinând cont de condiţiile locale specificate mai sus şi de faptul că  pajiştile incluse în prezentul 
amenajament sunt situate într-o zon ă  de stepă  se recomandă  să  se reaiizeze 4 cicluri de păşunat pe 
an. 

Până  în prezent p ăşunatul pe pajiştile UAT-Iui s-a efecutat liber, f ără  a se lua în calcul un număr de 
cicluri de păşunat. 

5.4.3 Fânetele 
Suprafaţa din T 148, 31,670 ha( trupul 24) are categoria de foloş inţă  fâneaţă . Acest ă  suprafaţă  se 

- utiliza pentru producerea de fân necesar în perioada de stabulaţie urmând a se cosi în momentul 

optim pentru asigurarea cantitătii maxime de nutrien ţi. Sunt exceptate de Ia cosit în momentul 
optim, pajiştile care se regăsesc sub angajamente, acestea flind cosite Ia data prevazută  în 
contractual de agro-mediu. 

5.4.4 Capacitatea dep ăsunat 
Încărcătura cu animale pe o pajişte, este un instrument util de folosire pentru cresc ătorul de animale 
deoarece îi permite să  ajusteze încărcătura de animale în funcţie de cantitatea de iarbă  disponibilă . 

Pentru stabilirea încărcaturii corecte se calculează  capacitatea de păşunat, respectiv numarul de 
animale ce pot păşuna pe unitatea de suprafaţă . Capacitatea de păşu nat ş i încărcătura optimă  de 

animaie pe hectar se calculează, pentru fiecare paj iş  te în parte, conform metodologiei prevazute în 
ORDIN nr. 544 din 21 iunie 2013. Conform literaturii de specialitate ş i Ordinului 544/2013, art. 8 

(1) capacitatea de păşunat se estimeaz ă  pe baza producţiei medii de masă  verde obţinută  în anii 

anteriori, ţinând cont de fertilitatea solului, condi ţiile meteorologice ş i compozi ţia floristică  a 

covorului vegetal; iar art.8 (2) prevede ca numărui de animale (UVM/ha) trebuie să  fie suflcient 

pentru a asigura utilizarea maximă  a producţiei de masă  verde, men ţinând în ace1ai timp 
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sustenabilitatea pe termen lung a paji ştii. Capacitatea de p ăşunat sau încărcatura de anima!e, 	- 
conform Ordinului 544/2013, art. 10, se define şte prin numărul de animale (exprimat în unităţi vită  
mare UVM) care pot fi hrănite pe întreg sezonul de p ăşunat de pe 1 ha de paji şte, la care se 	- 
cunoaşte produc ţia de furaje disponibil ă  ş i se stabileşte conform formulei: 
Î A. = P.d. / (C.i. x Z.p.), în care: 
I.A. - încărcătura cu animale/hade pajiste, exprimata în UVM/ha; 	 - 
P.d. - producţia disponibi! ă  de masă  verde - kg/ha; 

Z.p. - număr de zile de p ăşunat într-un sezon; 
C.i. - consum ziinic de iarb ă  - kg/UVM. 
(necesarul zilnic pentru 1 UVM este de 65 kg de masa verde sau 13 kg -substan ţă  uscată  (SIJ) 
(ÎA = 6,51190x65 =0,52 UVM) 
Producţia actuală  (Pa) se determină  sau se estimeaz ă  în tone masă  verde/ha. 
Încărcarea păşunii cu animale se stabi1ete în func ţie de produc ţia ei. Produc ţia utilă  de masă  verde 
la hectar, pe suprafa ţele de pajişte, a fost estimată  la 7-14 t/ha masă  verde, fiind neuniform 	- 
repartizată. La prima recolt ă  (primele cicluri de p ă unat) produc ţia de masă  verde reprezintă  
aproximativ 50% din producţ ia totală . În timpul verii produc ţia pajiştilor scade foarte mult datorit ă  
secetei, urrnând ca iarba s ă  se refacă  apoi către toamnă . Capacitatea de p ăşunat medie determinat ă, 
Ia o prodLicţie medie de 9,66 t/ha rnasă  verde, cu un necesar zilnic de 65 kg mas ă  verde pentru 
1 UVM cu o durată  a sezonuiui de păşunat de 190 zile, este de 0,98 UVM/ha. Facem precizarea 
că  prin lucrări de ameliorare se poate mări producţia paji ştilor cu circa 20 - 30% situa ţie în care 
încărcătura de animale pe ha (CP-capacitatea de p ăşunat) poate cre şte, în unele situaţii ajungând 
până  la 1,26 UVMIha. Utilizatorii de paşune au obligaţia de a respecta încă rcătura minim ă  de 
animale pe hectar de 0,3 UVM. În cazul p ăşunilor aflate sub contract APIA, p ăşunatul se 
efectuează  cu maxim 1,0 UVM/ha. (A se urmări tabelele de conversie din Ghidul pentru fermieri 
de la APIA). 
Conversia în UVM a speciilor de animale domestice este redat ă  în tabelul V. 1. întocmit conform 
legislaţiei în vigoare. 
Tabelul 5.1 

Specificare Coeficient de 
transformare în UVM 

Nr. capete 
pentru I UVM 

Tauri,vaci si alte bovine de mai mult de 2 
ani, ecvidee de mai mult de.6 luni 

1 ,0 1 ,0 

Bovine intre 6 luni si 2 ani 0,6 1,6 
Bovine de mai putin de 6 Iuni 0,4 2,5 
Ovine 0,15 7,1 
Caprine 0,15 7,1 
Cai de tracţiune 1 ,0- 1 , 1 0,9- 1 ,0 

Produc ţ ia totală  de iarbă  (Pt) s-a determinat prin cosire ş i cântărire pe 6-1 0 mp din suprafe ţele de 
probă  aflate în parcela de exploatare ce urmeaz ă  să  fie păşunată . 
Pentru delimitarea suprafe ţelor de probă  s-au folosit îngrădituri sau cuşti metalice care s ă  nu 
permită  consumui de către animale a vegetaţiei din interior, amplasate pe suprafe ţe omogene din 
punct de vedere aI compoziţiei  floristice ş i aI produc ţiei. Aceste suprafe ţe s-au cosit la sfâr ş itul 	- 
Iunii rnai, respectând restric ţia ca pe plante să  nu se regăsească  apă  de adi ţ ie  (plantele sa nu fie 
umede de Ia rouă, ploaie, irigaţie,  etc.). S-au mai efectuat recolt ări ş i din suprafeţe nepăşunate. 
Capacitatea de p ăşunat (Cp) se determin ă  în fiecare sezon de p ăşunat utilizând formula: 	 - 
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CP(UVM)/ha = Pt(kg/ha) x Cf%/Nz x DZP xlOO 

în care: 

Nz = necesarul zilnic de iarbă  pe cap de animal, în Kg/zi; 

DZP = numărui zileior sezonuiui de p ăşunat; 
Cf= coeficient de folosire a paji ştii, în %. 

Coeficientul de folosire exprimat în procente se stabile şte prin cosirea ş i cântărirea resturiior 
neconsumate (Rn) pe 5 - 10 mp, după  scoaterea animalelor din târla ş i raportarea ei Ia produc ţ ia 
totală  după  formula: 

CfPt-Rn/Ptx 100 

unde Rn —resturi neconsumate 

Foto origiiial 

Produc ţia si calitatea principalel()r categorii de paji şti. 
Tab. 5.2 

Nr. Produc ţia 
Calitatea 

crt Trup Categorie de pajişte de iarbă  
furajeră  

(t/ha)  

1 SatuNoul 
Pajişti cu specii cu valoare medie şi slabe furajere, neîmbunătăţite, 

9,5 Mijlocie 
fertilizate cu îngrăşăminte naturale numai prin târlire. 

Pajişti cu specii cu valoare medie ş i slabe furajere, neîmbun ătăţite, 
2 Satu Nou 2 

fertilizate cu îngrăşăminte naturale numai prin târlire. 
9,5 Mijlocie 

Pajişti cu specii cu valoare medie şi slabe furajere, neîmbun ătăţ ite, 
3 Satu Nou 3 

fertilizate cu îngrăşăminte naturale numai prin târlire. 
9,5 Mijlocie- 

Pajişti cu specii cu valoare medie şi slabe furajere, neîmbun ătăţ ite, Slabă- 
4 Criviţeni 1 

fertilizate cu îngrăşăminte naturale numai prin târlire. 
8 

 Mijlocie 

5 Criviţeni 2 
Pajişti cu specii cu valoare medie şi slabe furajere, neîmbun ătăţ ite, 

10 Mijlocie 
fertilizate cu îngrăşăminte naturale numai prin târlire. 

Ocheşeşti- Pajişti cu specii cu valoare medie şi slabe furajere, neîmbun ătăţ ite, 
6 

Crivi ţeni fertilizate cu îngrăşăminte naturale numai prin târlire.. 
8,5 Slabă- 

Mijlocie 

7 Raleş  1 
Pajişti cu specii cu valoare medie şi slabe furajere, neîmbun ătăţ ite, 

8,5 
Slabă- 

fertilizate cu îngrăşăminte naturale numai prin târlire.  Mijlocie 
Paji şti cu specii cu valoare bună  ş i medie furajere, par ţial Mijlocie- 

8 Raleş 2 
îmbunătăţ ită . 

14 
 bună  

Pajişti cu specii cu valoare medie şi slabe furajere, neîmbun ătăţ ite, 
9 Cernicari 1 

fertilizate cu îngrăşăminte naturale numai prin târlire. 
10 Mijlocie 

Pajişti cu specii cu valoare medie şi slabe furajere, neîmbun ătăţ ite, 
10 Cemicari 2 

fertilizate cu îngrăşăminte naturale numai prin târlire. 
10 Mijlocie 

Pajişti cu specii cu valoare medie ş i slabe furajere, neîm bun ătăţ ite, Slabă- 
11 Bălcescu 1 

fertilizate cu îngrăşăminte naturale numai prin târlire. 
8 

Mijlocie 

12 Bălcescu 2 
Pajişti cu specii cu valoare medie ş i slabe furajere, neîmbun ătăţ ite, 

8,5 
Slabă- 

fertilizate cu îngrăşăminte naturale numai prin târlire.  Mijlocie 
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Pajişti cu specii cu valoare medie şi slabe furajere, neîmbun ătăţite, Slabă- 
13 Bălcescu 3 

fertilizate cu îngrăşăminte naturale numai prin târlire. 
8 

 Mijlocie 

Pajişti cu specii cu valoare medie şi slabe furajere, neîmbun ătăţ ite, Slabă- 
14 Bălcescu 4 

fertilizate cu îngrăşăminte naturale numai prin târlire. 
8 

 Mijlocie 

Pajişti cu specii cu valoare medie şi slabe furajere, neîmbun ătăţ ite, Slabă- 
15 Rotunda 1 

fertilizate cu îngrăşăminte naturaie numai prin târlire. 
7 

 Mijlocie 

Pajişti cu specii cu valoare medie ş i slabe furajere, neîmbun ătăţ ite, 
7 

Slabă- 
16 Rotunda2 

fertilizate cu îngrăşăminte naturale numai prin târlire.  Mijlocie 

17 Rotunda3 
Pajişti cu specii cu valoare medie şi slabe furajere, neîmbun ătăţ ite, 

10 Mijlocie 
fertilizate cu îngrăşăminte naturale numai prin târlire. 

1 8 Rotunda 4 
Pajişti cu specii cu valoare medie şi slabe furajere, neîmbun ătăţ ite, 

1 Mijlocie 
fertilizate cu îngrăşăminte naturale numai prin târlire. 

19 Colonie 
Pajişti cu specii cu valoare medie şi slabe furajere, neîmbun ătăţ ite, 

9,5 Mijlocie 
fertilizate cu îngrăşăminte naturale numai prin târlire. 

Pajişti cu specii cu valoare medie şi slabe furajere, neîmbun ătăţ ite, 
20 CFR 

fertilizate cu îngrăşăminte naturale numai prin târlire. 
9,5 Mijlocie 

21 Drăgăneşti 
Pajişti cu specii cu valoare medie şi slabe furajere, neîmbunătăţite, 

11 Mijlocie 
fertilizate cu îngrăşăminte naturale numai prin târlire.  

Pajişti cu specii cu valoare medie şi slabe furajere, neîmbunătăţ ite, 
22 Rotunda 5 

fertilizate cu îngrăşăminte naturale numai prin târlire. 
11 Mijlocie 

23 Ocheşeşti 
Pajişti cu specii cu valoare medie şi slabe furajere, neîmbunătăţ ite, 

11 Mijlocie 
fertilizate cu îngrăşăminte naturale numai prin târlire. 

24 Cemicari 3 Suprafaţă  arata, ocupată  cu diverse culture, inclusive lucerniere. 10 

1o(u origimi/ - tarcpentru determinarea productiei de masă  verde 
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- 	 CAP. 6 ORGANIZAREA g  ÎMBUNĂTĂTIREAg  DOTAREA $1 
FOLOSIREA PAJI ŞTILOR 

6.1. Aspecte generale privind stabilirea metodelor de îmbun ă tăţ ire a covorului ierbos. 

Măsurile ameliorative generale care se aplic ă  pe toate paji ştile afectate de diferi ţ i factori 
limitativi ai producţ iei sunt: 
- 	eiiminarea execesului de umiditate; 
- 	combaterea eroziunii; 
Măsurile de suprafa ţă  de îmbunătăţ ire a paji ştilor cuprind: 

- 	 - lucrări de întreţ inere a paji ştilor ce constau în cur ăţ irea de mu şuroaie de orice provenien ţă , 
de curăţirea vegeta ţ ie ierboasă  ş i Iemnoasă  nevaloroasă  ş i de pietre, împrăştierea dejec ţ iilor (rămase 
în urma păşunatului). 

- 	 - fertilizare organic ă  ş i chimică  conform Iegislatiei în vigoare. 
-supraînsămânţarea paji ştilor pe suprafe ţele cu gradul de acoperire aI covorului ierbos redus 

cu floare de fan. 
În funcţie de condi ţ iile staţionale ale paji ştii, posibilităţ ile de îmbunătăţ ire a covorului ierbos ş i 
intensivizarea produc ţiei se va alege metoda de îmbun ătăţ ire adecvată . 

- 	Pentru reu ş ita acţ iunii de îmbunătăţ ire a unei paji şti se vor face în prealabil, dac ă  este cazul, lucrări 
preliminare de combatere a eroziunii solului, eliminarea excesului de umiditate, combaterea 
vegetaţ iei lemnoase ş i ierboase. 
În func ţ ie de caracteristicile fizico-geografice, climatice, orografice, hidrologice, grosimea stratului 
de sol, tipul de pajişte dominant se aleg metode generale de îmbun ătăţ ire care pot fi de 3 feluri: 

- De suprafaţă , 
- Intermediare, 
- Radicale. 
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6. ORGANIZAREA, ÎMBUNĂTĂŢ IREA, DOTAREA ŞI FOLOSIREA PAJIŞTILOR 
6.2 Lucrari preliminare obliatorii cle PUnCrC în vaoare a paji ştilor 

	

Pajiştiie permanente sunt de regul ă  răspândite în condiţii improprii altor culturi în arabil, 	- 
plantaţii de pomi şi vii sau alte moduri de folosinţă  agricolă . 

Înainte de a se efectua lucrările specifice de îmbun ătăţire a covorului ierbos prin diferite 
metode ş i mijloace cunoscute, sunt necesare lucrări de eliminare a factorilor limitativi majori ai 	- 
productivităţ ii pajiştilor cum sunt: eroziunea solului, excesul sau lipsa de umiditate, reacţia extremă  
a solului acidă  sau bazică , invazia de vegeta ţie lemnoasă  şi buruieni, denivelarea terenului şi altele. 
6.2.1 Combalerea eroziunii de suprafa ţă  a solului. 
Considera ţii generale 

	

Unul din factorii cei mai agresivi care dijmuiesc producţia pajiştilor situate pe pante mai 	- 
mari sau mai mici este eroziunea solului. Eroziunea solului poate fi produsă  de picuriie de ploaie 
sau la topirea zăpezilor când se nume şte eroziune pluvial ă  (hidrică) sau de vânt când poartă  numele 
de eroziune eoliană . 

În func ţie de grosimea stratului de sol dislocat de cei doi agenţi principali, eroziunea poate 
fi de suprafaţă, când scurgerea apei este lamelară  şi vântul acţionează  relativ uniform asupra 
straului superior al solului sau de adâncime, când scurgerea concentrată  a apei provoacă  şiroiri, 
rigole, ogaşe până  la ravene şi torenţi foarte adânci de zeci de metri care pun în pericol aşez ările 
omene şţi, căi de comunicaţii, construcţii diverse şi altele. 

Antrenarea de către eroziune a maxim 6 tone pe hectar în medie pe an se consideră  eroziune 
geologică  sau normală. Peste această  Iimită  eroziunea produce pagube mari în func ţie de 
intensitatea ei. 
Factorifavorizan ţi 

Intensitatea proceselor de eroziune sunt determinate de factorii orografici (forma 

	

versanţilor, Iungime, expozi ţie, etc.), precipitaţiile atmosferice (cantitate, durată, repartiţie şi 	- 
intensitate) însuşirile fizice ale solului (umiditate, structură, textură, materie organică, roca mamă), 
starea vegetaţiei lemnoase şi ierboase, dar mai ales de activităţile omului şi animalelor sale. 

	

Astfel eroziunea solului este favorizat ă  de: versant cu profil drept, pantă  mare ca înclinaţie 	- 
şi Iungime, expozi ţie sudică, intensitatea mai mare şi durata mai lungă  a ploii, umiditatea mai mare 
a solului, structura distrusă  şi textura mai nisipoasă, roca mamă  fliabilă, lipsa vegetaţiei lemnoase, 
rărirea până  Ia dispariţie a covorului ierbos, protector, păşunatul pe timp umed şi în afara sezonului 
de vegetaţie (iarna), încărcarea păşunii cu animale peste limite, supratârlirea cu animale şi apariţia 

	

golurilor în vegetaţie, râmături de porci mistreţi, arături ş i alte Iucrări din deal în vale pentru 	- 
îmbun ătăţirea covorului ierbos al pajiştiior, circulaţia din deal in vale a animalelor pe păşune, 
construcţia de drumuri de acces cu panta mai mare de 8 % şi multe altele. 
Lucrări şi acliuni de combatere 	 - 

Din cele prezentate mai înainte rezult ă  că  suntem principalii responsabili pentru declanşarea 

	

şi extinderea proceselor erozionaie pe pajişti care produc în lanţ  alte nenorociri ca modificarea 	- 
albiilor şi ridicarea fundului râurilor cu inundaţ iile ce se produc acum la ploii normale, colmatarea 
Iacurilor de acumulare care în curând vor fi scoase din uz deoarece se vor umple de aluviuni aduse 
de ape după  eroziunea din amonte şi multe altele. 

Pe lângă  masurile arhicunoscute de împădurire a versanţilor care au o înclinaţie de peste 
300 a suprafeţelor deja degradate de eroziunea de adâncime ş i alunecări, pentru reţinerea apei ş i a 
scurgerilor pe pante un rol foarte important pentru stăvilirea eroziunii îl are covorul ierbos ş i ţelina 
care o formează . 

Pentru stăviiirea eroziunii de suprafaţă  se vor lua următoarele măsuri preventive: 
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• Limitarea sezonuiui de p ăşunat la cel optim, între Sf. Gheorghe (23 aprilie) ş i Sf. Dumitru 
(26 octombrie), cca. 185 zile pentru zona de dealuri ş i interzicerea p ăşunatului pe perioada de 

- 	toamnă  - iarnă  ş i primăvara devreme, pentru ca ierburile s ă  se ,,odihnească  în sezonul rece; 
• Evitarea pe cât posibil a p ăşunatului pe pante pe timp ploios ş i sol umed, căutând locuriie 

mai zvântate, bine drenate sau terenurile plane; 
- 	 • Respectarea înc ărcării cu animale, evitarea suprap ăşunatului şi supratârlirii, care răresc ş i 

produc goluri în covorul ierbos a c ărui sol este mai sensibil Ia eroziune (focare de eroziune); 
• Fertilizarea cu îngr ăşăminte organice (gunoi şi târlire) ş i chimice (NPK) pentru îndesirea 

covorului ierbos, realizarea unor produc ţ ii de iarbă  corespunzătoare ş i a unei ţeline dense; 
• Supaînsămânţarea golurilor din paji şte şi a celor cu covor rărit datorită  diferitelor cauze 

- 	amintite mai înainte; 
• Stoparea râm ăturilor de porci domestici şi mistreţ i prin măsuri specifice de lirnitare a 

prezenţei lor pe paji ştile în pantă  şi alte măsuri. 
6.2.3 Eliminarea excesului de umiditale 
Consideralii generale 

Excesul de umiditate este unul din factorii cei mai defavorabili care scad produc ţia ş i 
- 

	

	calitatea paji ştilor. Majoritatea speciilor bune furajere din covorul ierbos sunt mezofile, adic ă  
preferă  staţiuni cu umiditate medie a solului şi aerului care e bine să  fie nici prea umed, nici prea 

- 	uscat, asemenea condi ţiilor celorlalte plante de cultură  din zona temperată  a globului. 
Cele mai mari suprafeţe cu exces de umiditate se întâlnesc în Iuncile râurilor, depresiuni, 

şesuri cu soluri greu permeabile, izvoare de coast ă  şi alte condi ţii în care se întâlnesc paji şti 
- permanente. Excesul de umiditate este de mai multe tipuri şi anume: din inundaţii, de suprafaţă  sau 

temporar, freatic sau permanent şi combinaţii dintre acestea. Excesul de suprafaţă  se datore şte în 
principal texturii solului mai argiloase pe terenuri plane, unde stagneaz ă  apa după  perioade cu 

- 

	

	precipitaţii atmosferice mai abundente. Excesul freatic este datorat pânzei de ap ă  freatică  aflat la 
mică  adâncime aproape de suprafa ţa solului. 

- 	 Plantele indicatoare pentru excesul de umiditate permanent ă  sunt trestia (P/iragmiles 

australis), papura (Typha sp.), rogozurile (Carex sp.), coada calului (Equiseluin sp.) şi pentru 

excesul temporar pipirigul (Juncus sp.), târsa (Deschampsia caespitosa) şi altele. 
- 	 Factorifavorizanli 

În luncile râurilor ca urmare a în ă lţării fundului albiei colmatate datorită  eroziunii solului în 
amonte, se produc acum inunda ţii Ia ploi altădată  normale. Lipsa unor Iucr ări de regularizare şi 
îndiguire a râurilor produc în continuare daune majore tuturor culturilor. Absen ţa unor interven ţii 
de permeabilizare a terenurilor grele sau putemic tasate, cu ajutorul subsolajului, scarific ării, etc., 
procluc exces temporar de umiditate. La fel lipsa unor lucr ări de întreţinere a canalelor de desecare 
pentru excesul temporar de ap ă, a drenurilor pentru eliminarea excesului freatic, absen ţa captării 
izvoarelor de coastă  şi alte neglijen ţe, aduc pagube însemnate patrimoniului pastoral. 
L uerări de eliminare a apei 

Eliminarea excesului temporar de umiditate din paji şti se face prin desecarea cu ajutorul 
canalelor deschise, de diverse m ărimi, care se amplaseaz ă  Ia diferite distan ţe între ele în func ţie de 
caracteristicile solului, intensitatea ploilor, etc. 

Excesul permanent se elimin ă  cu ajutorul unor drenuri din diferite materiale (lespezi, piatr ă  
mare, fascine, tuburi de ceramic ă  ş i plastic riflat, etc.) pozate Ia diverse adâncimi şi distanţe în 
funcţie de nivelul pânzei freatice ş i intensitatea dren ării pe care o dorim (Fig. 6.3). 

Un caz aparte îl constituie drenajul ,,cârti ţă  care se folose şte pe terenurile cu textură  grea, 
argiloasă . Toate aceste Iucrări de desecare ş i drenaj la fel ca şi regularizarea ş i îndiguirea râurilor se 
fac pe bază  de proiecte şi se execută  de speciali şti din domeniul îmbunătăţ irilor funciare. 

79 



În mod curent gospodarii şi fermierii care de ţin terenuri de paji şti cu exces de umiditate pot 
întreţine Iucrările existente pentru eliminarea apei şi iniţia ei înş işi unele acţiuni care ar consta din: 

• curăţ irea regulată  a canalelor de desecare existente de vegeta ţie ierboasă  şi lemnoasă 	- 
cât şi decolmatarea lor; 

• efectuarea unor şănţuleţe de scurgere a apelor de suprafa ţă  ori de câte ori este 
necesar, mai ales prim ăvara după  topirea zăpezii sau ploi abundente; 	 - 

• evitarea p ăşunatului pe teren umed care taseaz ă  şi mai mult solul, făcându-1 
impermeabil pentru apele pluviale; 

B arături Ia corman ă  înainte de înfiinţarea paji ştilor semănate şi dirijarea apei în exces 	- 
într-un canal de colectare şi mai departe într-un emisar; 

• cullivarea unor specii iubiloare de umezeal ă  cum sunl sălciile, plopii, arinii elc. 	- 
care fac un drenaj biologic, câl şi a unor specii ierboase rezislenle la excesul de 
apă  ca ierb ăluţa (Phalaris arundinacea), p ăiuşul înall (Fesluca arundinacea) şi 
1rfoiul hibrid (Trifolium hybridum). 

Apa rezultată  din diferitele sisterne de desecare, drenaj şi captarea izvoarelor este util s ă  fie 
înmagazinată  în bazine, lacuri, etc. şi refolosită  la nevoie pentru ad ăparea animalelor, iriga ţii, iazuri 
de peşte şi alte trebuinţe pe paji şti. - 

e 

  

O 

li 

Fig. 6.3. Drenuri simple din materiale locale 
a. Canal din lespezi de piatră; b. Umplutură  piatră  măruntă ; 

c. Umplutură  piatră  mare; d. Fascine din material lemnos; e. Nuiele transversale 

6.2. 4 Coreclarea reac ţiei exlreme a soluluipe pajişti 
În general paji ştile permanente de origine primar ă  sau secundară  sunt amplasate în zone 	- 

unde terenurile arabile pentru diverse culturi nu au putut fi constituite datorit ă  unor factori 
limitativi ca panta versan ţilor, umiditatea în exces, grosimea stratului de sol cu prezen ţa rocilor la 
suprafaţă, textură  necorespunzătoare, prea fină  sau prea grosieră  cât şi chimismul solului prea acid 	- 
sau prea •bazic. Evident, aceste caracteristici orografice şi fizicochimice ale solului care nu au 
permis lucrările obi şnuite pe terenurile arabile şi cultivarea plantelor, au o infiuen ţă  negativă  ş i 
asupra paji ştilor sub aspect productiv şi calitativ. 	 • 

Dintre ace şti factori negativi se num ără  reacţia extremă  a solului, acidă  sau bazică, care 
necesită  a fi corectată  prin amendare cu substan ţe adecvate. 	 - 

Datorită  acidităţii sau alcalinităţ ii pronunţate a solului, multe din elementele fertilizante 
sunt inaccesibile plantelor ş i unele specii mai valoroase îndeosebi leguminoasele perene fixatoare 
de azot atmosferic nu supravie ţuiesc. - 

Reacţia optimă  a solului penlru plantele de pajişti este cuprinsă  între iiii pH de 6, O pâ,lă  
Ia 7,5, respeetiv de ki slab acidpână  Ia slab alcalin. 	 - 
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Factorifavorizan ţi 
Aciditatea solului este favorizat ă  în primul rând de cantitatea de precipitaţii atmosferice 

care Ievigă  în profunzime calciul şi debazific ă  orizonturile superioare. Un alt factor favorizant al 
acidităţ ii este substratul geologic mai acid pe ş isturi cristaline ş i mai bazic pe calcare. Aplicarea 
îndelungată  a îngrăşămintelor chimice cu reacţie acidă  este de asemenea generatoare de aciditate a 
solului. 

Specii indicatoare pentru aciditatea solului sunt ţăpoş ica (Nardus sIricta), afinele 
• 	 (Vaccinium sp.), grozama (Genista sp.), iarba neagră  (Calluna vulgaris), Deschampsia jlexuosa, 
- 	Rumex acetosella ş i altele. 

Alcalinitatea solului este favorizat ă  în special de concentrarea în orizonturile superioare a 
- sărurilor pe unele soluri cu exces de umiditate şi aplicarea defectuoasă  a irigaţiilor când se produce 

o sărăturare secundară . O altă  cauză  este substratul geologic salifer care imprimă  o reacţie alcalină  
şi solurilor care le formează . Un caz aparte îl constituie solurile de pe litoralul Mării Negre cu 
reacţie alcalină, datorită  apelor sărate. Specii indicatoare pentru sărături sunt: Puccinellia limosa, 
Limonium gmelini, Obione sp., Crambe maritima şi altele. 

În urma analizelor a rezultat c ă  TEO-urile 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 
- 	 trebuie supuse amend ării gipsice pentru îndep ărtarea s ărurilor. 

Corectarea acidil ăţii 
- 	 Solurile din pajiştile permanente care au un pH mai mic de 5,2 şi un conţinut de peste 100 

ppm aluminiu mobil, necesit ă  a f amendate cu materiale care conţin calciu. 
Principalele roci şi substanţe cu care se amendează  pajiştile pentru corectarea acidităţii sunt: 

carbonatul de calciu (CaCO3); praful de var (CaO); praful de var stins [Ca (OH)21; spuma de 
dejecţie de la fabricile de zahăr şi reziduurile cu calciu de la fabricile de îngrăşăminte chimice. 

Dozele medii recomandale pentru paji şti sunt de 5-7 t/ha CaCO3 (3-4 t CaO) aplicate 
- 	odată  la 10-12 ani, revenind în medie cca 500 kg/an. 

Ac ţiunea este foarte economică  având în vedere că  amendamentele de la fabricile de 
îngrăşăminte şi de zahăr, considerate deşeuri în baza Legii 18/1991 se asigură  şi se transportă  
gratuit până  la gara CFR de destinaţie celor interesaţi să  le aplice, care dovedesc prin analize 
agrochimice efectuate de OSPA jude ţene că  solurile lor necesită  amendare calcică . 

- 	Corectarea alcalinit ăţii 
Ca o primă  intervenţie pe sărături, care au un indice pH peste 8 este necesară  eliminarea 

excesului temporar de umiditate prin desecare, după  care se aplică  amendamentele cu reacţie acidă  
- 

	

	cum este gipsul (CaSO4 * 2H20), fosfogipsul, praful de Iignit şi sulful. Dozele care se aplic ă  sunt 
de 3-12 t/ha ghips sau fosfogips şi 0,5-6 t/ha sulf. Efectul amend ării durează  la fel 10-12 ani. 

- 

	

	 1n urma analizelor a rezultat c ă  TEO-urile 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 
trebuie supuse amend ării gipsice pentru îndep ărtarea s ărurilor. 

Pentru îndep ărtarea s ărurilor din sol sunt necesare 6 t1t1(l tirnendamente gipsice pentru 
- 	TEO-urile3, 4(4,10ha), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 şi 7t1/mpentru TEO 16. 

Epoca de aplicare 
Amendamentele se pot aplica în special toamna târziu după  sezonul de p ăşunat şi uneori în 

ferestrele iernii cât ş i primăvara devreme, cu mijloace mecanizate cum este ma ş ina de împrăştiat 
MA 3,5 şi altele sau în cazuri extreme cu mijloace manuale. Aten ţie la aplicarea prafului de var, 

- 	care necesită  ochelari şi echipament de protecţie. 
Amendarea solurilor acide sau alcaline este o condiţ ie obligatorie pentru refacerea radicală  

a pajiştilor degradate ş i înfiin ţarea unor pajişti sem ănate de înaltă  productivitate. 
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6.2.5 Combalerea vegetaiei lemnoase nevaloroase din pajişti 
În absen ţa Iucrărilor anuale de curăţ irii şi în urma folosirii neraţ ionale şi în special 

	

abandonul sau subîncărcarea cu animale, speciile lemnoase se instaleaz ă  treptat pe paji şti, mărindu- 	- 

ş i gradul de acoperire de la un an la altul. 
După  un num ăr mai mare de ani de absen ţă  a Iucrărilor de îngrijire, se instaleaz ă  ş i se 

	

dezvoltă  o vegetaţ ie lemnoasă  a cărei defri şare se poate efectua pe baz ă  de studii şi documentaţii în 	- 

care se prev ăd toate detaiiile privind organizarea, execu ţia lucrării ş i valorificarea materialului 

lemnos, conform normativelor. 
După  CERNELEA şi BISTICEANU (1977) până  la o anumită  limită, vegetaţia forestieră  

sub formă  de arborete pe paji şti are o influen ţă  binefăcătoare asupra solului, vegeta ţiei ierboase ş i 
în general asupra economiei pastorale, pentru dublul s ău rol pe care-1 îndepline şte : - 

• 

	

	de proteie a solului, a paji ştii şi de adăpost ş i refugiu pentru animale în caz de 

intemperii; 
• de a satisface nevoile de material lemnos pentru construc ţii pastorale şi pentru foc. 	- 

Toată  vegetaţia, forestieră  de pe paji şti, care nu are de îndeplinit unul din aceste roluri, se 
îndepărtează  prin tăiere, pentru a se putea crea condi ţii ca în locul acesteia s ă  se poată  dezvolta 

vegetaţia ierboasă, lărgindu-se în acest fel suprafe ţele de producţie furajeră  din perimetrele 

destinate acestui scop. 

	

În îndeplinirea rolului de protec ţie a solului şi a paji ştii şi de adăpost şi refugiu pentru 	- 

animale, se va l ăsa în întregime, netăiată, vegetaţia forestieră  de pe urm ătoarele por ţiuni: 
• De pe toate suprafe ţele, indiferent de m ărimea lor, cu pante peste 300;  pe cât 

posibi 1 acestea se vor preda în totalitate şi definitiv sectorului forestier cu 
destinaţia de păduri, preluând în schimb alte suprafe ţe, apte pentru a fi 
exploatate ca paji şti, lipsite de arborete şi vegetaţie forestieră  sau cu o vegetaţie 
degradată  şi uşor de defri şat sau cu arboret exploatabil. Trebuie s ă  existe o 
tendinţă  general ă, ca în cadrul perimetrelor pastorale s ă  nu mai fie terenuri cu 

	

panta mai mare de 30°, acestea urmând ca în final cu timpul, s ă  devină, prin 	- 

schimb, perimetre forestiere. 
• Pe ambele maluri de-a lungul pâraielor şi la izvoarele acestora, în l ăţimi 

variabile în raport cu înclinarea şi lăţ imea pantei; 
• Pe suprafe ţele degradate sau în curs de degradare, pe grohoti şuri, în jurul 

stâncăriilor; 
• În jurul adăpătoarelor, stânelor, ad ăposturilor, saivanelor; 	 - 
• Pe suprafe ţele de coastă  de pe Iângă  drumuri; 
• Pe terenurile în pantă  de 20-30°, unde se las ă  benzi transversale de diferite 

lăţ imi, în raport cu panta şi solul sau sub form ă  de buchete. 	 - 
Pe suprafe ţele cu arborete, ce au rol de protec ţie, nu se păşunează  ş i nu se fac nici un fel de 

lucrări, decât numai operaţ iuni de igienă  - de extragere de arbori usca ţi, doborâţi de vânt, a crăcilor 
rupte ş i căzute. 

Pentru adăpostirea anirnalelor ş i pentru refugiul acestora împotriva vânturilor, furtunilor, 

	

arş iţei solare sau împotriva frigului, ploilor, grindinei, z ăpezilor etc., se lasă  pe păşune, Ia margine, 	- 
în partea cea mai joas ă  sau în interiorul ei, arbori sub form ă  de buchete, grupe sau pâlcuri şi chiar 
arbori izolaţi bine crescu ţ i ş i bine conformaţi. Suprafaţa cu arbori pentru ad ăpost şi refugiu nu 

	

poate avea o întindere mai mare decât 10 % din suprafa ţa total ă  a trupului de paji şte respectiv. În 	- 
aceste arborete, pe lâng ă  operaţ iunile de igien ă, se taie şi crăcile până  la înă lţ imea de 2 m, spre a 

înlesni circuiaţ ia animalelor. 	 - 
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- 	 Tă ierea ş i valorificarea materialului lemnos de pe p ăşunile împădurite sau de pe terenurile 
de păduri ce au fost destinate ca p ăşuni se face de către inspectoratele silvice sau întreprinderile 

-  forestiere, pe baza a unui plan întocmit de acestea împreun ă  cu organele agricoie jude ţene, sau pe 
baza prevederiior amenajamentului pastoral, ţinând seama de necesităţ ile de arborete, a şa cum s-a 
arătat. 

- 	 Înainte de începerea opera ţ iunii de tăiere organele silvice ş i cele agricole delimiteaz ă  ş i 
materializeaz ă, împreună  cu proprietarul sau beneficiarul p ăji ştii, perimetrele ce se vor men ţ ine cu 
arboretul în starea în care se afl ă . 

- 	 Tăierea, defri şarea ş i valorificarea materialului lemnos care a invadat paji ştea după  ce 
aceasta a fost o dat ă  transformată  sau a crescut pe paji şte în decursul timpului, se face de c ătre 

- 	beneficiarul paji ştii, cu respectarea prevederilor ş i normelor silvice de tăiere a materialului lemnos, 
ş i în acest caz, ţ inând seama ca s ă  se lase arborete pentru protec ţ ie ş i adăpost. 

După  exploatarea materialului lemnos r ămân pe paji şti mari cantit ăţ i de crengi, ramuri, coii, 
- 	 aşchii etc., care nu se pot valorifica, dar prezenta lor pe terenul ce urmeaz ă  a se crea o paji şte, este 

nedorită . 
De aceea chiar în anul exploatării sau cel mai târziu în anul urm ător, resturile Iemnoase se 

- 	adună  cât mai complet în grămezi mari şi rare, cărora apoi Ii se d ă  foc. Cu cât strângerea acestora 
se face mai complet, cu atât se vor crea condi ţii mai bune pentru dezvoltarea vegeta ţiei ierboase. 

- 	 6.2.5.1 Metode de combatere 
Curăţirea arboretelor prin t ăiere se execută  manual cu diferite unelte: topoare, s ăpoaie, 

târnăcoape. joagăre iar în ultima perioad ă  cu ferăstraie mecanice purtate de om. 
- 	 Practica a demonstrat îns ă  că  şi în condi ţiile executării corecte a defi şării prin tăiere a 

arboretelor, în anii urm ători apar noi tufe, prin l ăstărire ş i din seminţe. Distrugerea acestor tufe prin 
tăiere, de ş i nu cere eforturi deosebite, este dificil ă  şi necesită  volum mare de munc ă  manuală  si 
cheltuieli băneşti. O metodă  nouă, mult mai eficientă, de distrugere a lăstări şului, este aceea a 
folosirii substan ţelor chimice, a arboricidelor. Aceast ă  metodă  o completează  ş i desăvârşeşte pe cea 

- 	a tăierii arboretelor cu tulpini a c ăror grosime este peste 5 cm. 
Păducelul (Crataegus monogyna) ş i porumbarul (Prunus spinosa) sunt specii rezistente la 

acţiunea substan ţelor chimice. Tordon 101, aplicat de două  ori în doze de câte 5 1 la ha, provoac ă  
uscarea frunzelor şi a vârfurilor de cre ştere, mai pronun ţat Ia Prunus spinosa ş i mai slab la 
Crataegus monogyna, chiar în anul tratamentului. În anul urm ător, datorită  efectului remanent, 
Iăstarii ş i tufele îşi con-tinuă  uscarea. Târziu, în cursul verii, din anul urm ător tratamentului, apar 

- 

	

	noi Iăstari, alimentaţi din rezervele organelor subp ământene, dar num ărul lor este mic şi creşterea 
slabă . Prin repetarea tratamentului se ajunge Ia distrugerea complet ă . 

- 	 6.2.5.2 Indepărtarea materialului Iemnos, aI cioatelor şipietrelor 
Distrugerea arboretelor d ăunătoare prin tăiere sau arboricidare trebuie completat ă  cu 

fasonarea, clasarea ş i valorificarea sau îndepărtarea materialului Iemnos rezultat. 
- 	 Au fost experimentate şi alte metode de distrugere a cioatelor, ca de exemplu explozibilul. 

Acestea îns ă  cer cheltuieli mari, m ăsuri speciale pentru prevenirea riscurilor ş i rezuitatele sunt mai 
pu ţin satisfăcătoare. Rămâne posibilitatea de a se găsi ş i alte metode pentru efectuarea acestei 

- 	acţiuni. 
Lemnul rezultat din scoaterea cioatelor se depoziteaz ă  în martoane, ca şi cel de la defri şări 

ş i se poate folosi ca material de foc Ia stâne, cabane, etc. sau se arde pe loc, cu respectarea regulilor 
amintite mai sus. 

Strângerea pietrelor mobile ş i acelor semiîngropate, fragmente de m ărimi diferite din roca 
mamă, este o opera ţ iune legată  de necesitatea recuper ării suprafeţelor sustrase de la produc ţie ş i 
care împiedică  buna exploatare a paji ştii. 
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Adunarea Ior se face manual, folosind t ărgi sau roabe, pentru transportul Ior în vederea 
aşezării pe firul ravenelor şi ogaşeior deschise sau sub form ă  de stive regulate pe porţiuni de paji şti 
erodate, orientate cu lungimea pe curba de nivel, sau se a şează  ca gard de delimitare a tarlalelor de 
păşunat. 
6.2.6 Deslujizare 

Se realizează  cel mai eficient prin combatere chimic ă  prin erbicidare total ă  în lunile mai-

iunie, după  care la o perioad ă  de cca 3 săptămâni se fac lucrări de scarificat, arat, preg ătit patul 
germinativ şi rînsămânţare cu am estecul de ierburi recomanadat. Suprafa ţa ce se recomand ă  a fi 

destufizată  este de 10,32 ha ş i se află  în trupurile 1 2(B ălcescu 2) ş i 1 3(Bălcescu 3). 

6.2. 7 Combalerea allor buruieni din pajişli 
Răspândire şi efecl dăunălor 

În alcătuirea covoruiui ierbos aI paji ştilor alături de gramineele şi leguminoasele furajere 
perene particip ă  ş i speciile din grupa diverse sau ,,alte specii, unele dintre acestea au valoare 
furajeră  scăzută, iar altele sunt practic neconsumate de animale, sau prezint ă  un grad ridicat de 
toxicitate. 

Apari ţia ş i înmul ţirea buruienilor în vegeta ţia paji ştilor este favorizat ă  de manifestarea în 
exces sau deficit a unor factori ecologici, precum şi de gospodărirea necorespunzătoare a paji ştilor: 
neexecutarea lucrăriior de curăţ ire, nefolosirea unei înc ărcături cu animale adecvate produc ţiei 
pajiştii, neschimbarea Iocurilor de odihn ă  ş i adăpost pentru animale, fertilizarea neuniform ă  cu 
îngrăşăminte organice sau chimice, recoltarea cu întârziere a fne ţe1or, folosirea Ia 
supraînsămânţare a unor semin ţe infestate cu buruieni, etc. 

Combaterea buruienilor din paji şti se deosebe şte de combaterea celor din culturile din arabil 
unde se ocrote şte de regul ă  o specie (porumb, grâu, soia, floarea soarelui, cartof, etc.) ş i se distrug 
restul speciilor concurente. 

Specificitatea pentru paji şti se datore şte compozi ţiei f1oristice complexe (graminee, 
leguminoase, alte plante) în care se combate de regul ă  o specie dăunătoare, păstrând pe cât posibil 
restul speciilor furajere dup ă  care se continu ă  folosirea paji ştii prin păşunat, cosit sau mixt. Acestea 
impun cunoaşterea atât a efectului pe care îl au m ăsurile de combatere pe cale mecanic ă  sau 
chimică  asupra speciilor care alc ătuiesc covorul ierbos şi a remanen ţei erbicidelor pentru a nu 
provoca tulburări animalelor, în condi ţiile folosirii suprafe ţelor respective prin p ăşunat. 

Buruienile reduc cre şterea şi dezvoltarea plantelor valoroase din paji şte prin fenomenele de 
concurenţă  pentru ap ă, aer (CO2), Iumină  şi elemente nutritive, iar unele emit substan ţe toxice. 

Buruienile consum ă  apă  pentru cre şterea Ior în detrimentul altor specii şi determină  o 

epuizare mai rapid ă  a rezervei de apă  utilă  din sol, mai ales în perioadele de secet ă . 
Prezen ţa buruienilor în amestecurile de ierburi furajere reduce accesul plantelor.valoroase la 

concentraţii suficiente de CO2 din sol şi limitează  prin aceasta randamentul lor. 
Competi ţia pentru lumină  afectează  atât relaţiile interspecifice cât ş i între indivizii acelea ş i 

specii. Aceasta are drept consecin ţă  o viteză  de cre ştere ş i o rată  de acumulare a biomasei mai 
redusă . 

Buruienile afecteaz ă  în mod negativ nutri ţia mineral ă  a celorlalte plante prin concuren ţa 
pentru azot ş i elemente minerale. Buruienile apar ţ inând dicotiledonatelor au o capacitate de schimb 	- 
cationic mai ridicată  de cât monocotiledonatele, acestea permi ţându-le o absorbţie mai u şoară  a 
calciului ş i magneziului. În plus, înrădăcinarea profund ă, în cazul buruienilor cu sistem radicular 
pivotant, asigură  explorarea straturilor de sol inaccesibile gramineelor ş i leguminoaselor de paji şti. 	- 

Emiterea de fitotoxine de c ătre unele buruieni cu ac ţiune inhibitoare pentru celelalte specii 
mai valoroase cu care vin în concuren ţă  a fost eviden ţ iată  de foarte multă  vreme, fiind denumit 	- 
,,alelopatie. Efecte acestui fenomen au fost puse în eviden ţă  şi îri cazul buruienilor, mai frecvent 
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- 	sunt citate efectele alelopatice ale speciilor Elymus repens, Rumex obtusfolius, Pteridium 
aquilinum, Sympliytum ofjicinale, şi altele. 

Unele buruieni pot fi toxice pentru animalele care Ie consum ă, dintre acestea cu o frecven ţă  
mai mare pe paji ştile din ţara noastră  se întâlnesc: 

Ranunculus acer (piciorul cocoşului) provoac ă  tulburări Ia taurine ş i cabaiine, prin 
- protoanemonina care este activat ă  în stomacul animalelor prin enzima ranunculin ă  con ţ inută  în 

aceeaş i plantă . Animalele prezint ă  stări de depresie nervoas ă  ş i colici, înregistrând scăderea 
accentuată  a produc ţ iei de Iapte; 

Rumex sp. (ştevia) - cantitatea mare de oxala ţ i pe care o con ţ ine provoacă  tulburări 
digestive animaielor care consum ă  speciile de Rumex. 

- 	Melode de combalere 
Înainte de a alege o metodă  de combatere este necesar ă  determinarea exact ă  a speciilor şi a 

biologiei acestora, care diferă  foarte mult chiar ş i în interiorul aceluia ş i gen ca de exemplu: 
- 

	

	Ranunculus repens prezintă  pentru înmul ţ ire vegetativ ă  stoloni, R. acris are rădăcină  pivotantă ; R. 
bulbosus are evident un bulb; R. sardous ş i R. arvensis se înmul ţesc prin semin ţe. 

Rezultateie ob ţ inute pe baza cercet ărilor efectuate de pratologi au scos în eviden ţă  cauzele 
- 	care genereaz ă  proliferarea speciilor nedorite în covorul vegetal şi dificultăţile în combaterea 

buruienilor din paji ştile permanente ş i temporare. 
- 	 Combaterea individuală  a plantelor este măsura cea mai eficient ă, dar ea necesit ă  

urmărirea atent ă  a compozi ţiei botanice ş i interven ţia operativă  în momentul în care se constat ă  că  
unele specii de buruieni încep s ă  se instaleze şi să  domine în covorul ierbos al paji ştii. Combaterea 
individuală  se face manual folosind unelte simple ca: sapa, oticul, coasa, etc., sau erbicidarea 
individuală  a plantelor cu pompa manual ă, cu bastonul de erbicidare sau cu seringa special ă .În 
condi ţiile în care densitatea buruienilor este mare se erbicideaz ă  întreaga suprafa ţă  pe cale 
mecanică  cu ajutorul maşinilor de stropit. În toate cazurile erbicidarea trebuie s ă  se facă  respectând 
măsurile de tehnica securităţii pentru evitarea unor accidente la muncitorii care manipuleaz ă  
erbicidele. 

Combaterea speciei Juncus sp. (pipirig) necesită  fertilizarea corespunz ătoare a solului cu 
doza de N100P100K5O, aplicată  anual pentru a stimula cre şterea ş i dezvoltarea speciilor valoroase 
de graminee şi leguminoase din covorul ierbos ş i a înăbuş i plantele tinere de pipirig, care sunt 
preten ţioase faţă  de lumină . 

Dintre erbicide rezultate bune s-au ob ţinut prin aplicarea 2 ani consecutiv a produselor 
DICLORDON SODIC în cantitate de 5 kg/ha în fenofaza de la apari ţia inflorescen ţei până  la 
înfiorire sau cu MCPA ş i 2,4-D în doză  de 1-2 kg/ha, s.a. 

Combaterea speciei Rumex obtusifolius ş i R. alpinus ( ştevia). 
Proliferarea în ultimii ani a speciilor de Rumex pe paji ştile permanente ş i temporare se 

datore şte în principal gospod ăririi necorespunzătoare a suprafe ţelor respective şi schimbului 
necontrolat de semin ţe, care se folosesc pentru îns ămânţarea ş i supraînsămânţarea paji ştilor ş i 
eutrofizării terenurilor prin supratârlire. 

Deşi în faza de rozet ă  specia Rurnex obtusfolius are un con ţinut ridicat în elemente 
minerale 34% proteină, 16% celuloză, 0,48 fosfor, 0,58% calciu ş i 2,53% potasiu, totu ş i ea este 
refuzată  de animalele care păşunează, datorită  cantităţ ii mari de oxala ţi.Greutăţ ile în combaterea 
speciei Rurnex sunt generate de caracteristicile morfogenetice: perenitate, adaptarea Ia condi ţiile de 
secetă  ş i exces de umiditate, grad ridicat de competi ţie în condi ţ ii de fertilizare, men ţinerea 
facultăţ ii germinative a semin ţelor chiar ş i după  ce au trecut prin tubul digestiv aI animalelor ş i 
num ărul mare de semin ţe / plantă  (poate ajunge Ia 50000). La acestea se mai adaug ă  ş i dificultăţ ile 
întârnpinate în procesul de selectare a semin ţelor de ştevie din cele de trifoi ro şu, trifoi alb, ghizdei 
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sau lucerri ă . Toate acestea situează  speciile de Rumex ca buruieni de carantin ă  deosebit de 	- 
periculoase.Cercetările efectuate au scos în eviden ţă  eficacitatea deosebit ă  a erbicidelor ICEDIN 

	

SUPER - RV, OLTISAN EXTRA, SARE DMA, GARLON 4 aplicate în doz ă  de 2 1/ha la fenofaza 	- 
de rozetă  a speciei Rumex ş i ASULOX 4 1/ha în faz ă  mai avansată  până  la începutul înfioririi. 
6.2.8 Distrugerea mu şuroaielor, nivelarea şi curălirea paji ştilor. 
Combaterea mu şuroaielor 	 - 

În marea lor majoritate, paji ştile naturale au suprafa ţa denivelată  datorită  mu şuroaielor, 
eroziunii ş i alunecărilor de teren, Iucr ărilor de defri şare a vegeta ţiei Iemnoase, scoaterea cioatelor, 
drenaj, desecare ş i alte lucrări. - 

Muşuroaiele înfelenile de origine animal ă  şi vegetal ă  sunt principala cauz ă  a denivelărilor 
pe paji ştile naturaie. 

Cele de origine animală  sunt formate de cârti ţe, furnici ş i mistreţi. 
La început acestea sunt de dimensiuni mici şi se măresc odată  cu trecerea timpului, 

denivelând paji ştea ş i îngreunând valorificarea ei, în special prin cosire. 
Muşuroaiele de origine vegetală  se formează  pe tufele dese ale unor graminee, cum este 

târsa (Descliampsia caespitosa) ş i ţăpo ş ica (Nardus stricta) sau pipirig (Juncus sp.), cioate ş i 

	

buturugi rămase în sol ş i altele. Prin păşunat neraţiorial pe soluri cu exces de umiditate, de 	- 
asemenea se formeaz ă  muşuroaie înţelenite după  călcarea Ior cu animale. Distrugerea mu şuroaielor 

	

anuale neîn ţelenite se face prim ăvara sau toamna prin lucrările obişnuite de grăpare a paji ştilor. 	- 
Muşuroaiele în ţelenite pot fi distruse cu ma ş ini de curăţat paji şti sau cu diverse alte unelte 
combinate care taie vertical mu şuroiul, îl mărunţeşte şi îl împrăştie uniform pe teren. 

În cazul unor paji şti cu densitate mare a mu şuroaielor înţelenite după  distrugerea lor rămân 
multe goluri care necesit ă  a fi supraînsămânţate cu amestecuri de ierburi adecvate 
Lucrări de cur ălire şi nivelare 

	

Prin lucrări de curăţ ire se îndepărtează  de pe paji şti pietrele, cioatele r ămase după  defi•i şarea 	- 
arborilor, buturugile şi alte resturi vegetale aduse de ape şi alte lucrări. Acestea se execută  manual 
şi mecanizat în func ţie de pantă  şi gradul de acoperire al terenului. 	 - 

Pe terenurile în pant ă, cu înclinaţii mai mari se acţionează  cu atenţie pentru strângerea 
pietrelor şi cioatelor pentru a nu declan şa eroziunea solului. 

	

Nivelarea terenurilor de pe care s-au adunat pietrele, s-au scos cioatele, a celor erodate sau 	- 
cu alunecări se poate realiza cu nivelatorul, grederul sau buldozerul, în func ţie de gradul 
denivelărilor şi eficien ţa lucrării. 

Suprafeţele lipsite de vegetaţie se înierbează  cu un amestec adaptat zonei pedoclimatice. 	- 
6.2.9 Lucrări de repunere în valoare a suprafelelor depaji şti 

Se va face o scurtă  prezentare asupra lucr ărilor propuse ş i se vor analiza variantele 

	

tehnologice şi volumul de lucrări. Lucrările propuse vor fi în conformitate cu metodologia ş i 	- 
respectarea bunelor condi ţii agricoie şi de mediu, denumite în continuare GAEC şi a celor care sunt 
sub angajament (declarate la APIA etc.). 

Se vor justifica suprafe ţele considerate de protec ţie ş i cele care îşi schimbă  destinaţia, 
menţionând legislaţia sub incidenţa căreia intră . 

	

Se va compara producţia actual ă  cu cea posibil ă  de realizat prin aplicarea lucr ărilor de 	- 
îmbunătăţ ire. Se vor face tabele cumuiative cu lucrările de îmbun ătăţire pentru sporirea produc ţiei 
şi conservarea biodiversit ăţii (Tabeiul 6. I, 6. 1 .a ş i 6. 11). 

	

În urma analizelor de sol şi inventarierea proceselor ce conduc la degradarea solurilor, pe 	- 
terenurile ocupate cu p ăşune din cadrul teritoriului Tecuci se recomand ă  următoarele Iucrări 
ameliorative: 

Tabel 6.1 
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Tabel centralizator cu Lucr ările ameliorative recomandate 
Nr. Lucrări ameliorative Suprafaţă  ha 

Desecare de suprafaţă  338.81 
2 Fertilizare radical ă  186.14 
3 Destufizare 10.32 
4 Ameliorarea sărăturilor 269.63 
5 Spă larea sărurilor 269.63 
6 Amendare cu gips 269.63 
7 Desecare de suprafa ţă  şi drenaj de adâncime 236.55 

6.3. Metode de îmbunătăţ ire  a covorului ierbos prin fertilizare 
6.3. 1 Principii de aplicare a îngrăşărnintelor pe pajişti 

Paji ştea ca o cultură  
Pentru realizarea unor produc ţii mari de furaje şi de o calitate corespunzătoare, covorul 

ierbos al paji ştilor permanente (naturale şi seminaturale) şi temporare (sem ănate) necesită  a fi 
- 

	

	susţinut prin fertilizare (organic ă  şi/sau chimică) şi după  caz corectarea reac ţiei solului prin 
amendare. 

Cel mai important factor de degradare a covorului ierbos este Iipsa sau excesul de elemente 
fertilizante din care se remarc ă  azotul, fosforul ş i potasiul (NPK). 

Pentru realizarea unei tone de substan ţă  uscată  (SU) echivalentul a 4-5 tone de iarbă  prin 
recoltă  (fan sau iarbă  păscută), din sol se extrag în medie 20 - 25 kg N, 2 - 3 kg P, 22 - 25 kg K ş i 
4-5kgcalciu. 

Solul paji ştilor nu este un izvor nesecat de elemente fertilizante, care s ă  susţjnă  producţia de 
-  iarbă, de regulă  este mai sărac decât solul terenurilor arabile. De aceea, dup ă  mai mulţi ani de 

recoltă, dacă  nu se fertilizează, pe paji şte se împuţinează  elementele nutritive din sol, se schimb ă  
radical vegetaţia în sensul dispari ţiei plantelor cu valoare nutritiv ă  ridicată, mai pretenţioase la 

- 

	

	aprovizionarea solului cu NPK, fenomen care favorizeaz ă  apariţia treptată, până  la dominare, a 
unor specii de buruieni nepreten ţioase, care le iau locul. 

Din aceste considerente paji ştea permanentă  sau temporară  trebuie să  fie tratat ă  ca oricare 
- 	altă  cultură  agricolă, fără  discriminare, dacă  dorim să  obţinem rezultate bune în producerea 

furajelor pe aceste suprafe ţe. 
Particularităţile fertilizării pajiştiior 

- 	 Faţă  de o cultură  în arabil la fertilizarea unei paji şti trebuie s ă  ţ inem seama de mai multe 
particularităţ i specifice, cum ar fi: 

- 	 • răspândirea paji ştilor în condi ţii staţionale mai speciale, la altitudini rnari de peste 
1 500 până  la 2500 m, unde alte culturi nu sunt posibile în Carpa ţ i; 

• înclinaţia versan ţilor până  Ia 30 - 500, soluri cu handicapuri fizico-chimice 
- 	 (pietri şuri, nisipuri, sărături, aciditate ridicată, exces de umiditate,etc.), unde 

plantele obi şnuite de cultură  nu supravieţuiesc sau dau producţii slabe; 
• numărul mare de specii perene care compun covorul ierbos, cu necesit ăţile lor 

- 	 individuale şi evoluţia lor în dinamic ă  multianuală ; 
• mai multe cicluri de recolt ă  sau îndepărtarea permanent ă  a ei prin păscut într-un 

sezon de vegeta ţ ie; 
• utilizarea prin cosit, p ăşunat cu animalele sau mixt, într-un an sau diferen ţ iat pe ani; 
• menţinerea unui echilibru optim între gramineele perene (50-60 %) leguminoase 

(35-40 %), specii din alte familii (5-10 %) ş i pe cât posibil absen ţa buruienilor ş i 
vegetaţiei lemnoase dăunătoare şi altele; 
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• administrarea, de regui ă  Ia suprafaţa terenului, a îngrăşămintelor organice ş i 	- 
chimice cu excep ţ ia cazurilor de înfiin ţare a paji ştilor semănate; 

	

• aplicarea frac ţionată, pe cicluri de recoltă  (cosit sau păscut), a îngrăşămintelor 	- 
chimice pe baz ă  de azot, pentru e şalonarea produc ţiei ş i evitarea pierderilor prin 
levigare; 

	

• conservarea biodiversit ăţii, în uneie cazuri cu respectarea unor reguli stricte de 	- 
agromediu privind limitarea cantit ăţ ii de fertilizan ţi, întârzierea datei optime de 
cosit, încetarea timpurie a p ăşunatului ş i altele; 

• asigurarea unei densit ăţi optime şi multifuncţionale a covorului ierbos pentru 
protecţie antierozional ă, echilibru hidric ş i termic, estetică  peisagistică, capacitatea 
mărită  de sechestrare a carbonului ş i multe altele, pe lângă  rolul principal de 
asigurare a unor produc ţiei de furaje mari, de calitate şi cu costuri reduse. 

Resurse de îngrăşăminte 

	

Prima ş i cea mai importantă  resursă  de fertilizan ţ i pentru paji şti o constituie îngrăşămintele 	- 
organice (gunoi de grajd, etc.). Un caz aparte îl constituie târlirea cu animalele în perioada de 
păşunat, care este cea mai iefin ă  metodă  de fertilizare. Dup ă  epuizarea tuturor resurselor de 

	

fertilizan ţi organici de la animalele domestice se trece Ia fertilizarea cu îngr ăşăminte chimice, fără 	- 
de care nu poate exista progres semnificativ în producerea furajelor pe paji şti, nivelul mediu de 
fertilizare în ţările UE este în jur de 200 kg/ha azot pe an. 	 - 

Cine neglijează  sau refuză  să  aplice îngrăşăminte chimice pe paji şti se condamn ă  singur ş i 
sigur la subdezvoltare, produc ţii reduse şi chiar faliment, în actualele condi ţii concuren ţ iale globale 
din domeniul agricol. - 

Cunoştinţe minime pentru o fertilizare corectă  
Având în vedere diversitatea mare a speciilor componente din covorul ierbos aI paji ştilor ş i 

raportul variat dintre ele, în primul rând pentru fertilizare trebuie s ă  se cunoască : 	 - 
• compoziţia floristică  a covorului ierbos, cel pu ţin a speciilor dominante din familia 

gramineelor, leguminoaselor şi altele; 

	

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

	

• nivelul de intensivizare a produc ţiei de iarbă  care poate fi extensiv, semiintensiv 	- 
(mediu) şi intensiv, cu graduări diferite pe niveluri de asigurare a apei din 
precipitaţii (400-500mm până  la 1200-1400mm) şi irigaţii, cât şi al indicelui termic 

	

specific ecartului altitudinal cu durata sezonului de vegeta ţie unde se află  pajiştea ce 	- 
urmează  a se fertiliza; 

• modul de valorificare a produc ţiei prin păşunat sau cosire în regim de fânea ţă  ş i alte 
elemente. 

Abia după  ce avem clarificate aspectele men ţionate mai sus ne putem decide asupra epocii 
când facem fertilizarea ş i al dozelor ce urrneaz ă  a fi aplicate. 	 - 

Ce pajişti se pot fertiliza fără  probleme? 
Pajiştile de câmpie ş i dealuri dominate de Festuca valesiaca, F. rupicola, F. 

	

pseudovina, Poa angustfolia şi altele, cu maxim 10-20 % participare specii 	- 
rievaloroase, ce se vor utiliza ca p ăşune în regim extensiv, datorită  Iipsei de 
umiditate ş i a căldurii excesive; 

• Pajiştile de dealuri, premontane şi montane până  Ia 1200-1400 m altitudine 
dominate de Agrostis capillaris ş i Festuca rubra ce se vor utiliza în regim de 
păşune, fâneaţă  şi mixt în regim extensiv ş i pe alocuri cu intensitate mijlocie, 
datorită  covorului ierbos cu specii spontane ,,rustice şi al condi ţiilor pedoclimatice; 
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- 	 • Paji ştile din lunciie râurilor, Lunca şi Delta Dun ării, dominate de specii valoroase 
(Festuca pratensis, Alopecurus pratensis, Dactylis glomerata, Lolium perenne, 

- 	 Agrostis stolonfera, etc.) utilizate în special prin cosire în regim de folosire 
intensivă  ca fâneaţă, având umiditatea asigurat ă ; 
Paji ştile îmbunătăţite prin supraînsămânţare ş i reînsămânţare cu diferite amestecuri 

-  de graminee ş i Ieguminoase perene, care se pot utiliza în toate regimurile de folosire 
cu intensitate iijIocie pân ă  Ia ridicată, având un covor ierbos format din specii 
nobile care permit ob ţ inerea unor produc ţii mari ş i de calitate, cu deosebire în 

regim irigat. 
Pajişti care nu se recomandă  a fi fertilizate 

• Paji ştile de câmpie afectate de exces de umiditate, aciditate putemic ă  ş i sărăturare 
pronun ţată  a solului care necesit ă  mai întâi ameliorarea regimului hidric, prin 
desecare şi drenaje, corectarea reac ţiei solului prin amendare, etc.; 

- 	 • Paji ştile de dealuri şi montane afectate de eroziunea solului, dominate de 
Botriochloa ischaemum ş i alte specii pe terenuri care necesit ă  în prealabil 
îmbunătăţ iri funciare; 

- 	 • Paji ştile invadate peste 20-30 % de vegeta ţie ierboasă  (buruieni) ş i Iemnoasă  
(tufări şuri ş i puieţi arbori) nevaloroase care necesit ă  a fi înlăturate prin diferite 
metode, înainte de a fi fertilizate; - 	

• Pajiştile ce urmează  a se supraînsămân ţa, pentru a nu stimula dezvoltarea speciilor 
spontane care pot în ăbu ş i tinerele plante ce apar din s ămânţă, fertilizarea urmând a 
se face dup ă  prima coasă  sau un ciclu de p ăşunat; 

• Pajiştile supratârlite, eutrofizate din toate zonele, invadate de vegeta ţie nitrofilă  
(Sambucus ebulus, Verbascum speciosum, Onopordon acanthium, Carduus 

-  acanthoides, C. nutans, Rumex obtusfolius, R. alpinum, Urtica dioica, Colchicum 
autumnale, Veratrum album ş i altele) până  la epuizarea excesului de elemente 
fertilizante, în special azot şi potasiu, după  mai mulţi ani. 

- 	 Fertilizarea ca metod ă  de îmbunătăţire a covorului ierbos 
Toate tipurile de paji şti care s-au degradat datorit ă  Iipsei aplicării îngrăşămintelor răspund 

- 	pozitiv la fertilizare, cu condi ţia să  aibă  în covorul ierbos peste 70-80 % specii valoroase furajere. 
Prin fertilizare adecvată  se pot îmbunătăţ i paji ştile de deal şi munte cu climat mai umed 

care sunt dominate de Nardus stricta (ţăpoş ică , părul porcului) ce pot deveni paji şti mai valoroase 
-  de Agrostis capillaris, Festuca rubra, Alopecurus pratensis, Poa pratensis ş i altele. De asemenea, 

fertilizarea în limite optime ş i proporţie adecvată  contribuie la men ţinerea unui echilibru între 
gramineele ş i Ieguminoasele perene din paji şti cât şi la supravieţuirea speciilor noi introduse prin 

- 

	

	supraînsămân ţare în covorul ierbos sau reîns ămânţare în cazul paji ştilor semănate sau temporare. 
6.3.2 Târlirea paji ştilor cu aiiimale 

- 	 Până  acum, târlirea tradi ţ ională  normală, confirmată  ştiinţific, se face cu oile ş i 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 montan ă  sunt invadate de Nardus stricta (părul porcului, ţepoş ică). 

- 

	

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

Au fost efectuate cercet ări privind tr1irea cu bovinele, respectiv aceea şi intensitate, în 
funcţie de starea covorului ierbos de 2 - 3 nop ţ i şi 4 - 6 nop ţ i 1 vacă/ 6 mp sau alte durate cu 
încărcări echivalente curn ar f 4 - 6 nop ţi sau 8 - 12 nop ţ i 1 vac ă! 12 mp, ţ inând seama ş i de 

- 

	

	greutăţ ile care intervin în mutarea por ţilor mai mari de târlire ş i m ărirea în prima faz ă  a spaţiului 

dintre vacile de Ia diferi ţ i proprietari, care nu se cunosc între ele, pentru evitarea unor alterca ţ ii ş i 
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stări de stres, pân ă  Ia ierarhizarea dup ă  legile nescrise ale etologiei. Prin aceste metode de târlire, o 	- 
păşune de munte, într-o perioad ă  de 90 - 120 zile poate fi ameliorat ă  abia pe 1 0-20 % din suprafa ţa 
total ă, o dată  pentru cca 5 ani, cât durează  efectul târlirii, dată  fiind încărcarea mică  cu animale de 1 
- 2 unităţ i vită  mare (UVM) la hectar ş i durata scurtă  a sezonului de păşunat. 

Cercetări mai recente au dovedit c ă  este posibil a se târlii pân ă  la 50 % din suprafaţa 

	

atribuită  unei turme de animale cu condi ţia aplicării unor erbicide pentru distrugerea covorului 	- 
ierbos degradat, urmat ă  de supraînsămânţare cu ierburi perene şi fertilizare cu îngrăşăminte 
chimice fosfatice. 

Concret, pe o păşune degradată  de ţepoş ică  se aplică  5 1/ha Roundup (giifosat), diluat în 150 
litri de apă, utilizând pentru stropire o pomp ă  de spate dup ă  care la 2 s ăptămâni se 

	

supraînsămânţează  cu un amestec calculat pentru 1 hectar de 270 kg superfosfat (1 8 % P20 5) 	- 
împreună  cu 25 kg gram inee (Festuca rubra, Festuca pratensis, Phleum pratense, Lolium 
perenne,Dactylis glomerata, Agrostis capillaris ş i altele) şi 5 kg leguminoase perene (Trfolium 
repens, Trfolium hybridum, Lotus corniculatus, etc.), revenind 3 kg amestec complex Ia 100 mp, 
după  care se efectueaz ă  o târlire redusă  Ia numai 2 nop ţi 1 oaie/mp sau 1 vac ă!6 mp. 

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

	

Aşa cum se asigură  sarea pentru animale şi mălaiul pentru hrana îngrijitorilor, la fiecare 	- 
stână  ar trebui s ă  existe şi amestecuri complexe de ierburi perene cu îngr ăşăminte chimice 
fosfatice, păstrate în pungi de polietilen ă  care să  fie aplicate pe târle cu 1 - 2 zile înainte de a fi- 
mutate în alt loc, al ături. 

Prin acest procedeu chiar dac ă  se trece cu 4 - 6 zile peste pragul fatidic de 6 nop ţi 1 
oaie/mp, se realizeaz ă  adevărate paji şti semănate de mare productivitate, în loc s ă  se instaleze o 
vegetaţie de buruieni nitrofile nevaloroase ca: ştevii (Rumex obtusfolius de la câmpie până  la 1000 
- 1200 m altitudine ş i Rumex alpinus la altitudini mai mari); urzica (Urtica dioica); ştirigoaia 
(Veratrum album) şi altele. 

Introducerea îngrăşămintelor fosfatice este necesară  pentru a completa acest element, 
întrucât dejec ţiile animalelor sunt mai bogate în azot şi potasiu şi mai sărace în fosfor, element de 
bază  prin care se sus ţin în continuare leguminoasele şi fixarea azotului atmosferic. 

Pentru a implementa un sistem de târlire normal sau cu îmbun ătăţ irile menţionate, trebuie în 

	

prirnul rând să  ne dotăm cu porţi uşoare ş i rezistente de îngrădirea animalelor pe timp de noapte, 	- 
din aluminiu sau materiale plastice, mai înalte pentru vaci ş i mai scunde pentru oi. 

De asemenea, va trebui s ă  intervenim şi pentru a îmbunătăţi condiţiile de lucru şi de Iocuit 

	

în stâna propriu-zisă, prin construirea unora mai rezistente şi cu dotările necesare sau-a unor 	- 
adăposturi demontabile sau pe ro ţi, care să  fie mutate din Ioc în loc pe p ăşune mai aproape de 
perimetrele ce urmeaz ă  a fi îmbunătăţite prin târlire. 	 - 
6.3.3 Fertilizarea cu gunoi de grajd 

Îngrăşămintele organice sunt produse naturale care con ţ in elemente fertilizante (nutritive) 
pentru plante, în diferite propor ţ ii ş i cantităţ i mari de substanţe organice, având o veche utilizare în 
agricultură . Din grupa îngrăşămintelor organice fac parte: gunoiul de grajd, compostul, tulbureala 
de grajd (gUIle), urina ş i mustul de grajd, etc. 

Gunoiul de grajd este un îngrăşământ de bază  folosit în agricultură, fiind alcătuit dintr-un 
amestec de dejec ţii provenite de Ia animale ş i materialul folosit ca a şternut. 

	

Conţinutul mediu în elemente fertilizante a acestui tip de îngr ăşământ este de: 0,55 % N; 	- 
0,22 % P205; 0,55 % K20 şi 0,23 % CaO. 
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Caiitatea gunoiului de grajd depinde de specia de animale de Ia care provine, cel mai bogat 
în elemente fertilizante fiind gunoiul de ovine, urmat de cabaline şi bovine, iar cel mai sărac este 

-  cel rezultat de la porcine. Depozitarea şi fermentarea gunoiului de grajd se face într-un loc special 
amenajat, numit platformă  pentru gunoi. Fermentarea durează  3 - 5 luni, timp în care se pierde 25 
- 30 % din greutatea ini ţ ială  a gunoiului. 

- 	 Un metru cub de gunoi cânt ăreşte 300 - 400 kg atunci când este proasp ăt ş i afânat, 700 kg 
când este proasp ăt şi îndesat, 800 kg când este semifermentat ş i 900 kg când este fermentat ş i 
umed. 

- . 
	 Gunoiul de grajd este un îngrăşământ complet, deoarece con ţine principaiele elemente 

nutritive necesare plantelor, care, sunt eliberate treptat în timpul descompunerii substan ţelor 
organice de c ătre microorganismele din sol. 

Gunoiul de grajd influen ţează  favorabil însu ş irile fizico-chimice ale solului, m ăreşte 
permeabilitatea solurilor grele ş i coeziunea celor nisipoase, contribuie Ia afânarea şi încălzirea 

- 	solurilor, îmbunătăţeşte reac ţia solului. 
Gunoiul de grajd este un îngrăşământ universal, întrucât poate s ă  fie administrat pe toate 

solurile la majoritatea plantelor cultivate ş i pe toate tipurile de paji şti care se aplic ă  atât la suprafaţa 
pajiştilor naturale cu covor ierbos corespunz ător, cât şi prin încorporare înainte de des ţelenire ş i 
înfiinţarea paji ştilor semănate. Aplicarea gunoiului de grajd bine fermentat (3-5 luni în platformă) 
la suprafaţa terenului, toamna târziu sau prim ăvara devreme în cantităţi de 20-30 t/ha se face 
frecvent pe fâne ţele naturale din apropierea gospod ăriilor. 

Gunoiul de grajd este mai bine valorificat când se administreaz ă  împreună  cu doze mici de 
îngrăşăminte chimice. 

Prin aplicarea gunoiului se îmbunătăţeşte compoziţia f1oristică  a covorului ierbos ş i 
calitatea fi.irajului datorit ă  înmulţirii Ieguminoaselor perene, care la rândul Ior fixeaz ă  azot 

- 

	

	simbiotic, sporind cantitatea de nutrien ţi din sol. Efectul fertilizării cu gunoi de grajd durează  în 
medie3-Sani. 

- 	 6.3.4 Fertilizarea paji ştilor cu îngr ăşăminte chimice 
Datorită  resurselor insuficiente de îngr ăşăminte organice pentru îmbun ătăţirea paj iştilor ş i a 

caracteristicilor care le au, respectiv con ţinut redus de elemente fertilizante în cantit ăţi mari de 
material (gunoi, etc.) care m ăresc cheltuielile de transport şi aplicare, suntem nevoi ţi să  facem 
adesea apel la îngrăşăminteie chimice mai u şor de administrat la distante mari de ferma în condi ţ ii 
naturale mai greu accesibile. 

Folosirea îngrăşămintelor chimice pe paji şti a produs o adevărată  revoluţie verde prin 
sporuri mari de produc ţ ie de iarbă  şi calitatea furajelor, reflectate şi în creşterea numărului de 

animale şi aI produc ţiilor acestora la unitatea de suprafa ţă  din fermele zootehnice. Aplicarea 
îndelungată  şi în cantităţi mari a îngrăşămintelor chimice pot avea şi efecte negative cum ar fi 
acidifierea solului, poluarea mediului cu nitri ţ i şi nitraţi, perturbarea activit ăţii microorganismelor 
din sol, dezechilibre de nutri ţie la animale, reducerea biodiversit ăţ ii şi altele. 

Administrarea în doze moderate şi echiiibrate a îngrăşămintelor chimice pe paji şti în funcţie 
de caracteristicile agrochimice ale solului, nivelul de produc ţ ie şi modul de folosinţă  preconizat 

- 

	

	este una din ceie mai importante pârghii de sporire a productivit ăţ ii pajiştilor permanente 
(seminaturale ş i naturale) şi temporare (sem ănate). 

Reac ţia solurilor 
- 	 Reacţia solului reprezintă  însuş irea acestuia de a se comporta ca un acid sau ca o baz ă, ca 

un donor sau ca un receptor de protoni (ioni de H). 
- 	 Reacţ ia solului este rezultatul ac ţiunii reciproce dintre sol, clim ă  ş i vegetaţ ie, în urma căreia 

a avut Ioc alterarea mineralelor primare ş i spălarea par ţ ială  a bazelor şi argilei din orizontui 
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superior aI solului. Concentra ţ ia ionilor de hidrogen ş i a hidroxizilor determin ă  aciditatea sau 

bazicitatea solului. 
Raportând rezultatele analizei pH-lui la probele de sol recoltate de pe teren, la valorile de 	- 

referinţă  menţionate în capitolul melodologie, rezultă  urm ătoarele: 

Trup I 
Parcela A - pH-uI este slab alcalin, cu valori cuprinse între 7.30-8.21 (probele 91, 92, 93, 	- 

94, 95, 96); 
Trup 11 

ParcelaA- pH-ul este slab acid, cu o valoare de 6.22 (proba 145). 	 - 

Trup 111 
ParcelaA - pH-ul este slab acid, cu valori cuprinse între 6.08-6.80 (probele 79, 80, 81, 82, 	- 

83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90); 
Trup IV 

Parcela A - pH-uI este slab alcalin, cu o valoare de 7.43 (proba 77); 	 - 
TrupV 
ParcelaA - pH-ul este neutru, cu o valoare de 7.15 (proba 76); 
Trup VI - pH-uI variază  după  cum urmează : 
Parcela A 

• slab alcalin, cu valori de 7.31-8.40 (probele 32, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 43, 45, 47); 
• moderat, puternic alcalin, cu valori de 8.46-8.66 (probele 31, 36, 39, 40, 42, 44, 46). 

Parcela B 

• neutru, cu valoari de 6.84-7.18 (probele 48, 49, 58); 	 -- 

• slab alcalin, cu valori între 7.24-8.23 (probele 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59). 
Parcela C 

• slab alcalin, cu valori cuprinse între 7.38-8.39 (probele 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 	- 
67, 68, 70); 

• moderat, puternic alcalin, cu o valoare de 8.56 (proba 69). 
Parcela D 	 - 

• slab alcalin, cu valori de 8.04-8.15 (probele 71, 72, 73, 74, 75). 
TrupVII 
ParcelaA - pH-ul este slab alcalin, cu o valoare de 8.30 (proba 78). 
Trup VIII - pH-ul variază  după  cum urmează : 
Parcela A 	 - 

• slab alcaiin, cu valori de 7.82-8.40 (probele 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25); 
• moderat alcalin, putemic alcalin, cu valoarea de 8.45 (proba 23). 

Parcela B 	 - 
• slab alcalin, cu valoarea de 8.36 (proba 27); 
• moderat, putenic alcalin, cu valori de 8.42-8.58 (probeie 26, 28, 29, 30). 	 - 

Trup IX 
ParcelaA - pH-ul este slab alcalin, cu valori de 7.97-8.32 (probele 4, 5, 6). 
Trup X - pH-ul variază  după  cum urmeaz ă : 
Parcela A 

• slab alcalin, cu valori între 7.87-8.14 (probele 1, 2, 3); 
Parcela B 	 - 

• slab alcalin, cu valori între 8.04-8.38 (probele 7, 8, 9, 10), 
Parcela C 

• slab acid, cu valori între 6.31-6.45 (probele 13, 14, 15); 
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• neutru, cu o valoare de 6.89 (proba 16); 
• slab alcalin,.cu valori între 8.04-8.05 (probele 11, 12); 

TrupXI 
Parcela A - pH-uI este slab alcalin, cu o valoare de 7.83 (proba 1 33); 
Trup XII - pH-ul variază  după  cum urmează : 

- 	 Parcela A 
• slab alcalin, cu o valoare de 8.33 (proba 131); 
• moderat, puternic alcalin, cu valori de 8.55-9.02 (probe!e 132, 134, 135, 136, 137, 

138, 139). 
Parce/a B 

- 	 • slab alcalin, cu valori între 8.19-8.36 (probele 141, 142); 
• moderat, puternic alcalin, cu valori de 8.58-8.64 (probele 140, 143). 

Trup XIII 
Parce/a A- pH-ul variază  după  cum urmează : 

• slab alcalin, cu valori de 8.03-8.28 (probele 127, 128, 129); 
• moderat, putemic alcalin, cu o valoare de 8.51 (proba 130). 

TrupXIV 
ParcelaA- pH-ul este slab alcalin, cu o valoare de 7.73 (proba 126). 
TrupXV 
Parcela A- pH-ul variază  după  cum urmează : 

• neutru, cu o valoare de 6.83 (proba 124); 
- 	 • slab alcalin, cu valori de 7.29-7.84 (probele 122, 123). 

Trup XVI 
• ParcelaA- pH-ul este slab alcalin, cu o valoare de 7.44 (proba 125). 

- 	 Trup XVII 
• Parcela A- pH-ul este moderat, puternic alcalin, cu o valoare de 8.60 (proba 97). 

TrupXVIII 
• Parcela A- pH-ul este moderat, puternic alcalin, cu valori de 8.45-9.30 (probele 98, 

99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107); 
- 	 • Parcela B- pH-ul este moderat, puternic alcalin, cu valori de 8.55-9.55 (probele 108, 

109, 110, 1 1 1, 112, 1 13,1 14, 1 15, 116, 117, 118, 119, 120, 121) 
Trup XIX 

• ParcelaA- pH-uI este moderat, puternic alcalin, cu o valoare de 9.35. 
Trup XX 

• ParcelaA- pH-ul este slab alcalin, cu o valoare de 8.16 (proba 144). 
Trup XXI 

• ParcelaA- pH-uI este slab alcalin, cu valori de 7.63-8.01 (probele 146, 147). 
- 	 Rolul elementelor nutritive 

Elementele nutritjve pe care plantele le extrag sub form ă  de săruri minerale dizolvate în apa 
din sol sunt folosite de plante pentru cre şterea si dezvoltarea lor. 

- 	 Azoiul este necesar plantelor în cantit ăţ i apreciabile, în sinteza substan ţelor proteice ş i a 
citoplasmei celuiare. 

lnsuficien ţa azotului din sol încetine şte cre şterea ş i producţ ia scade, iar excesul de azot 
- 	favorizează  cre şterea vegetativ ă, lungeşte perioada de vegeta ţ ie, scade rezisten ţa Ia înghe ţ, la 

cădere ş i la boli. 
Raportând rezultatele analizei indicelui de azot (IN%) la probele de sol recoltate de pe 

teren, la valorile de referin ţă  menţ ionate în capitolul rneiodologie, rezuită  următoarele 
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Trupl 	 - 
ParcelaA - soiui este bine aprovizionat cu azot, cu o vaioare IN de 5.26 % (proba 92); 

TrupII 
ParcelaA - solul este foarte bine aprovizionat cu azot, cu o valoare de 7.20 % (proba 145). 

Trup 111 
ParcelaA - solul este: 

• slab aprovizionat cu azot, cu o valoare de 1.43 % (proba 79); 
• moderat aprovizionat cu azot, cu o valoare de 2.19 % (proba 85). 

Trup IV 
Parcela A - solul este moderat aprovizionat cu azot, cu o valoare de 3.04 % (proba 77); 
TrupV 
Parcela A - solul este bine aprovizionat cu azot, cu o valoare de 4.84 % (proba 76); 
TrupVI 
Parce/a A - solul este moderat aprovizionat cu azot, cu valori de 2.43-3.80 % (probele 34, 

36, 43, 47); 
Parcela B - solul este moderat aprovizionat cu azot, cu valori de 2.81-3.77 % (probele 49, 

50, 59); 
Parcela C - solul este: 

• slab aprovizionat cu azot, cu o valoare de 0.98 % (proba 70); 	 - 
• moderat aprovizionat, cu o valoare de 2.70% (probele 65); 
• bine aprovizionat, cu o valoare de 4.16 % (proba 67). 

Parcela D - solul este moderat aprovizionat cu azot, cu o valoare de 3.37 % (proba 75). 
Trup VII 
ParcelaA - solul este moderat aprovizionat cu azot, cu o valoare de 3.05 % (proba 78). 
Trup VIII 
Parcela A - solui este moderat aprovizionat cu azot, cu valori de 2. 1 8-2.22 % (probele 18, 

23); 
Parcela B - solul este slab aprovizionat cu azot, cu o valoare de 1.93 % (proba 28); 
Trup IX 
Parcela A - solul este moderat aprovizionat cu azot, cu o valoare de 2.59 % (proba 5). 
Trup X 
Parcela A - solul este bine aprovizionat cu azot, cu o valoare de 5.34 % (proba 2); 
Parcela B - solul este moderat aprovizionat cu azot, cu o valoare de 2.40 % (probele 7); 
Parcela C - solul este moderat aprovizionat cu azot, cu vaiori de 3.80-4.05 % (probele 

11,14). 
Trup XI 
ParcelaA - solul este bine aprovizionat cu azot, cu o valoare de 5.67 % (proba 133). 
Trup XII 
Parcela A - solul este bine aprovizionat cu azot, cu valori de 4. 1 5-4.34 % (probele 132, 

Parcela B - solul este bine aprovizionat cu azot, cu o valoare de 4.61 % (proba 142). 
Trup XIII 

Parcela A - solul este bine aprovizionat cu azot, cu valori de 4.47-4.59 % (probele 127, 

Trup XIV 
ParcelaA - solul este moderat aprovizionat cu azot, cu o valoare de 3.35 % (proba 126). 
Trup XV 

136); 

129). 
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- 	 Parcela A - solui este moderat aprovizionat cu azot, cu valori de 2.93-3.73 % (probele 122, 
124). 

TrupXVI 
ParcelaA - solul este moderat aprovizionat cu azot, cu o valoare de 3.28 % (proba 125). 
Trup XVII 

- 	 Parcela A - solul este moderat aprovizionat cu azot, cu o valoare de 2.06 % (proba 97). 
TrupXVIII 
ParcelaA - solul este: 

• moderat aprovizionat, cu o valoare de 3.13 % (probele 98); 
Parcela B - solul este: 

- 	 moderat aprovizionat, cu o valoare de 3.32 % (probele 108); 
• bine aprovizionat, cu o valoare de 4.09 % (proba 116). 

Trup XIX 
- 	 ParcelaA - solul este bine aprovizionat cu azot, cu o valoare de 5.50 %. 

Trup XX 
Parcela A - solui este foarte bine aprovizionat cu azot, cu o valoare de 7.20 % (proba 144). 
TrupXXI 
Parcela A - solul este moderat aprovizionat cu azot, cu o valoare de 2.43 % (proba 147). 
Fosforul favorizează  dezvoltarea rădăcinilor, formarea florilor şi a seminţelor, măreşte 

rezisten ţa plantelor Ia secetă, boli, îngheţ  şi scurtează  perioada de vegeta ţie. 
Raportând rezultatele analizei fosforului mobil (ppm) a probelor de sol recoltate de pe 

teren, la valorile de referin ţă  menţ ionate în capitolul metodologie, rezultă  următoarele: 
Trupl 
ParcelaA - solul este: 

• bine aprovizionat cu fosfor mobil, cu valori P-A1 de 65.2-66.4 ppm (probele 95, 

96); 
• foarte bine aprovizionat cu fosfor mobil, cu valori P-A1 de 95.1-174.9 ppm (probele 

91, 92, 93, 94). 
TrupII 

• Parcela A - solul este bine aprovizionat cu fosfor mobil, cu o valoare P-A1 de 39.7 
ppm (proba 145). 

Trup 111 
ParcelaA - solul este: 

• bine aprovizionat cu fosfor mobil, cu valori P-Al de 51.4-72.0 ppm (probele 84, 89, 
90); 

• foarte bine aprovizionat cu fosfor mobil, cu valori P-A1 de 76.4-21 8.0 ppm (probele 
79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 88). 	 . 

- 	 TrupIV 
Parcela A - solul este slab aprovizionat cu fosfor mobil, cu o valoare P-A1 de 12.6 ppm 

(proba 77); 
TrupV 
Parcela A - solul este slab aprovizionat cu fosfor mobil, cu o valoare P-A1 de 16.5 ppm 

- 	 (proba 76); 
Trup VI 
ParcelaA - solul este 

• foarte slab aprovizionat cu fosfor mobil, cu valori P-A1 de 5.4-7.2 ppm (probele 39, 
40, 42, 44, 46); 
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• siab aprovizionat cu fosfor mobil, cu valori P-Al de 8.20-16.6 ppm (probele 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 41, 43, 45, 47); 

• moderat aprovizionat cu fosfor mobil, cu valori P-A1 de 29.7 ppm (proba 3 1). 	 - 

Parcela B - solul este 
• slab aprovizionat cu fosfor mobil, cu valori P-A1 de 9.1-17.5 ppm (probele 48, 49, 

50, 52, 53, 55, 56, 57, 58); 
• moderat aprovizionat cu fosfor mobii, cu valori P-Al de 18.3-29.3 ppm (probele 51, 

54, 59); 
Parcela C - solul este: 

• slab aprovizionat cu fosfor mobil, cu valori P-A1 de 10.2-16.3 ppm (probele 64, 65, 

68, 69); 
• moderat aprovizionat cu fosfor mobil, cu valori P-A1 de 1 9.4-29.5 ppm (probele 60, 

61, 62, 66, 67, 70); 
• bine aprovizionat cu fosfor mobil, cu o valoare P-A1 de 73.8 ppm (proba 63). 

Parcela D - solul este bine aprovizionat cu fosfor mobil, cu valori P-A1 de 42.7-64.3 ppm 
(probele 71, 72, 73, 74, 75). 

Trup VII 
Parcela A - solul este moderat aprovizionat cu fosfor mobil, cu o valoare P-Al de 26.2 ppm 

(proba 78). 
Trup VIII 
ParcelaA - solul este foarte bine aprovizionat cu fosfor mobil, cu valori P-A1 de 76.8-120.8 

ppm (probele 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25). 
Parcela B - solul este 

• moderat aprovizionat cu fosfor mobil, cu valori P-A1 de 19.5-32.2 ppm (probele 26, 
28, 29, 30); 

• bine aprovizionat cu fosfor mobil, cu o valoare P-A1 de 39.4 ppm (proba 27). 
TrupIX 	 - 
ParcelaA - solul este 

• slab aprovizionat cu fosfor mobil, cu valori P-A1 de 1 6.8- 1 7.3 ppm (probele 5, 6); 
• bine aprovizionat cu fosfor mobil, cu o valoare P-Al de 67.04 ppm (proba 4). 

Trup X 
ParcelaA - solul este 

• bine aprovizionat cu fosfor mobil, cu valori P-Al de 53.8-61 .3 ppm (probele 1, 3); 
• foarte bine aprovizionat cu fosfor mobil, cu o valoare P-A1 de 84.9 ppm (proba 2). 

Parcela B - solul este 
• slab aprovizionat cu fosfor mobil, cu valori P-A1 de 16.5-18.0 ppm (probele 8, 10, 

1 2); 
• moderat aprovizionat cu fosfor mobil, cu valori P-A1 de 1 8.4-1 8.7 ppm (probele 7, 

9). 
Parcela C - solul este 

• slab aprovizionat cu fosfor mobil, cu o valoare P-A1 de 18.0 ppm (proba 1 2); 
• moderat aprovizionat cu fosfor mobil, cu valori P-A1 de 1 8.7-27.2 ppm (probele 11, 

13, 14, 15, 16). 
Trup XI 
Parcela A - solul este foarte bine aprovizionat cu fosfor mobil, cu o valoare P-Al de 172.6 

ppm (proba 133). 
Trup XII 

zi 



- 	 Parcela A - solui este 
• foarte slab aprovizionat cu fosfor mobil, cu valori P-A1 de 5.4-7.4 ppm (probele 13 1, 

- 	 132, 136, 139); 
• slab aprovizionat cu fosfor mobil, cu valori P-A1 de 8.5-1 I .1 ppm (probeie 134, 1 35, 

137, 138). 
- 	 Parcela B - solul este 

• foarte siab aprovizionat cu fosfor mobil, cu o valoare P-AI de 5.7 ppm (proba 140); 
• moderat aprovizionat cu fosfor mobil, cu valori P-A1 de 22.6-30.5 ppm (probele 

- 	 141, 143); 
• bine aprovizionat cu fosfor mobil, cu o valoare P-A1 de 60.0 ppm (proba 142). 

TrupXIII 
ParcelaA - solul este 

• slab aprovizionat cu fosfor mobil, cu o valoare P-Al de 1 5.8 ppm (proba 1 30); 
- 

	

	 • moderat aprovizionat cu fosfor mobil, cu valori P-A1 de 24.5-25.3 ppm (probele 
128, 129); 

• bine aprovizionat cu fosfor mobil, cu o valoare P-Al de 52.1 ppm (proba 127). 
TrupXIV 
Parcela A - solul este foarte bine aprovizionat cu fosfor mobil, cu o vaioare P-Al de 78.3 

ppm (proba 1 26). 
TrupXV 
ParcelaA - solul este 

• slab aprovizionat cu fosfor mobil, cu o valoare P-Al de 14.6 ppm (proba 123); 
• moderat aprovizionat cu fosfor mobil, cu valori P-A1 de 21 .6-29.2 ppm (probele 

122, 124); 
TrupXVI 
Parcela A - solul este slab aprovizionat cu fosfor mobil, cu o valoare P-A1 de 16.3 ppm 

- 	 (proba 125). 
Trup XVII 
Parcela A - solul este slab aprovizionat cu fosfor mobil, cu o valoare P-A1 de 14.8 ppm 

(proba 97). 
Trup XVIII 
ParcelaA - solul este: 

• foarte slab aprovizionat cu fosfor mobil, cu valori P-A1 de 6.6-6.8 ppm (probele 99, 
100); 

- 	 . slab aprovizionat cu fosfor mobil, cu valori P-A1 de 8.5-15.5 ppm (probele 98, 101, 
105, 106, 107); 

• moderat aprovizionat cu fosfor mobil, cu valori P-Al de 19.6-26.1 ppm (probele 
102, 103, 104). 

Parcela B - solul este: 
• foarte slab aprovizionat cu fosfor mobil, cu o valoare P-A1 de 8.00 ppm (proba 

110); 
• slab aprovizionat cu fosfor mobil, cu valori P-A1 de 8.8-15.7 ppm (probele 108, 

109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121) ; 
• moderat aprovizionat cu fosfor mobil, cu o valoare P-A1 de 22.6 ppm (proba 119).  

Trup XIX 
ParcelaA - solul este slab aprovizionat cu fosfor mobil, cu o valoare P-Al de 9.90 ppm. 
Trup XX 

elrÀ 



Parcela A - solul este moderat aprovizionat cu fosfor mobil, cu o valoare P-AI de 30.2 ppm 
(proba 144). 

Trup XXI 
Parcela A - solul este foarte bine aprovizionat cu fosfor mobil, cu valori P-A1 de 126.1-

196,1 ppm (probele 146, 147). 
Potasiul reduce transpira ţia plantelor, măreşte rezisten ţa la secetă, Ia cădere, îngheţ, 	- 

intensifică  fotosinteza şi acumularea hidraţilor de carbon, a substan ţelor proteice, iar la planteie 
melifere măreşte cantitatea de nectar. 

Raportând rezultatele analizei potasiului mobil (ppm) a probelor de sol recoltate de pe 
teren, Ia valorile de referin ţă  menţionate în capitolul metodologie, rezultă  următoarele: 

Trupl 
Parcela A - solul este foarte bine aprovizionat cu potasiu mobil, cu valori KAI de 566-

)600 ppm (j,robele 91, 92, 93, 94, 95, 96); 
TrupII 	 - 
Parcela A - solul este foarte bine aprovizionat cu potasiu mobil, cu o valoare K-Al de 280 

ppm (proba 145). 
TrupIII 	 - 
ParcelaA - solul este: 

• moderat aprovizionat cu potasiu mobil, cu valori K-AI de 1 00- 1 l O ppm (probele 89, 	- 

90); 
• bine aprovizionat cu potasiu mobil, cu o valoare K-AI de 164 ppm (proba 88); 
• foarte bine aprovizionat cu potasiu mobil, cu valori K-A1 de 242-380 ppm (proba 	- 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87). 
TrupIV 
Parcela A - solul este foarte bine aprovizionat cu potasu mobil, cu o valoare K-Al de 280 	- 

ppm (proba 77); 
TrupV 
Parcela A - solul este foarte bine aprovizionat cu potasiu mobil, cu o valoare K-Al de 444 

ppm (proba 76); 
TrupVI 
Parcela A - solul este foarte bine aprovizionat cu potasiu mobil, cu valori K-AI de 2 I 6- 

600 ppm (probele 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
47). 	 - 

Parcela B - solul este foarte bine aprovizionat cu potasiu mobil, cu vaiori K-AI de 242-566 

ppm (probele 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59). 
Parcela C - solul este: 

• bine aprovizionat cu potasiu mobil, cu valori K-A1 de 136-150 ppm (probele 68, 
69); 

• foarte bine aprovizionat cu potasiu mobil, cu valori K-AI de 204-600 ppm 
(probele 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70). 

Parcela D - solul este foarte bine aprovizionat cu potasiu mobil, cu valori K-A1 de 550-
600 ppm (probele 71, 72, 73, 74, 75). 

TrupVII 
Parcela A - solul este foarte bine aprovizionat cu potasiu mobil, cu o vaioare K-A1 de 456 

ppm (proba 78). 
TrupVIII 	 - 
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Parcela A - solul este foarte bine aprovizionat cu potasiu mobil, cu valori K-A1 de 430- 
600 ppm (probele 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25). 

Parcela B - solul este foarte bine aprovizionat cu potasiu mobil, cu valori K-A1 de 294-586 
ppm (proba 26, 27, 28, 29, 30). 

TrupIX 
- 	 Parcela A - solul este foarte bine aprovizionat cu potasiu mobil, cu valori K-AI de 334-490 

ppm (probele 4, 5, 6). 
Trup X 

Parcela A - solul este foarte bine aprovizionat cu potasiu mobil, cu valori K-A1 de 430-572 
ppm (probele 1, 2, 3). 

Parcela B - solul este foarte bine aprovizionat cu potasiu mobil, cu valori K-A1 de 412-490 
ppm (probele 7, 8, 9, 10). 

Parcela C - solul este foarte bine aprovizionat cu potasiu mobil, cu valori K-A1 de 272-530 
- 	 ppm (probele 11, 12, 13, 14, 15, 16). 

Trup XI 
Parcela A - solul este foarte bine aprovizionat cu potasiu mobil, cu o valoare K-A1 de 506 

ppm (proba 133). 
Trup XII 

- 	 ParcelaA - solul este 
• bine aprovizionat cu potasiu mobil, cu valori K-A1 de 1 60-200 ppm (probele 131,  

132, 134, 138); 
- 	 • foarte bine aprovizionat cu potasiu mobil, cu valori K-A1 de 250-390 ppm (probele 

135, 136, 137, 139). 
Parcela B - solul este 

• bine aprovizionat cu potasiu mobil, cu valori K-Al de 170-184 ppm (proba 140, 
141); 

- 	 • foarte bine aprovizionat cu potasiu mobil, cu valori K-Al de 300-412 ppm (probele 
142, 143). 

Trup XIII 
Parcela A - solul este foarte bine aprovizionat cu potasiu mobil, cu valori K-A1 de 270-456 

ppm (probele 127, 128, 129, 130). 
Trup XIV 
Parcela A - solul este foarte bine aprovizionat cu potasiur mobil, cu o valoare K-Al de 

600 ppm (proba 1 26). 
TrupXV 
Parcela A - solul este foarte bine aprovizionat cu potasiu mobil, cu valori K-A1 de 340-400 

ppm (probele 122, 123, 124). 
TrupXVI 
Parcela A - solul este foarte bine aprovizionat cu potasiu mobil, cu o valoare K-A1 de 204 

ppm (proba 1 25). 
TrupXVII 
Parcela A - solul este foarte bine aprovizionat cu potasiu mobii, cu o valoare K-A1 de 294 

ppm (proba 97). 
Trup XVIII 
ParcelaA - solul este 

bine aprovizionat cu potasiu rnobil, cu o valoare K-Al de 180 ppm (proba 105); 



	

• foarte bine aprovizionat cu potasiu mobil, cu vaiori K-A1 de 2 1 0-450 ppm (probele 	- 

98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107). 
Parcela B- solui este: 	 - 

• moderat aprovizionat cu potasiu mobil, cu valori K-A1 de 92-132 ppm (probele 108, 
109, 110, 111, 112, 118) 

	

• bine aprovizionat cu potasiu mobil, cu valori K-A1 de 136-184 ppm (probele 113, 	- 

114, 117); 
• foarte bine aprovizionat cu potasiu mobil, cu valori K-AI de 204-490 ppm (probele 

115, 116, 119, 120, 121). 
Trup XIX 
Parcela A - solul este moderat aprovizionat cu potasiu mobil, cu o valoare K-A1 de 126 

ppm. 
TrupXX 

	

Parcela A - solul este foarte bine aprovizionat cu potasiu mobil, cu o valoare K-A1 de 440 	- 
ppm (proba 144). 

TrupXXI 
Parcela A - solul este foarte bine aprovizionat cu potasiu mobil, cu valori K-Al de 586-

600 ppm (probele 146, 147). 

	

Calciul intră  în consisten ţa membranelor celulare sub form ă  de .pectat de calciu, favorizeaz ă 	- 
dezvoltarea rădăcinilor şi neutraiizează  acizii organici aflaţi în exces în plante (mai ales acidul 
oxalic). Solurile normale din ţara noastră  conţin în stratul arabil 0,3 - 2,0 % CaO. 

	

Magneziul este un component al ciorofilei şi participă  alături de fosfor la formarea 	- 
proteinelor. Joacă  un rol important în absorb ţia fosforului, în formarea fructelor şi a seminţelor. 
Între Ca şi Mg din sol trebuie să  existe un raport egal cu unitatea. 

	

Furajele carenţate în Mg produc boli grave de nutri ţie la taurine (tetania de iarb ă  sau 	- 
hipomagneziem ia). 

	

Sulful participă  Ia formarea unor aminoacizi (cistin ă, metionină) şi inf1uenţează  pozitiv pe 	- 
păşuni, cantitatea şi calitatea lânii. În lipsa sulfului plantele îng ălbenesc, tulpinile se lignifică, mai 
ales în perioadele de secet ă . 

Borul are rol în procesele de înflorire şi fructificare, stimuleaz ă  formarea nodozităţ ilor la 
plantele leguminoase. 

Cuprul, manganul, jierul, zincul şi molibdenul au rol de catalizatori în procesele biochimice 
dinplante. 

Carenţa în fier şi mangan produce la plante diferite st ări clorotice, iar la animalele hrănite 
cu aceste furaje apare anemia, mai ales la vacile de lapte. 

Doze de îngrăşăminte chirnice ş i fracţionarea lor 	 - 
Pentru terenurile analizate se recomand ă  dozele calculate în planul de fertilizare (Tabei 

6.3). 
Se poate constata c ă  raportul optim între elementele fertilizante (nutritive) NPK pentru 

condiţ iile diri ţara noastră  în cazul paji ştilor permanente este de 2 - 1 - 1, adic ă  la două  părţi azot 
(N) revine o parte fosfor sub form ă  de P205 ş i o parte de potasiu sub form ă  de K20. - 

Pe paji ştile supraînsămânţate doza de N poate cre şte până  la 50 % faţă  de pajiştea 

permanentă, la acelaş i nivel de PK. Pentru paji ştile temporare (sem ănate) dominate de graminee ( 

	

70 %) doza de N poate cre şte cu 50 - 100 % faţă  de cele permanente af1ate în acelea şi condiţ ii 	- 
naturale, astfel că  raportul poate fi de la 3 - 1 - 1 pân ă  la 4 - 1 - 1 în caz de intensivizare a 
producţiei. 
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Pe paji ştile temporare bogate în ieguminoase (> 50 %) doza de N se reduce cu 50 %, 
respectiv Ia jum ătate, astfel c ă  raportul NPK poate fi de 1 - 1 - 1 pân ă  la 0 - 1 - 1, azotul fiind 

- 	asigurat prin fixare simbiotic ă . 
Pentru fertilizarea p ăşunilor din extravilanul teritoriului administrativ Tecuci sunt necesare 

următoarele doze de îngrăşăminte (kg/ha s.a): 
- 	 Trup I Parcela A - 184 kg/ha s.a (5.24 t s.a) îngăşăminte cu azot, 18 kg/ha s.a (0.5 1 t s.a) 

îngrăşăminte cu fosfor şi 42 kg/ha s.a (1.20 t s.a) îngr ăşăminte cu potasiu; 
amendamente gipsice 6t/ha (171 total tone); 

- 	 Trup 11 Parcela A - 1 84 kg/ha s.a (0.77 t s.a) îng ăşăminte cu azot, 56 kg/ha s.a (0.24 t s.a) 
îngrăşăminte cu fosfor ş i 85 kg/ha s.a (0.36 t s.a) îngrăşăminte cu potasiu; 
amendamente gipsice 6t/ha (25 total tone); 

Trup 111 Parcela A - 184 kg/ha s.a (10.32 t s.a) îng ăşăminte cu azot, 24 kg/ha s.a (1.35 t 
s.a) îngrăşăminte cu fosfor şi 91 kg/ha s.a (5.10 t s.a) îngr ăşăminte cu potasiu; 

- 	 Trup IV Parcela A - 184 kg/ha s.a (1.47 t s.a) îng ăşăminte cu azot, 96 kg/ha s.a (0.77 t s.a) 
îngrăşăminte cu fosfor şi 85 kg/ha s.a (0.68 t s.a) îngr ăşăminte cu potasiu; 

Trup V Parcela A - 184 kg/ha s.a (0.34 t s.a) îng ăşăminte cu azot, 88 kg/ha s.a (0. 16 t s.a) 
îngrăşăminte cu fosfor şi 62 kg/ha s.a (0.11 t s.a) îngr ăşăminte cu potasiu; 

Trup VI ParcelaA - 184 kg/ha s.a(11.66 t s.a)îng ăşăminte cu azot, 101 kg/ha s.a (6.40 t 
s.a) îngrăşăminte cu fosfor şi 73 kg/ha s.a (4.62 t s.a) îngrăşăminte cu potasiu; amendamente 
gipsice 6t/ha (380 total tone); 

Parcela B - 184 kg/ha s.a (10.34 t s.a) îng ăşăminte cu azot, 92 kg/ha s.a (5.17 t s.a) 
îngrăşăminte cu fosfor şi 73 kg/ha s.a (4.10 t s.a) îngr ăşăminte cu potasiu; 
amendamente gipsice 6t/ha (337 total tone); 

Parcela C - 184 kg/ha s.a (8.33 t s.a) îng ăşăminte cu azot, 76 kg/ha s.a (3.44 t s.a) 
îngrăşăminte cu fosfor şi 80 kg/ha s.a (3.62 t s.a) îngr ăşăminte cu potasiu; 
amendamente gipsice 6t1ha (272 total tone); 

Parcela D - 184 kg/ha s.a (3.68 t s.a) îng ăşăminte cu azot, 48 kg/ha s.a (0.96 t s.a) 
îngrăşăminte cu fosfor şi 43 kg/ha s.a (0.86 t s.a) îngr ăşăminte cu potasiu; 
amendamente gipsice 6t/ha (1 20 total tone); 

Trup VII ParcelaA - 184 kg/ha s.a (1.29 t s.a) îngăşăminte cu azot, 73 kg/ha s.a (0.51 t 

s.a) îngrăşăminte cu fosfor şi 62 kg/ha s.a (0.43 t s.a) îngr ăşăminte cu potasiu; 
Trup VIII ParcelaA - 184 kg/ha s.a (6.40 t s.a) îng ăşăminte cu azot, 39 kg/ha s.a (1.36 t 

s.a) îngrăşăminte cu fosfor şi 57 kg/ha s.a (1.98 t s.a) îngrăşăminte cu potasiu; 
amendamente gipsice 6t/ha pe 12 ha (72 total tone); 

Parcela B - 184 kg/ha s.a (3.68 t s.a) îng ăşăminte cu azot, 71 kg/ha s.a (1.42 t s.a) 
îngrăşăminte cu fosfor şi 64 kg/ha s.a (1.28 t s.a) îngr ăşăminte cu potasiu; 

Trup IX Parcela A - 184 kg/ha s.a (2.61 t s.a) îng ăşăminte cu azot, 63 kg/ha s.a (0.89 t 
- 	s.a) îngrăşăminte cu fosfor şi 67 kg/ha s.a (0.95 t s.a) îngrăşăminte cu potasiu; amendamente 

gipsice 6t/ha (85 total tone); 
Trup X Parcela A - 184 kg/ha s.a (2.71 t s.a) îng ăşăminte cuazot, 48 kg/ha s.a (0.71 t 

s.a) îngrăşăminte cu fosfor şi 52 kg/ha s.a (0.77 t s.a) îngr ăşăminte cu potasiu; amendamente 
gipsice 6t/ha (88 total tone) ; 

Parcela B - 184 kg/ha s.a (3.21 t s.a) îngăşăminte cu azot, 87 kg/ha s.a (1 .52 t s.a) 
îngrăşăminte cu fosfor şi 62 kg/ha s.a (1.08 t s.a) îngr ăşăminte cu potasiu; 
amendamente gipsice 6t/ha (26 total tone); 
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Parcela C - 184 kg/ha s.a (4.82 t s.a) îng ăşăminte cu azot, 78 kg/ha s.a (2.04 t s.a) 

îngrăşăminte cu fosfor şi 62 kg/ha s.a (1.62 t s.a) îngr ăşăminte cu potasiu; 

amendamente gipsice 6tlha (1 57 total tone); 
Trup XI Parcela A - 184 kg/ha s.a (0.57 t s.a) îngăşăminte cu azot, O kg/ha s.a (0.00 t s.a) 

îngrăşăminte cu fosfor ş i 54 kg/ha s.a (0. 17 t s.a) îngrăşăminte cu potasiu; 
Trup XII ParcelaA - 184 kg/ha s.a (6.65 t s.a) îngăşăminte cu azot, 106 kg/ha s.a (3.83 t 	- 

s.a) îngrăşăminte cu fosfor şi 91 kg/ha s.a (3.29 t s.a) îngr ăşăminte cu potasiu; amendamente 

gipsice 6t/ha (217 total tone); 
Parcela B - 184 kg/ha s.a (3.32 t s.a) îng ăşăminte cu azot, 67 kg/ha s.a (1.21 t s.a) 

îngrăşăminte cu fosfor şi 85 kg/ha s.a (1.54 t s.a) îngrăşăminte cu potasiu; 
amendamente gipsice 6t/ha (1 08 total tone); 

Trup XIII ParcelaA - 184 kg/ha s.a (4.31 t s.a) îng ăşăminte cu azot, 68 kg/ha s.a (1.59 t 
s.a) îngrăşăminte cu fosfor şi 74 kg/ha s.a (1.73 t s.a) îngr ăşăminte cu potasiu; 

Trup XIV ParcelaA - 184 kg/ha s.a (0.28 t s.a) îng ăşăminte cu azot, 54 kg/ha s.a (0.08 t 
s.a) îngrăşăminte cu fosfor şi 42 kg/ha s.a (0.06 t s.a) îngr ăşăminte cu potasiu; 

Trup XV Parcela A - 184 kg/ha s.a (3.43 t s.a) îng ăşăminte cu azot, 79 kg/ha s.a (1.47 t 
s.a) îngrăşăminte cu fosfor şi 73 kg/ha s.a (1.36 t s.a) îngr ăşăminte cu potasiu; 

Trup XVI Parcela A - 184 kg/ha s.a (0.29 t s.a) îng ăşăminte cu azot, 90 kg/ha s.a (0. 14 t 
s.a) îngrăşăminte cu fosfor şi 93 kg/ha s.a (0.15 t s.a) îngrăşăminte cu potasiu; 	 - 

Trup XVII Parcela A - 184 kg/ha s.a (0.75 t s.a) îngăşăminte cu azot, 92 kg/ha s.a (0.37 t 
s.a) îngrăşăminte cu fosfor şi 85 kg/ha s.a (0.35 t s.a) îngrăşăminte cu potasiu; 
amendamente gipsice 6tlha (124 total tone); 

Trup XVIII Parcela A - 184 kg/ha s.a (7.84 t s.a) îng ăşăminte cu azot, 94 kg/ha s.a (4.00 t 
s.a) îngrăşăminte cu fosfor şi 78 kg/ha s.a (3.32 t s.a) îngrăşăminte cu potasiu; 
amendamente gipsice 7tlha (298 total tone); 

Parcela B - 184 kg/ha s.a (10.95 t s.a) îng ăşăminte cu azot, 101 kg/ha s.a (6.01 t s.a) 
îngrăşăminte cu fosfor şi 94 kg/ha s.a (5.59 t s.a) îngrăşăminte cu potasiu; 
amendamente gipsice 6t/ha (357 total tone); 

Trup XIX ParcelaA - 184 kg/ha s.a (0.31 t s.a) îng ăşăminte cu azot, 110 kg/ha s.a (0.19 t 
s.a) îngrăşăminte cu fosfor şi 103 kg/ha s.a (0.18 t s.a) îngr ăşăminte cu potasiu; .amendamente 	- 
gipsice 6t/ha (10 total tone); 

Trup XX Parcela A - 184 kg/ha s.a (1 .59 t s.a) îngăşăminte cu azot, 67 kg/ha s.a (0.58 t 
s.a) îngrăşăminte cu fosfor şi 62 kg/ha s.a (0.53 t s.a) îngrăşăminte cu potasiu; 
amendamente gipsice 6t/ha (52 total tone); 

Trup XXI Parcela A - 184 kg/ha s.a (2.44 t s.a) îngăşăminte cu azot, O kg/ha s.a (0.00 t 
s.a) îngrăşăminte cu fosfor şi 42 kg/ha s.a (0.56 t s.a) îngrăşăminte cu potasiu. 

Fracţionarea dozelor de azot 
Îngrăşămiiitele azotate se aplic ă  fracţionat în funcţie de modul de folosinţă . 
În regim de fneaţă  pe paji ştile permanente dozele de N se aplic ă  în două  fiacţii, de regulă  

prima de 2/3 şi a doua de 1/3 din total în zone mai secetoase ş i munţi mijlocii, respectiv îri două  
părţi egale în zone mai favorabile din zona de dealuri umede şi premontană . În regim de păşunat pe 	- 
paji ştile permanente şi temporare pentru e şalonarea producţiei, dozele se aplică  în mai multe frac ţii 
egale în funcţ ie de num ărul ciclurilor de recolta în doze de câte 30 N pân ă  la 50 N kg/ha prim ăvara 
devreme ş i după  fiecare ciclu, exceptând pe ultimul. 

Îmbunătăţ irea aprovizion ării cu azot, implicit cu humus, a solurilor de pe suprafa ţa luată  în 
studiu va fi determinată  de compietarea cantit ăţ ilor de azot din îngrăşămin tele chimice prin 
intermediul dejec ţiiilor animalelor care p ăşunează  pe suprafaţa analizată . 
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Aplicarea fosforului ş i potasiului 
Îngrăşămintele fosforice ş i potasice se aplic ă  pe paji şti de regul ă  toamna, cu excep ţia 

situaţ iilor când folosim îngrăşăminte chimice compiexe NPK când PK se aplic ă  concomitent cu N 
prim ăvara. 

Aplicarea unilateral ă  a N a dus la sc ăderea rezervei de P si K din sol, de aceea aplicarea 
acestor elemente defcitare care produc caren ţe în furaje, este în prezent obligatorie. 

La teoriile fără  acoperire enumerate de unii speciali şti,, în agricultura ecologic ă  (biologică) 
care propov ăduiesc fără  temei interzicerea aplic ării îngrăşămintelor chimice pe paji şti, le 
răspundem că  sunt necesare pentru început interven ţ ii urgente şi intense de schimbare a covorului 
ierbos degradat pe cale chimic ă  (erbicide, îngrăşăminte, amendamente, etc.) care fac posibil ă  
creşterea încărcării cu animale Ia hectar, producerea unor cantit ăţi mai mari de îngrăşăminte 
organice (gunoi, tulbureal ă, etc.) după  care la un interval de numai doi ani de conversie se poate 
mai uşor face trecerea la agricultura pe care o preconizeaz ă . 

- 	 Numai în acest mod, pe cale chimic ă  se vor putea îmbun ătăţ i suprafe ţe mai mari de paji şti 
pe care de decenii sau chiar secole s-au degradat continuu întrucât nu Ie-am asigurat un minim de 
întreţinere, fertilizare ş i folosire raţională . 

Având în vedere indicatorii ecopedologici de bonitare lua ţi în calcul (temperatura, 
precipitaţiile, panta ş i expoziţ ia terenului, caracteristicile fizice ale solurilor identificate în urma 
cartării pedologice etc.) ş i notele de bonitare rezultate din ace ştia s -a efectuat calcului produc ţ iei 
kg/ha masă  verde ş i fân pentru întregul trup de exploatare. 

Tabel6.2 

- 	 Producţ ia (kg) pentru folosin ţele păşune (masă  verde) ş i lăneaţă  (fân) 
în func ţ ie de nota de bonitare şi valoarea unui punct de bonitare exprimat în kg produs pentru 

fiecare teritoriu ecoloic omoen (TEO) 

Nr. 

crt. 

TEO Suprafaţa Notă  
bonitare 

şune 

Notă  
bonitare 

fâneaţă  

Kg/ha produs 

pe punct de bonitare 

Producţia 

 (kg/ha) 

Păşune 

(masă  
verde) 

Fâneaţă  
(fân) 

Păşune 

(masă  
 verde)  

Fâneaţă  
(fân) 

1 56.06 38 22 300 70 11400 1540 

2 2 48.19 45 34 300 70 13500 2380 

3 3 14.18 51 43 300 70 15300 3010 
4 4 10.70 32 22 300 70 9600 1540 

5 5 3.09 19 10 300 70 5700 700 

6 6 15.55 23 15 300 70 6900 1050 

7 7 84.48 22 17 300 70 6600 1190 

8 8 77.66 28 24 300 70 8400 1680 

9 9 67.97 40 38 300 70 12000 2660 

10 10 12.24 22 17 300 70 6600 1190 

11 11 40.08 36 27 300 1 	70 10800 1890 

12 12 32.72 40 38 300 70 12000 2660 

13 13 65.20 40 38 • 300 70 12000 2660 
14 14 10.32 22 17 300 70 6600 1190 

15 15 28.43 25 19 300 70 7500 1330 

16 16 27.90 22 19 300 70 6600 1330 

17 17 42.04 40 38 300 70 12000 2660 

18 18 13.25 22 17 300 70 6600 1190 
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1n condiţiile aplică rii tuturor măsurilor agropedoameliorative propuse Îfl prezentul 
studiu, notele de bonitare vor fi poten ţate şi, imp1icit produc ţia de rnasă  verde/ fân ca creşte 
considerabil. 

Studiul pedologic are o valabilitate de 10 ani, iar studiul agrochimic este valabil 5 ani. 
În planul de fertilizare, dozele de îngr ăşăminte chimice se exprim ă  convenţional în kg 

substanţă  activă  N, P205, K20 Ia hectar. Pentru aplicarea efectiv ă  pe teren se calculeaz ă  dozele 
brute de îngrăşărninte chimice în kg/ ha, în func ţie de con ţ inutul lor de substan ţă  activă . 

Acest studiu poatejî utilizat doar în scopulpentru care afost întocmit, utilizarea acestuia 
în alte scopuri jără  acordul autorului (O.J.S.P.A Gala ţi) este interzis ă  şi se pedepse şte conforiii 
legii. 

DIRECTOR, 	 Întocmit, 
Ped. So , a Simona Moraru 

srumi PEDOoGcL l 
SIAGROrHiMCE - 
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OFICIUL JUDETEAN PENTRU STUDII PEDOLOGICE sl AGROCHIMICE CALATI 
Str Stantei, nr 26, Galati cod postal 800189 

Tel / Fax 0236416465 	 e-mail ospagalati@yahoo com 

Buletin analize 

Beneftciar Pnmaria Tecuci 
Adresa 	Tecuci , jud Galati 
Produsul analizat Sol ( 39 probe 
Esantioane Probe prelevate de O J S P A Galati 
Prezentarea probelor Ambalaj plastc 
flata lihrarii htjltiniiliii 	analria 2l nclnmhrte 7015 

Nr 

crt 

Nr 

prob 

Nr 

profil 

Ăn 

nie/100 g sol 

56 

rtie/100 g sol 

V,,. 

% 

Conductitate eiect,ca 	25 	C 

Ornhoicw 

Coririnut totai de sawr,  

rntOOg sol 

1 1 1 080 41,25 98 10 5580 189,7 

2 2  4840 1646 
112 3894 9720 1876 639 

• • 2 076 5776 9870 3000 1020 
 18330 6232 

6 6 3 072 95.39 9925 1867 635 
7 7 0.60 63.9 9907 4180 142 1 

•T 056 5853 9905 2310 785 

9 9 4 064 9424 9933 3370 1146 

1 0 5000 1700 

068 7888 9915 2300 782 

Î 1 00 7082 1 	2861 6260 2128 
13 13 1 92 34 35 9471 329.0 111 9 
14 14 6 080 41 25 9810 3470 1180 

15 15   636.0 216,2 

16 16 7 040 381 9896 1630 554 
17 17 0.48 7926 9940 1 	 142.0 483 
18 18 •• 0.84 94.62 9912 371.0 126 
19 19 0.96 9002 9894 1960 666 
20 20 9 076 87.71 9914 2880 979 

0.68 8848 9924 1118.0 3801 
22 22 10 0.60 9078 9934 679 0 2309 

 7350 2499 
24 24 11 

- 

0.56 2205 9752 1512 521 
25 25 076 938 9250 98 0 333 
26 26 12 088 5315 9837 304.0 1034 
27 27  4380 1489 
28 28 13 0.76 91.94 9918 4130 140.4 
29 29  2900 98.6 
30 30 14 

- 

052 95.01 9946 2430 826 
31 31 040 81 95 9951 212.0 72 1 
32 32 15 0.68 23.97 9724 128.0 43,5 

- 0 92 19,74 95 55 1050 35.7 

Analizat 

Tehn chimist Botina Maria 
lng chimist Manea Mirela E 

/ a 
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Beneîiciar Primana Tecuci 
Adresa 	. Tecuci , Jud. Galati 
Produ şul analizat Sol ( 39 probe) 
Esantioane Probe prelevate de O J S P A Galati 
Prezerttarea probelor Ambalaj plastic 

Nr 

crt 

Nr. 

proba 

Nr 
profil 

Ah 

me/100 g sol 

SB 

me!100 g  soi 

VAh 
% 

conductuitate eieclica 	25 	C 

pmhO/Cn 

Contnut totai de sa,ur 

mglOOg sol 

34 34 16 024 9309 99.74 425.0 1445 

35 35  290.0 98.6 
17 020 7696 9974 10760 365.8 

37 37 016 5046 9968 554.0 1884 

38 38 18 048 6736 99.29 • 	1820 61.9 

- 044 3165 9863 227.0 772 

Analizat 
lng chimist Manea Mirela Elen 
Tehn chimist Botirta Maria 

- 
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OFICIUL JUDETEÂN PENTRU STUDJI PEDOLOGICE SJ AGROCHJMICE GALATI 
Str Stiintei, nr. 26, Galati cod postal 800189 

Tei / Faa 0236416465 	 e-mat ospa9aiatlyahoo com 

Buletin anahze 
Agrochimie 

Beneticiar • Primaria Tecuci 
Adresa 	Tecuci, jud Galati 
Produsul analizat Sol ( 147 prcbe 
Esanticane Probe prelevate de O J S P.A Galati 
Prezentarea probelor Ambalaj plastic 
Data eliberarii buletinului de analiza 28 octombrie 2015 

T 
crt - 

Nr. 
probo 

Adancime 
cm 

pH 

unitati 
Humus 

% 
IN 
% ppm 

K -Al 
ppm 

SB 

me100 	soi 

Ah 
meî1009 501 

VAh 
il 

1 1 0-20 814  538 572  
2 2 0 - 20 7.88 5 34 5.34 849 430  

O - 20 7.87  TT 550  
•• 0 - 20 7.97  6TO 490  
3 0 - 20 8.25 259 2.59 17 346  

6 6 0 - 20 832 
7 - - 0-20 838 240 240 T 
8 - 0-20 8.32  T 

- 9 - - 0 - 20 8.20  74 M45! 

 

iu 10 0 - 20  8.25  T75 
iT 0-20 380 380 187 

12 12 0-20 05  180  
13 13 0-20 644  242 530  
Ţ  0-20 - 453 4.05 263 400 1936 232 8930 

0 - 20 - 272 456  
16 16 0-20 689  263 272  
17 17 0-20 782  797 566  
18 18 0-20 7.91 2.18 2 18 76 >600  

19 0 - 20 - 580  
20 20 0 - 20 	. 23  768 420  
21 21 0-20 840  877 430  
22 22 0-20 	. 40  1208 >600  
23 23 0-20 845 222 222 849 580  

0 - 20 - 8 7600  
25 25 0 - 20 822  86 1 >600  
26 26 O - 20 845  32,2 326  

•

27 27 0 - 20 8.36  39,4 586  

•

28 28 0 - 20 8 58 1 93 i 93 195 456  
29 29 0-20 8.49 294  

0 - 20 842 440  
T - i 0-20 8.55 380  

•• 0 - 20 798  •TT 216  
33 33 20 831  94 294  

0-20 817 371 371 T 326  
0 - 20 7.31 J_  T 366 

30 0 - 20 850 309 309 89 360 
37 37 0 - 20 8.33 1 

Analizat 	 ,,,j 
lng chimist Manea Mirela Elena, 
Tehn, chimist Botina Maria 
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Beneficiar Primaria Tecuci 
Adresa 	Tecuci i, jud. Galati 
Produsul analizat Sol ( 147 probe 
Esantioane Probe prelevate de O.J S P A Galati 
Prezentarea probelor Ambalaj plastic 

Nr 	Ni 	Adancirn e pH Humus N 

crt proba cm unitati 
P -Al 

pprn 

K -Al 

ppm 

SB 

me;ioog 501 

Ati 
me;lOOg sol  

VAI 

38 38 O - 20 840 82 420  
39 39 0-20 851 60 390  

O - 20 - 846 54 250  
41 41 0-20 782 103 208  
42 42 0-20 866 43 346  
43 1 	43 1 	0-20 - 	17 380 380 10.6 510  
44 44 0-20 8 64 7.2 294  
45 45 0-20 823 166 -600  
46 46 0 - 20 855 243 243 62 325  
T 47 0 - 20 - 110 >600  

46 48 0-20 / 18 14.7 294  
0 - 20 717 4.06 31 37 15.5 470 26,27 200 92.93 

50 1 	50 1 	0 - 20 724 304 281 12 366 22.43 1 80 9257 

51 51 0-20 800 293 566  
52 52 0 - 20 7.93 108 340 1 

O - 20 8 13 94 326  
54 54 0-20 823 217 430  
55 55 0-20 750 175 440  
56 56 0-20 7.84 91 242  
57 1 	57 1 	0 - 20 790 10.0 280  
58 58 0-20 684 166 334  
59 59 0-20 786 345 345 183 426  
60 60 0-20 738 20.1 430  
61 61 0-20 794 224 366  
62 62 0-20 739 194 326  
63 63 0 - 20 7 79 738 >600  
64 1 	64 1 	0-20 746 163 210  
65 65 0-20 761 270 270 11 204  
66 66 0-20 7.48 196 300  
67 67 0-20 807 416 416 228 306  
68 68 0-20 839 120 136  
69 69 0-20 8.56 102 150  
70 70 - 20 8.28 098 098 295 270  
71 1 	71 1 	0-20 805 48.0 566  
72 72 -20 804 629 600  
73 73 -20 8.15 427 550  
74 74 O - 20 813 563 600  
75 75 0-20 808 337 337 643 >600  
76 76 -20 715 523 484 165 444 2282 1 84 9254 
7777 0-20 743 324 304 126 280 2166 140 1 	9393 
78 78 0 - 20 30 - 305 305 1 262 456  
79 79 0-20 - 1 57 143 1393 260 2320 220 91 34 
80 80 0 - 20 71 - 138.81 326 1 
81 81 0 - 20 109.9 260  
82 82 0 - 20 47 - 92 1 250  
83 83 0 - 20 665  340 
84 84 0 - 20 6.50 654 242 

Analizat 
lng. chimtst Manea Mirela Elena 
Tehn. Chimlst Botina Maria 
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Beneficia Primaria Tecuci 
Adresa 	Tecuci i. jiid Galati 
Produsul analizat Sol ( 147 probe 
Esantioane Probe prelevate de O J S PA Galati 
Prezentarea probelor Ambalaj plastic 

Nr 

crl 

Nr 

proba 
Adancime 

cni -  

pH 
ui,tati 

Hurnijs 
% 

IN 

9 

P -AI 

ppm 

K -Al 

ppm 

S8 

me/lOOg soi 

Ah 

meilOOg soi 

VAh 

85 85 0-20 656 235 219 1687 380 2589 188 9323 

86 86 0-20 617 720 314  

87 87 0-20 644 2180 326  

88 88 0-20 635  880 164  

89 89 -20 608  514 100  

90 90 -20 606  564 110  

91 91 -20 737 1734 >600  

92 92 -20 730 563 526 1749 >600 21 28 1 48 9350 

93 93 0-20 746 1194 >600  
94 94 0-20 789  951 566  

95 95 0-20 814  652 >600  
0-20 821  664 >600  

97 O - 20 860 206 148 294 

98 98 0-20 882 313 313 155 280  
99 99 0-20 851  66 314 

100 O - 20 930  68 426  
101 161 0 - 20 918  86 450  

102 •162 O - 20 866  261 320  
103 103 -20 882 196 426  

104 104 0-20 845 232 210  
105 105 -20 864 10 1 180 
106 106 -20 882 140 390  
107 107 -20 885 85 360  
108 108 0-20 934 332 332 120 110  
109 109 0-20 923 94 106  
11C 110 -20 917 80 92  
111 111 -20 918 8.7 104 1 
112 112 -20 915 93 132  
113 113 -20 9.28 89 136  
114 114 0-20 9.51 100 184  
11 115 0 - 20 9 13 9.8 204  
116 116 0-20 937 409 409 101 210  
117 117 0-20 9.22 9.3 144  

118 118 0-20 914 88 128  
119 119 0-20 8.55 226 490  
120 120 0 - 20 955 157 396  
121 121 O - 20 894 11.5 230  
122 122 O - 20 7.84 373 400  
123 123 O - 20 7.29 T o 
124 124 0-20 683 327 293 216 360 1744 2.04 89.53 
125 125 0-20 744 340 3.28 1 	16 204 1 	2166 076 96.61 
126 126 0-20 7.73 335 3.35 78.3 >600  
127 127 O - 20 803 447 4,47 521 456  
128 128 0 - 20 8.36  245 360  
129 129 0-20 828 459 459 253 270  
130 130 O - 20 8.51  158 294  

Analizat 
lng. chimist Manea Mirela Elena 	4CL( 

Tehn. chimist Botina Maria 
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ANEXE 

Tabele rezultate din programul BDUST 
Tabei 1.2 - Date primare de caracterizare a arealelor clomatic omogene (ACO) 

Tabel 1.3 - Date primare de caracterizare a unit ăţ ilor de sol (US) 

Tabel 1.4 - Date primare de caracterizare a teritoriilor ecologic omogene (TEO) 

Tabel 1.5 - Date primare privind profilele de sol (Prf) 

Tabel 2.2 - Legenda unit ăţ ilor de sol (SRTS 2012) 

Tabel 2.3 —Tabel legenda lndicatori ecopedologici de bonitare 

Tabel 2.7 - pentru decodificarea Legendei US ş i Tabelului cu indicatori de bonitare 

Tabel 3.3 - Eviden ţa terenurilor agricole pe tipuri de sol (SRTS-2012) 

Tabel 3.4 - lncadrarea terenului agricol pe folosin ţe în clase de calitate dup ă  nota de bonitare medie 

Tabel 3.5b - Notele de bonitare ale TEO-urilor ş i clasele de pretabilitate 

Tabel 3.6b - lncadrarea TEO-urilor în clase de calitate dup ă  nota de bonitare 

Tabel 3.7b - Notele de bonitare ş i Clasa de Favorabilitate pe culturi în regim natural 

Tabel 3.8 - lncadrarea terenului agricol pe folosin ţe în clase de pretabilitate 

Tabel 3.9b - lncadrarea TEO-urilor în clase de pretabilitate 

Tabel 3.9.2 - Tabel pentru decodificarea formulelor unit ăţ ilor de pretabilitate - subclasa, grupa ş i subgrupa 

de pretabilitate pentru p ăşuni ş i fâne ţe 

Tabel 3.10— Forme de macro-relief 

Tabel 3.11 - Zone naturale protejate 

Tabel 3.12 - Microzone pedo-climatice 

Tabel 3.13 - Terenuri cu soluri stagnogleizate 

Tabel 3.14 - Terenuri cu soluri gleizate 

Tabel 3.15 - Alunec ă ri de teren 

Tabel 3.16—Terenuri inundabile 

Tabel 3.17a - Terenuri cu soluri erodate prin ap ă  

Tabel 3.17b - Terenuri cu soluri erodate eolian 

Tabel 3.17c —Terenuri cu soluri decopertate 

Tabel 3.17d —Terenuri cu soluri colmatate prin ap ă  



Tabel 3.17e - Terenuri cu soluri colmatate eolian 

Tabel 3.17f—Terenuri cu soluri acoperite antropic 

Tabel 3.18 - Terenuri afectate de eroziune în adâncime 

Tabei 3.19 - Terenuri cu soluri poluate 

Tabel 3.20 - Reac ţ ia solurilor 

Tabel 3.21 - Con ţ inutul în humus al solurilor 

Tabel 3.22 - Con ţ inutul în azot al solurilor 

Tabel 3.23 - Con ţ inutul în fosfor mobil al solurilor 

Tabel 3.24 - Con ţ inutul în potasiu mobil al solurilor 

Tabel 4.1 - Cerin ţe orientative de Lucr ă ri de Ameliorare a terenurilor (ha) 

Tabel 4.2a - Cerin ţe orientative de Schimbare a categoriilor de folosin ţă  a terenurilor (arabil) 

Tabel 4.2b - Cerin ţe orientative de Schimbare a categoriilor de folosin ţă  a terenurilor (vii) 

Tabel 4.2c - Cerin ţ e orientative de Schimbare a categoriilor de folosin ţă  a terenurilor (livezi) 

Tabel 4.2d - Cerin ţe orientative de Schimbare a categoriilor de folosin ţă  a terenurilor (p ăş uni/fâne ţe) 

Tabel 4.2e - Cerin ţ e orientative de Schimbare a categoriilor de folosin ţă  a terenurilor (neproductiv) 

Tabel 4.3 - Cerin ţe orientative de Schimbare a categoriilor de folosin ţă  a terenurilor - Total comun ă  

Plan de amplasament al probelor de sol ş i delimitare a unit ăţ ilor de sol TRUP l 

Plan de amplasament al probelor de sol ş i delimitare a unit ăţ ilor de sol TRUP 11 

Plan de amplasament al probelor de sol ş i delimitare a unit ăţ ilor de sol TRUP 111 

Plan de amplasament al probelor de sol ş i delimitare a unit ăţ ilor de sol TRUP IV 

Plan de amplasament al probelor de sol ş i delimitare a unit ăţ ilor de sol TRUP V 

Plan de amplasament al probelor de sol ş i delimitare a unit ăţ ilor de sol TRUP Vl 

Plan de amplasament al probelor de sol ş i delimitare a unit ăţ ilor de sol TRUP Vll 

Plan de amplasament al probelor de sol ş i delimitare a unit ăţ ilor de sol TRUP Vlll 

Plan de amplasament al probelor de sol ş i delimitare a unit ăţ ilor de sol TRUP IX, X, Xl, Xll, Xlll, XV 

Plan de amplasament al probelor de sol ş i delimitare a unit ăţ ilor de sol TRUP XIV 

Plan de amplasament al probelor de sol ş i delimitare a unit ăţ ilor de sol TRUP XVI 

Hartile sunt atasate la cap.8.3 HARTI. 
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6.4. METODE DE ÎMBUNĂTĂŢIRE PRIN SUPRAÎNSĂMÂNŢARE ŞI 
REÎNSĂMÂNŢARE A PAJIŞTILOR DEGRADATE. 

6.4.1. Principii de refacere lolală  saii pur ţiu/ă  a covorului ierbos 

În marea majoritate a cazurilor paji ştiie care fac obiectul prezentului amenajament au 
covorui ierbos degradat datorită  Iipsei de între ţinere curentă  (grăpat, combatere buruieni, etc.), 
absenţa sau insuficien ţa fertilizării cu îngrăşăminte organice ş i chimice, cât ş i a folosirii nera ţionale 
prin păşunat (durată, încărcare, abandon, starea necorespunz ătoare a ţelinii, etc.) sau alte cauze. 
Îmbunătăţirea prin mijloace de suprafa ţă  cu menţ inerea covorului ,,original poate s ă  nu dea 
rezultate după  aplicarea îngrăşămintelor datorită  expansiunii unor specii nitrofile nedorite existente 
aici sau a încetinelii cu care se instaleaz ă  speciile mai valoroase. De aceea, acolo unde este posibil 
se va îndepărta (distruge) vechiul covor ierbos prin mijloace mecanice (arat, frezare, gr ăpare 
energică) sau chimice prin erbicidare total ă, după  care prin însămânţarea unui amestec adecvat de 
graminee şi leguminoase perene se înfiinţează  o paji şte nouă  în Iocul celei vechi. 
Ce pajişti Ie refacem total sau par ţial? 
Pajiştile care au o acoperire de peste 60-70 % cu specii nevaloroase pentru furaj, goluri sau specii 
nedorite + goluri în aceea ş i proporţie, se recomandă  afi reînsămânţate. 
Tot aici se înscriu suprafe ţele de paji şti după  defri şarea vegetaţiei lemnoase cu acoperire de peste 
50 %, a celor pe care s-au efectuat lucr ări de desecare pentru eliminarea excesului temporar sau 
lucrări de drenaj pentru eliminarea excesului de umiditate, cele invadate putemic de mu şuroaie 
înţelenite, după  nivelare şi alte situaţ ii care reclam ă  înlocuirea total ă  a covorului ierbos al unei 
pajişti. 
Refacerea total ă  este limitată  în unele cazuri de grosimea stratului de sol ş i prezenţa pe profil a 
pietreior cât şi aI înclinaţiei versan ţilor care nu trebuie s ă  depăşească  12 grade pentru a efectua 
mecanizat lucrările şi a evita declan şarea eroziunii solului. Pe pante mai mari de 12 grade pân ă  la 
maxim 30 grade înclinaţie se folosesc de regul ă  mijloace de suprafaţă, fără  mobilizarea solului, iar 
peste ăceastă  1 imită  Ide 30°  se propune împădurrea lor. 
Refacerea par ţ ială  a covorului ierbos se execută  după  defri şarea vegetaţiei lemnoase invadante, 
scoaterea cioatelor, adunarea pietrelor dac ă  este cazul, nivelarea terenului şi alte măsuri preliminare 
care să  faciliteze •mecanizarea lucr ărilor de înfiin ţare, întreţinere şi folosire a paji ştilor în anii 	- 
următori. 
Pentru refacerea par ţială  a unei paji şti este obligatoriu ca în covorul ierbos s ă  existe 30-50 % specii 
furajere valoroase, care necesit ă  a fi completate prin supraînsămînţare cu alte specii valoroase. 
O situaţie aparte o constituie paji ştile cu covor ierbos valoros, dar cu o densitate sc ăzută  care 
necesită  a fi îndesit prin auloînsămînţare. În acest caz, odată  la 4-6 ani prin rotaţie, se recolteaz ă  
prin cosire covorul ierbos mai târziu, dup ă  coacerea şi scuturarea semin ţelor care cad pe sol, 
încol ţesc ş i înlocuiesc planteie care au îmb ătrânit şi în cele din urm ă  au pierit, lăsând goluri care 
trebuiesc compietate. • 	 • 
În acest caz înlocuirea covoruiui ierbos se face de Ia sine prin procesul de autoîns ămânţare, acesta 
fiind unul din cele mai eficiente mijloace de îmbun ătăţire a densităţ ii paji ştilor, cu condi ţia ca 
planteie componente s ă  aibă  valoare furajeră  corespunzătoare. Dacă  avem un covor ierbos 	- 
îmburuieriat nu putem apela la autoîns ămânţare întrucât am stimula ş i mai mult extinderea 
buruienilor nedorite. 
Lucrări de pregătire a ţelinii îmiinte de sem ănat. 

Pentru refacerea total ă  a uiiui covor ierbos degradat sau cu goluri în propor ţie însemnată  
este bine ca înainte de arătură  să  se efectueze o lucrare cu grapa cu discuri reglat ă  Ia un unghi mic 	- 
pentru a tă ia în buc ăţ i ţelina, preferabil s ă  se acţioneze pe două  direcţ ii perpendicuiare. Arătura 
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propriu zisă  se face de regulă  toamna la adâncimea normală  de 1 8-20 cm cu plugul reglat s ă  
îngroape bine ţelina. 

- 	 Sunt cazuri când este suficient ă  prelucrarea ţelinii cu grapa grea cu discuri, urmată  de grăpări rnai 

uşoare. 

Pentru a uşura prelucrarea în preaiabil se efectuează  o erbicidare totală  cu unul din produsele active 
Glifosat sau Paraquat, după  care Ia două  săptămâni se pregăteşte patul germinativ prin grăpare. 
Cele mai buneezu1tate se ob ţin prin prelucrarea cu fieza de pajişti Ia adâncimea de 10-12 cm pe 
pajişti cu ţelina mai subţ ire, sau cu ţelina mai groasă  după  ce s-a făcut o erbicidare totală  
Pentru refacerea parţ ială  prin supraînsămânţare, primăvara devreme se face o mobilizare 
superficială  de 1-2 cm cu grapa cu colţi prin mai muite treceri, acţiune care nu distruge în totalitate 
vechiul covor, creând condi ţ ii pentru germinarea seminţelor 
Semănatul ierburilor perene După  pregătirea patului germinativ la refacerea totală  sau parţială  a 

covorului ierbos, obligatoriu se tasează  terenul cu un tăvălug inelar, apoi se seamănă  cu 

- 

	

	 sem ănătorile obişnuite de cereale în rânduri Ia adâncimea de 1 ,5-2 cm, după  care din nou se tasează  
cu un tăv ă lug de această  dată  neted. 

Astfel, regula de aur în reuşita semănatului este: tasare - semănat - tasare. Multe din sem ănături 

flLi reuşesc pentru că  nu se respectă  această  regulă . Nu întâmpl ător, pe urma roţ ilor de tractor se 

instalează  cel mai bine iarba semănată, pentru că  acolo terenul a fost mai bine tasat. 

Sem ănatul ierburilor perene este o operaţ iune delicată  datorită  serninţelor foarte rnici ş i a adânciniii 

superficiale Ia care se introduce în sol, motiv pentru care există  maş ini speciale pentru acest scop. 

La fel sunt ma ş ini combinate care mobilizeaz ă  solul pe rânduri şi fac concomitent 

supraînsămânţarea ierburilor şi tasarea rândurilor semănate. 

Pentru reînsămân ţarea pajiştilor se recomandă  utilizarea maşinilor combinate, care realizează  
concomitent, printr-o singură  trecere, pregătirea patului germinativ, semănatul şi tăvălugirea după  
sem ănat 

6.4.2. Alegerea amestecurilor de ierburi 	 . . 
- 	 În fiinc ţie de metoda de refacere toatală  sau partial, de condiţiile natural şi scopul propus s-a stabilit 

un amestec de graminee şi leguminoase perene de pajişti care implică  un minim de informa ţii 
despre speciile respective. 
Graminee perene: 
Agropyron pectiniforme - pir cristat 

- 	 Bromus inermis - obsig ă  nearistată  
Dactylis glomerata - golomăţ  
Festuca arundinacea - păiuş  înalt 
Festuca pratensis - păiuş  de livadă  
Lolium perenne - raigras peren 
Poa pratensis - firuţă  

- 	 Leguminoase perene: 
Lotus comiculatus - ghizdei 
Medicago sativa - Iucerna albastră  
Onobrychis viicifolia - sparcetă  
Trifolium hybridum - trifoi corcit 
Trifolium pratense - trifoi ro şu 

Trifolium repens - trifoi alb 
Agropyron pecinforme (pir). 
Scurlă  descriere: Plantă  ierboasă , perenă, creşte sub form ă  de smocuri dense, cu o în ă l ţ irne de 30-

50 cm. 
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Arie de răspândire, cerinţe pedo-climalice: Este cei mai bine adaptat la condi ţiile de uscăciune, dar 
poate tolera şi umiditatea. Poate urca Ia altitudini de pân ă  la 2000 m deasupra nivelului m ării. 
Preferă  solurile bine drenate, solurile argiloase profunde poate tolera salinitatea dar prefer ă  condi ţ ii 	— 
moderat alcaline. Cerinţele  de fertilitate medie. Nu tolereaz ă  inundaţ iiie prelungite. 
Producţia şi calitatea furajului: Este o plant ă  productivă, otăveşte bine, are o bun ă  capacitate de 
concurenţă, şi o foarte bună  rezistenţă  Ia păşunat. Are o valoare nutritiv ă  medie. 	 — 
Recomandări: Este recomandat ă  atât pentru produc ţ ia de furaj dar mai ales pentru utilizarea ei cu 
efect antierozional pe terenurile cu astfel de probleme, în zone secetoase. 
Bromns inermis (obsigă  nearistată) 
Scurtă  descriere: Plantă  stoloniferă,cu lăstari medii ş i înal ţ i, talia ajungând 1,6-1,8 m. 
Arie de răspândire, cerinţe pedo-climatice: Este rezistentă  Ia secetă, nu suportă  umiditatea în 
exces, ploi de durată . Creşte pe soluri sărace, pe soluri supuse fenomenului de eroziune, din zona 
de silvostepă, şi subetajul pădurilor de gorun. 
Producţia şi calitaleafurajului: Potenţialul productiv este de 10-14 t/ha substan ţă  uscată, iar din 	— 
punct de vedere al calit ăţ ii fi.irajului obţinut acesta poate să  aibă  un conţinut în proteină  brută  de 9-
12% 
Recomandări: Este recomandat s ă  se utilizeze în amestec cu sparcet ă, pentru făneaţă  şi mixt, dar ş i 	- 
pentru înierbarea terenurilor în pant ă  în vederea prevenirii şi combaterii eroziunii solului. 
Dactylis glomerata (golomăţ) 	 — 
Scurtă  descriere: Plantă  perenă, cu tufă  rară, de talie înaltă, cu lăstari erec ţi sau uşor ascenden ţi, cu 
baza comprimată  protejată  cu teci netede, închise, cele din treimea superioar ă  deschise. 
Inflorescen ţa 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 substan ţe 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 rezistent ă  la iernare, dar sensibil ă  la oscilaţii- de temperatură  primăvara: Nu suportă  - 
excesul de umiditate, şi este destul de sensibil la rugina galben ă. Reacţionează  bine la fertilizare pe 
bază  de azot. 
Producţia şi calitateafurajului: În condiţii optime se pot produce 1 0-1 4 t/ha SU, cu un con ţinut în 
proteină  de 13-16,5 % şi coeficienţii de digestibilitate cuprin şi între 60-62 %. 
Recomandări: Este recomandat a se folosi în alc ătuirea amestecurilor simple şi complexe de 
graminee şi leguminoase perene atât pentru p ăşune cât ş i pentru 1aneaţă, având o capacitate de 	— 
competiţie ridicată. Un furaj de excelent ă  calitate rezultă  dacă  specia este folosită  în amestec cu 
lucernă. După  apariţia inflorescen ţelor, calitatea golom ăţului scade, de aceea se recomand ă  
recoltatul pentru fân, imediat dup ă  înspicare, iar silozul de golom ăţ  este de cea mai bun ă  calitate. 
Festuca arundinucea (p ăiuş  înalt) 
Scurtă  descriere: Graminee peren ă  cu tufă  rară, de talie înalt ă  (70-1 50 cm). Sistemul radicular este 
fascicular şi robust, şi adânc înfipt în sol (pân ă  la 2 m). lnf1orescen ţa este un panicul lax, cu dou ă  
ramificaţ ii. 
Arie de răspândire, cerinţe pedo-climatice: Se regăseşte în zona pădurilor de foioase, lunci. Suportă  
bine umiditatea în exces, temperaturile înalte, dar ş i cele scăzute. Se comportă  bine pe soluri 
permeabile ş i fertile, dar ş i pe cele grele cu exces temporar de ap ă . Se dezvoltă  pe soluri cu pH - ul 
cuprins între 4,5-9,5. . 
Are un grad ridicat de adaptabilitate pentru diferite condi ţ ii ecologice, ş i o perenitate foarte bun ă  
(8-l0ani). 
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- 	 Producţ ia şi caiitatea furajului: În condi ţii favorabile, realizeaz ă  1 5-20 t/ha substan ţă  uscată . Din 
punct de vedere al calit ăţ ii furajului acesta are un con ţinut în protein ă  de 10 - 13 % iar fibra brut ă  
este de 24 - 28 %. Calitatea plantelor tinere este mult superioar ă  celei înspicate, ceea ce face ca în 
faza tân ără  să  fie bine consumată  de animale, îri special de oi. 
Recomandări: Poate fi folosită  pentru alcătuirea amestecurilor simple ş i complexe de paji şti. Modul 
de utilizare poate fi fanea ţă, mixt, sau p ăşunat. 
Este o specie bun ă  pentru combaterea eroziunii solului, datorit ă  atât sistemului radicular puternic 
dezvoltat cât şi al cerin ţeior foarte reduse pentru sol. 

- 	 Fesluca pralensis (p ăiuş  de Iivezi) 
Scurtă  descriere: Plant ă  perenă  cu tufă  rară, tulpini arcuit - ascendente, cilindrice, protejate la -baz ă  

- 	 de teci de culoare violacee. Frunzele sunt plane, liniar-lanceolate, cu limbul glabru, lucios pe partea 
inferioară . Paniculul are 8-1 5 cm, cu spiculeţe scurt pedunculate. 
Aria de răspândire, cerin ţe pedo-climatice: Se dezvolt ă  cel mai bine pe soluri argiloase, grele, 

- 	 bogate în substan ţe nutritive, pe soluri argilo-iluviale din Iunci. 
Dar se găseşte pe foarte multe tipuri de soluri cu excep ţia celor sărace sau uscate. 
Aria de cultură  este zona silvostepei, pân ă  în etajul pădurilor de molid. Reac ţia atât 1a 

- 	 îngrăşămintele minerală  cât ş i cele organice este foarte bun ă . 
Produc ţia ş i calitatea furajului: Capacitatea de produc ţie este de 10-13 t/ha SU, cu un con ţinut de 

- 	 proteină  relativ ridicat, între 1 1-15 % în func ţie de fenofaza de recoltare, şi un coeficient de 
digestibilitate mare (63-67%). 
Datorită  faptului că  foliajul este bogat şi fineţea frunzelor este mare acestea, ofer ă  furajului o 

- 	valoare nutritiv ă  ridicată . 
Recomandări: Se comportă  foarte bine îri amestecuri cu leguminoase (lucern ă, trifoi), dar si cu alte 
graminee perene de paji şti (raigras, golom ăţ). Se recomandă  folosirea mixtă, păşunat şi cosit. 

- 	 Lolium perenne (raigras englezesc, raigras peren) 
Scurtă  descriere: Graminee de talie mic ă, cu tufă  rară, cu rizom scurt, şi numero ş i lăstari de culoare 
violacee la bază . 	 - 
Frunzele plane, lucioase, şi de culoare verde intens pe partea dorsal ă, ş i verde - gălbui şi fără  luciu, 
pe partea ventral ă . lnfbrescen ţa este spic compus. 
Aria de răspiîndire, cerinţe pedo-climatice. Se găseşte spontarl sau cultivat ă  în paj i şti din luncile 
râurilor, pe soluri fertile, cu aport freatic. În regiunile montane, urc ă  până  la 1300 - 1400 m 
altitudine (Burcea P., 2006). Temperatura optim ă  de dezvoltare este de 1 8-200 C. Prefer ă  zonele cu 
ierni blânde şi zăpadă  puţ ină , ş i este sensibilă  la ger uscat ş i veri secetoase. În ceea ce prive şte 
solul, le preferă  pe cele argiloase, bogate. Este o specie sensibil ă  Ia rugini (Puccinia sp.) ş i 
mucegaiul de zăpadă  (Fusarium nivale). - 
Producţia şi calitatea furajului: Produc ţia de substanţă  uscată  ce poate fi ob ţinută  în condiţii optime, 
este cuprinsă  între 8-1 2 t/ha SU. Din punct de vedere a compozi ţiei chimice calitatea furajului este 
bună, având un conţinut de protein ă  brută  cuprins între 14-17% ş i de 24-28 % celuloză  brută . S-a 
constatat că  planta are un con ţinut ridicat de glucide solubile. 
Recomand ări: Este o specie tipică  pentru păşunat, deoarece rezist ă  la călcat ş i are o bună  regenerare 
după  ce a fost exploatat ă. Poate fi folosită  ş i în amestecurile pentru fânea ţă, mixte, gazon Se 
recomand ă  fertilizarea pe baz ă  de azot. În amestecuri are o competitivitate mare mai ales în anul al 
doilea de vegetaţie 
Poa pralensis (firuţă) 
Scurtă  descriere.• Gramiriee perenă, de talie mijlocie, cu stoloni scur ţi, tufă  mixtă  ş i tulpini erecte 
de 30-100 cm. Panicul lax, cu mai multe ramifica ţ ii subţiri, flexuoase, cu spicule ţe multiflore. 
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Aria de răspândire, cerinbe pedo-climatice: Este o plant ă  cu mare capacitate de adaptare, cei mai 	- 

bine se dezvoltă  în zonele moderat umede ş i soluri bogate. Se regăseşte în păşuni de deal ş i 
montane, zone rnoderat umede. 	 - 
Producţ ia si caiitatea furajuiui: Pomete în vegeta ţie prim ăvara mai târziu, dar apoi are o cre ştere 

mai rapidă, ceea ce permite realizarea unor produc ţii corespunzătoare (8 - 13 t/ha SU). Vara cre şte 

bine, deşi în condibii  de secetă  ş i umiditate scăzutâ îşi încetează  creşterea. Se instaleaz ă  mai greu, 	- 

producând corespunzător doar începând din anul 3 - 4 de vegeta ţie. Are o bună  valoare nutritiv ă, 

gust bun, mare volum de frunze si o bună  capacitate de otăvire. Are un con ţinut în proteină  ş i 

substanţă  uscată  asemănător golom ăţului. 	 - 
Recomand ări: Se recomandă  să  fie folosită  în amestecuri simple ş i complexe de graminee ş i 

leguminoase perene de paji şti, deşi se instaleazâ greu, având o slab ă  capacitate competitiv ă . 

Leguminoase 
Lotus cor,iiculatus (ghizdei) 
Scuriâ descriere: Plantâ perenă  cu tulpini simple sau ramificate, glabre sau p ăroase. Cre şte în tufe 	- 

cu numeroi I ăstari ascenden ţi, des, foliari. 
Florile sunt galbene, mai rar ro şii-portocalii, scurt pedunculate, dispuse în umbele simple. P ăstaia 
este polispermă, dreaptă, cilindrică, dehiscentă, de culoare brun ro şietică  Ia maturitate. 

Arie de răspândire, cerinţe pedo-climatice: Este răspândită  pe paji ştile din câmpie ş i până  pe cele 

din montanul inferior, pe soluri cu fertilitate redus ă, acide, cu prec ădere pe soluri podzolice. 
Producţia şi calitatea furajului: Planta este valoroas ă  din punct de vedere furajer, având îns ă  tin 
grad redus de consumabilitate în verde, datorit ă  gustului arn ărui. (imprimat de un glicozid). 
Producţia de substan ţă  uscată  este de 8-9 t/ha. 
Recomandâri: Este recomandat pentru folosirea în ameliorarea paji ştilor permanente (prin 
supraînsămânţare) sau la înfiin ţarea pajitilor sem ănate. 
Pentru înfiin ţarea celor sem ănate se recomand ă  amestecurile simple cu diferite graminee perene 

(păiuş  de livezi, raigras peren, p ă iuş  înalt) sau amestecurile complexe destinate pentru valorificarea 
mixtă . Având în vedere -amplitudinea ecologic ă  mare pe care o are aceast ă  specie se recomand ă  
zonele în care lucema şi trifoiul ro şu dau rezultate mai slabe. 
Medicago sativa (Iucernă  albastră). 
Scurtă  descriere: Lucerna este o plant ă  ierboasă  care poate atinge 1 m în ălţime. Rădăcinile plantei 

ating o adâncime de peste 4,5 m. Tulpina primară  se întâlne şte numai la plantele tinere în anul I, 
după  care din ea rămâne parte inferioară, numită  colet. Lăstarii sunt ramificaţ i, muchiaţi, glabrii sau 
slab păroş i, erecţi sau ascendenţ i. 	 - 
Arie de răspândire, cerinţe pedo-climatice: Se caracterizeaz ă  prin plasticitate ecologic ă  foarte 
mare, zonele de câmpie, step ă  ş i silvostepă . Planta rezisten ţa la secetă, dar sensibilă  la 
temperaturile ridicate din sol; asigur ă  producţ ii mari numai în zonele cu precipitaţii > 500 mm 
anual, nu suportă  excesul de umiditate; rezistă  la temperaturi sc ăzute până  Ia 250C, când solul nu 
este acoperit cu zăpadă. Rezultatele ceie mai bune se ob ţin pe soiurile bogate în calciu, humus 	- 
(soluri profunde, permeabile, bine aerate, cu reac ţie neutră  spre slab acid ă). Lucerna are cerin ţe 
foarte ridicate faţă  de fosfor ş i potasiu. 
Producţia şi calitateafurajului: Potenţiaiul de producţie în condi ţii de neirigare: 40-50 t/ha masă  
verde (8-10 t/ha fân); 
Lucerna are un grad ridicat de digestibilitate, astfel coeficien ţii de digestibilitate se încadreaz ă  

între 65 - 85%. 
Recomandări: Se foloseşte sub diferite moduri: mas ă  verde proasp ătă, fân, fină  de luceme, 
granule, brichete, siloz, semisiloz; reprezint ă  unul din componentele de baz ă  Ia alcătuirea 
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- 	amestecurilor de graminee ş i leguminoase pentru înfiin ţarea paji ştilor temporare. Este o partener ă  
ideală  pentru golom ăţ  

- 	Îngrăşămintele cu azot se aplic ă  în cantităţi mai mici, deoarece lucema î şi produce necesarul de 

azot, pe cale biologic ă, în urma procesului de simbioz ă  cu bacteriile fixatoare de azot (Rliizobium 

meliloti). 
- 	 Onobrychis vicifolia (sparcet ă) 

Scurlă  descriere: Plantă  peren ă  cu cre ştere în tufa, cu tulpini erecte, sau ascendente la baz ă , 

pubescente, având 30-70 cm în ă lţime. Frunzele imparipenat compuse, cu 5 -12 perechi de foliole 

scurt pedicilate. Florile de culoare ro ş ie-violacee, dispuse în raceme. P ăstaia este monosperm ă  
indehiscentă . 

- 	Arie de răspândire, cerinţe pedo-climatice: Se găseşte spontan sau cultivată, în zonele de step ă  ş i 

silvostepă, ocupând terenurile mai s ărace, versan ţii supu şi eroziunii, unde lucerna d ă  rezultate 

slabe. Rezistă  foarte bine la iemare ş i secetă . La însămânţare are nevoie de mai mult ă  apă  pentru 

- 

	

	răsărire, în primele faze de vegeta ţ ie pentru o bună  instalare. Planta valorific ă  bine terenurile 

uscate, calcaroase, fiind o plant ă  calcifilă, nu dă  rezultate pe soluri acide. 
Producţia şi calitatea furajului: Este excelentă  plantă  furajeră, dând produc ţii mari şi de calitate. 

- 

	

	Este considerată  ca una din cele mai hrănitoare plante de nutre ţ . Ea conţine cantităţi mari de calciu, 

provitamina A (carotina) şi vitamina C; este digerată  uşor şi are o valoare nutritiv ă  mare. Pe lângă  
- aceasta, sparceta consumat ă  proaspătă  nu produce meteoriza ţie, ceea ce se întâmpl ă  des când 

animaiele păşunează  lucemă  sau trifoi. O altă  însuşire remarcabil ă  a sparcetei este c ă  sistemul ei 

radicular asimileaz ă  uşor din .sol si subsol compu şii acidului fosforic, potasiului şi ai calciului, care 

- 

	

	nu sunt accesibili pentru alte plante. Valoarea proteinei brute pentru fanul de sparcet ă  este cle 
aproximativ 16 - 18 %, cu un con ţinut de celuloză  de 22 - 25%. 
Recomandări: Este recomandat ă  în amestec cu Bromus inermis pe terenuri în pant ă  supuse 
eroziunii, pentru a fi folosită  pentru fneaţă  sau păşune. 
Trifoliurn repens (trifoi alb) 
Scurtă  descriere.• Plantă  perenă, cu tulpini repente ş i radicante, înrădăcinate la rioduri (stoloni 
aerieni), lung ramificate, glabre. 
Trifoiul alb este o plant ă  mică, perenă, erbacee, glabră, cu tulpina culcată  la pământ, din care 
pornesc rădăcini. Frunzele sunt trifoliate, adeseori p ătate cu alb sau o pat ă  mai închisă, dispuse pe 

un peţiol lung. 
Pe tulpina, la baza peţiolul, se găsesc stipele membranoase, ascu ţite la vârf, albe -gălbui, cu nervuri 

- verzi ş i liliachii. Florile sunt de culoare alb ă  sau uşor roze, pe m ăsură  înfioririi ele se brunific ă . 
Sunt dispuse in capitule globuloase, a şezate la vârful unor pedunculi drep ţi, mai lungi decât 

frunzele. Înfioreşte în luna mai, până  în septembrie. 

Arie de răspândire,cerinţe pedo-clirnatice: Este leguminoasa de paji şte cu cea mai mare arie de 
cultură, din câmpie pân ă  în etajul pădurilor de molid exceptând zonele prea uscate din cauza 
sensibilităţ ii la secetă . 
Este nepreten ţios faţă  de sol, suportând ş i soluri mai grele, s ărace, neutre, sau u şor acide. Preferă  
solurile bogate în fosfor ş i potasiu, fixeaz ă  în sol cantit ăţ i mai de azot cu ajutorul bacteriilor din 
nodozităţ ile de pe rădăcini. 
Producţia şi calitateafurajului: Produce pân ă  la 8-9 t/ha SU, calitatea furajului fiind foarte bun ă , 

cu următorii indici 20-22 % protein ă  brută, 19-21 % fibră  brută , ş i un coeficient de digestibilitate 

mare de 65-70%. 
Recornandări: Recoltat la înflorire, fânul con ţine circa 1 3-1 4 %. Poate fi folosit ă  pentru păşune ş i 

tnixt. 
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6.4.3 Exemple de amestecuri de ierburi pentru refacerea pajitilor 
Structura amestecurilor de graminee şi leguminoase perene pentru pajiti 

(% din norma de semnat) 	 - 
Tabel 6.4 

Modul 
de 

folosin ţa 

Durata de 
folosinţă  

. 
(ani) 

Graminee Leguminoase 

Total 
Din care de talie 

Total 
Din care de talie 

• 
inalta scundă  i naltă  scunda 

Fâneaţă  4-6 60 60 - 40 40 - 

Păşune Peste6 70 30 40 30 10 20 
Câteva date necesare pentru alcătuirea amestecurilor de graminee şi leguminoase perene în 

condiţii de neirigare  
Tabel 6.5 

Regiunea de cultur ă  Particularit ăţ i biologice 
Modul 

Norma de Talie Otăvire Capacitate de 
Specia 

Q) - 
- concurenţă  de 

folosinţă  
sămânţă  în 

Anul I Ceilalţ i (•_) principal 
kg/ha 

 
ani  

Agropiron 
+ + . 

Mijlo 
. F slabă  111 11 făneaţă  16-18 

penctiforme cie 
Bromus 

+ + . Inaltă  f. slabă  111 11 fâneaţă  30-35 
inermis  
Dactylis 

+ + + Inaltă  F bună  111 I mixt 20-25 
glomerata  
Festuca • . + Inaltă  F bună  111 1 făneaţă  25-30 

arundinacea  
Festuca 

• .  + 
Mijlo 

. Bună  11 111 mixt 25-30 
pratensis cie 

Lolium 
• . • + Joasă  - f. bună  I 11 	- păşune 25-30 

perenne  
Phleum 

• . + Inaltă  bună  111 111 mixt 15-18 
pratense  

Poapratensis . . + Joasă  slabă  111 11 păşune 12-15 

Lotus 
+ + + ioasă  f.bună  111 111 mixt 12-16 

corniculatus  
Medicago 

+ + + lnaltă  f.bună  I I raneată  18-20 
sativa 1 

Onobrychis 
+ + • lnaltă  slabă  111 111 făneaţă  80-100 

vjcifolia  
Trfolium • . + Inaltă  f. bună  11 1! făneaţă  1 6-20 
pratense  
Trifolium 

• . + joasă  Fbună  111 111 păşune 10-12 
repens  

+ se recomandă  a fi semănate 	I - capacitate mare de concuren ţă  
• nu se recomandă 	 11- capacitate mijlocie de concuren ţă 	 -- 

111 - capacitate mică  de concuren ţa. 
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Amestecuri recomandate pentru supraîns ămâţare/reîns ămânţare pe zona de cultur ă  studiată . 

Tabei 6.7 

crt 
Parcela 

descriptivă  
Suprf 
trup 
(ha) 

Amestec (specie) 
de ierburi 

Cant 
. 

(kg) 

Total 
cant 
/ha 

Suprafce se 
supraînsămânţ  

ează/trup 
(ha) 

Totai cant 
sămânţă/suprafpt 

supraînsămânţare( 
60-70%din 

cant/ha) 

Total cant 
pt 

reînsămân 
ţare 

(100%din 
cant/ha) 

SatNou l 40.530 

Dactylis glomerata .12 

38 40.530 1001 

5 

O 

Festuca pratensis 5 

Poa pratensis 2 
Trifoiiumrepens 3 
Lotus corniculatus 5 

Lolium perene 6 
Onobrychis viciifolia 

2 2 Sat Nou 2 22.220 

Dactylis giomerata 12 

38 22.220 548 

5 

0 

Festuca pratensis 5 

Poa pratensis 2 
Trifolium repens 3 

Lotus corniculatus 5 
Lolium perene 6 
Onobrychis viciifolia 

3 3 Sat Niou 3 56.060 

Dactylis glomerata 12 

38 56.060 1384 

5 

O 

Festuca pratensis 5 

Poa pratensis 2 
Trifolium repens 3 
Lotus corniculatus 5 

Lolium perene 6 
Onobrychis viciifolia 

4 4 Criviţeni 1 

- 

19,210 

Dactylis glomerata 12 

38 19,210 474 

5 

0 

Festuca pratensis 5- 

Poa pratensis 2 

Trifolium repens 3 
Lotus corniculatus 5 
Lolium perene 6 
Onobrychis viciifolia 

5 5 Criviţeni 2 22,500 

Dactylis glomerata 12 

38 22,50() 555 

5 

0 

Festuca pratensis 5 

Poa pratensis 2 

Trifolium repens 3 
Lotus corniculatus 5 

Lolium perene 6 
Onobrychis viciifolia 

6 6 
Ocheşeşti- 

Cnviţentl,2,3 
184,830 

Dactylis glornerata 12 

. 

38 184,830 4565 

5 

0 

Festuca pratensis 5 
Poa pratensis 2 
Trifolium repens 3 
Lotus corniculatus 5 

Lolium perene 6 
Onobrychis viciifolia 

7 7 Raleş  1 7,00 

Dactylis glomerata 12 
. 

38 7,00 

+-5-1  

173 0 

Festuca pratensis 5 
Poa pratensis 2 
Trifolium repens 3 
Lotus corniculatus 5 

Lolium perene 6 
Onobrychis viciifolia 
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8 8 Raleş  2 31,940 

Dactylis glomerata 12 

38 31,940 789 0 

Festuca pratensis 5 

Poa pratensis 2 
Trifolium repens 3 
Lotus corniculatus 5 

Lolium perene 6 
Onohrychis viciifolia 5 

9 9 Cernicari 1 14,180 

Dactylis glomerata 12 

38 14,180 350 0 

Festuca pratensis 
Poa pratensis 2 
Trifoliumrepens 3 
Lotus corniculatus 5 
Lolium perene 6 
Onobrychis viciifolia 5 

10 10 Cernicari 2 58,380 

Dactylis glomerata 12 

38 58,380 1442 

5 

Festuca pratensis 5 
Poa pratensis 2 

Trifolium repens 3 
Lotus corniculatus 5 
Lolium perene 6 
Onobrychis viciifolia 

11 11 Bălcescu 1 3,090 

Dactylis glomerata 12 

32 3,090 

Onobrychis viciifolia  

64 0 

Festuca pratensis 5 

Poa pratensis 2 
Tnfohum repens 3 

Lotus corniculatus 5 

12 12 Bălcescu 2 50,820 

Dactylis glomerata 12 

38 

72,66 
(din total 

 suprafaţă s-a 
scăzut 

suprafaţa 
reînsămânţa) 

1794 

Festuca pratensis 5 

Poapratensis 2 
Trifolium repens 3 
Lotus corniculatus 5 
Lolium perene 6 
Onobrychisviciifolia 5 

13 13 Bălcescu 3 34,160 

Dactylis glomerata 12 

38 

Festuca pratensis 5 

Poa pratensis 2 

Trifolium repens 3 
Lotus corniculatus 5 
Lolium perene 6 
Onobrychis viciifoiia 5 

12+13 

Bălcescu 2+ 
Bălcescu 3 

(suprafaţă  ce se 

recomandă  pentru 
destufizare+ 

12,32 

Festuca pratensis 5 

28 12,32 0 345 

Phleum pratense 3 
Lolium perene 
Festuca arundin 2 
Trifolium repens 

suprafaţa_arată ) 
3 

14 14 Bălcescu4 1,530 

Dactylis glomerata 12 

32 1,530 32 

5 

0 

Festuca pratensis 5 
Poapratensis 2 
Trifolium repens 3 
Lotus corniculatus 5 
Onobrychis viciifolia 

15 15 Rotunda l 18,630 

Dactylis glomerata 12 

32 18,630 387 
0 

Festuca pratensis 5 
Poa pratensis 2 
Trifolium repens 3 

Lotus corniculatus 5 
Onobrychisviciifolia 5 
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16 16 Rotunda2 1,590 

Dactylis glonierata 12 

32 1,590 33 

5 

0 

Festuca pratcnsis 5 

Poapratensis 
Trifolium repens 

--- 
3 

Lotus corniculatus 5 

Onobrychis viciifolia 

17 17 Rotunda 3 4,060 

Dactylis glomerata 12 

38 4,060 100 0 

Festuca pratensis 5 

Poa pratensis 2 

Trifolium repens 3 
Lotus comiculatus 5 

Lolium perene 6 

Onobrychis viciifolia 5 

18 
Rotunda4.1, 
Rotunda 4.2 

102,120 

Dactylis glomerata 12 

38 102,120 2522 

5 

f 
0 

Fcstuca pratensis 5  
Poa pratensis 2 

Trifoliumrepens 
Lotus corniculatus 5 
Lolium perene 6 
Onobrychis viciifolia 

19 19 Colonie 1,700 

Dactylis glomerata 12 

38 1,700 42 

5 

Ţ  
0 

Festuca pratensis 5  
Poa pratensis 2 

Trifolium repens 3 
Lotus corniculatus 5 

Lolium perene 6 

Onobrychis viciifolia 

20 20 CFR 8,620 

Dactylis glomerata 12 

38 8,620 213 

5 

0 

Festuca pratensis 5 
Poa pratensis 2 

Trifolium repens 3 

Lotus comiculatus 5 

Lolium perene 6 
Onobrychisviciifolia 

21 21 Drăgăneşti 13,250 

Dactylis glomerata 12 

38 13,250 327 

5 

0 

Ţ  

Festuca pratensis 5 

Poa pratensis 2 

Trifolium repens 3 

Lotus corniculatus 5  
Lolium perene 6 

Onobrychis viciifolia 

22 22 Rotunda 5 10,00 

Dactylis glomerata 12 

38 10,000 247 

5 

O 

Ţ  

Festuca pratensis 5 

Poa pratensis 2 
Trifolium repens 3 
Lotus corniculatus 5 
Lolium perene - 6 
Onobrychis viciifolia 

23 23 Ocheşti 74,00 

Dactylis glomerata 12 

38 74,000 1828 

5 

0 

Festuca pratensis 5 

Poa pratensis 2 
Trifolium repens 3 
Lotus comiculatus 5 

Lolium perene 6 
Onobrychis viciifolia 

24 24 Cernicari 3 31,670 

Dactylis glomerata 6 

30 31670 0 

3 

950 
Medicago sativa 
Lohum perene 

---- 
6 

Trifolium repens 

128 



În alcătuirea amestecurilor pentru zonele mai aride din Moldova specia de baz ă  este golom ăţul 
(Dactylis glomerata) al ături de sparcetă  (Onobrychis viciifolia) la care se adaug ă  firuţa (Poa 

- 	pratensis), ghizdei (Lotus comiculatus) ş i Iucemă  (Medicago sativa) în propor ţ ii mai reduse. 
Astfel, pă iuşul de Iivad ă  (Festuca pratensis) este inclus în majoritatea amestecurilor, având 
plasticitatea ecologic ă  şi de utilizare cea mai mare, raigrasul peren (Lolium perenne), firuţa (Poa 

- pratensis), trifoiul alb (Trifoiium repens), ghizdeiul (Lotus corniculatus), sunt nelipsite din 
amestecurile pentru păşune ş i folosire mixtă, trifoiul roşu (Trifolium pralense) pentru fâneaţă  ş i 
mixt, golomăţ  (Dactylis glomerata) ş i timoftică  (Phleum pratense), în diverse propor ţii în 

- 

	

	 alcătuirea conveierelor de p ăşune, pentru eşalonarea produc ţiei de masă  verde în perioada de 
păşunat ş i aitele. 
Ar fi de dorit ca ş i la noi aceste amestecuri de ierburi perene pentru paji şti să  fie standardizate a şa 
cum se întâlne şte în ţările cu praticultură  şi zootehnie dezvoltat ă, unde fermierul are acces la 
amestecuri tipizate care se schimb ă  la 1 5-20 ani, odată  cu apari ţia de noi soiuri mai performante ş i 

- se verific ă  mai mulţi ani la rând, în condi ţiile pedoclimatice locale unde se cultiv ă  deja de mai 
multe genera ţ ii de către crescători autentici de animaie. Amestecurile din suprafeţele  situate au fost 
alese în funcţie de pantă, expoziţie, sol, compozi ţia floristică  actuală, valoarea actual ă  a paji ştii. 

6.4.4. Supraînsămânţarea pajiti1or 
Prin supraîns ământare se introduc pe diferite c ăi unele specii sau soiuri de Ieguminoase ş i 

- graminee perene, bianuale sau anuale, în covorul ierbos existent, pentru asigurarea unei densit ăţ i ş i 
proporţii optime, în scopul sporirii produc ţiei şi calităţii furajelor. Se realizeaz ă  astfel, o creştere a 

duratei economice de valorificare a producţiei  unei paji şti sau culturi furajere perene (lucern ă, 
trifoi, etc.) cu cheltuieli minime. Din punct de vedere al suprafe ţei pe care se ac ţionează, se distinge 
o supraînsămânţare Iocal ă  (parţ ială) sau totală . Supraînsămânţarea local ă  se execută  de regulă  

- 

	

	manual pe paji ştile cu covor ierbos corespunz ător, dar care prezintă  goluri bine conturate, restrâns ă  
ca arie, pe locurile unde s-a defri şat vegetaia lemnoasă, s-au scos cioate, a stagnat ap ă, etc. 
În schimb supraînsămânţarea total ă  se execut ă  mai ales cu mijloace mecanizate pe întreaga 
suprafaţă  a unei paji şti care prezintă  covorul ierbos degradat pe toată  întinderea ei. În prezenta 

lucrare se fac referiri numai la supraîns ămânţarea totală . 
În general se supraîns ămânţează : 
1) amestecuri de graminee şi leguminoase perene în paji şti permanente cu covor ierbos degradat; 
2) leguminoase perene în pajişti permanente, lipsite sau s ărace în leguminoase. 
Îndesirea covorului ierbos degradat 
Pe paji ştile de deal situate pe versan ţi, cu ţelina discontinuă  sau rărită, expusă  eroziunii solului, 
supraînsămân ţarea sau ,,regenerarea par ţ ială  constituie principala metod ă  de îmbunătăţire a 

- covorului ierbos, întrucât prelucrarea superficial ă  cu menţinerea unei părţ i din vegetaţia existentă, 
fiânează  declanşarea proceselor de eroziune mai fiecventă  în cazul reînsămânţării sau ,,regenerării 
totale. 
La stabilirea amestecurilor se vor lua în considerare speciile mai valoroase existente în covorul 
ierbos, care se vor completa prin supraîns ămânţare cu altele, pentru realizarea unui echilibru între 
graminee ş i ieguminoase, între graminee cu talie înalt ă  ş i cele cu talie scund ă  ş i aite criterii. 
În acest caz nu se pot da solu ţii general valabile, amestecurile pentru supraîns ămânţare depind în 
primul rând de speciile existente, condi ţ ii naturale, modul de folosin ţă, nivel de fertilizare, etc. 
Orientativ, se pot utiliza •cu bune rezultate amestecurile recomandate pentru reîns ămânţarea 
paji ştilor degradate sau înfiin ţarea de paji şti temporare în arabil pentru condi ţii naturale 
asemănătoare zonei unde se efectueaz ă  supraînsămân ţarea. 

129 



Pentru supraîns ămân ţare este suficientă  o prelucrare superficial ă  a solului pe adâncimea de 2-5 cm 
cu ajutorul grapelor cu discuri sau col ţi rigizi. Se utilizează  una din aceste tipuri de grape sau un 

agregat format din amândou ă, în funcţ ie de textura, structura, gradul de tasare ş i umiditatea solului. 
Epocile de supraîns ămânţare sunt, atât prim ăvara cât mai devreme, imediat ce se poate lucra în 

câmp, cât ş i în luna august pân ă  la începutul lunii septembrie. Cantit ăţ ile de sămânţă  utilă  la hectar 
s-au stabilit în func ţ ie de densitatea covorului existent şi epoca supraînsămânţării. În general se 
foloseşte 50-70 % din norma de s ămânţă  pentru o cultură  normală, fiind mai scăzută  primăvara ş i 
ceva mai ridicată  pentru epoca de toamn ă .Fertilizarea cu îngrăşăminte chimice se face dup ă  prima 
recoltă  prin cosire pentru a nu stimula plantele din vechiul covor ierbos care pot în ăbuşi tinerele 
plante abia răsărite după  supraînsămânţare. 
Paji ştile supraînsămân ţate primăvara nu se păşunează  cel puţin 1-2 cicluri (recolte), iar cele 
supraînsămânţate toamna se vor p ăşuna la momentul optim, în prim ăvara anului urm ător. 
Prin această  măsură  se ajunge în scurt timp la o produc ţie ridicată  (30-40 t/ha de mas ă  verde) care 
se poate valorifica prin păşunat, fără  a întrerupe practic acest mod de folosire, aspect de mare 
importanţă  pentru paji ştile din apropierea fermelor zootehnice sau a taberelor de var ă  
Îmbogăţirea pajiştilor în Iegiirninoase perene. 

În ceea ce priveşte introducerea prin supraîns ămân ţare a leguminoaselor perene în paji şti 
permanente sau temporare lipsite sau s ărace în leguminoase, s-au efectuat câteva experiment ări cu 
rezultate foarte bune. 
Pe lângă  sporul de producţie  şi a calităţii furajelor, datorit ă  supraînsământării cu trifoi roşu se 
măreşte cantitatea de azot din sol pe seama bacteriilor fixatoare din r ădăcinile leguminoaselor, 
făcând posibilă  reducerea dozelor de îngrăşăminte chimice azotate, care se aplicau pe paji ştea 
temporară  alcătuită  numai din graminee perene. 
O problemă  aparte o constituie introducerea trifoiului alb în p ăşuni. Deşi s-au făcut câteva încerc ări 
totuşi nu s-au obţinut rezultatele scontate datorit ă  nerespectării modului de folosire efectiv cu 
animalele. 
Introducerea pe diferite c ăi a 2-3 kg/ha trifoi alb primâvara devreme, prelucrarea superficial ă  a 
solului, tasarea şi păşunatul efectiv cu animalele la primul ciclu şi la momentul optim de păşunaţ  a 
dat rezultate bune. 
Având în vedere faptul c ă  sunt necesare cantit ăţi mici de sămânţă  de trifoi alb la un hectar, 
problema semănatului direct, nu este pe deplin rezolvat ă  din lipsă  de maş ini adecvate. 
De aceea semin ţele se amestec ă  cu îngrăşăminte chimice granulate mai ales superfosfat cu 
complexe, care se administreaz ă  pe paji şti cu ajutorul sem ănătorilor, ma şini de aplicat îngrăşăminte 
chimice terestre sau aeronave. 
Pentru ca aceste semin ţe mici să  nu rămână  suspendate sau la suprafa ţa covorului ierbos existent, 
mai ales când se administreaz ă  cu mijloace de aplicare a îngrăşămintelor chimice, este necesară  
tasarea terenului cu t ăvălugii sau în unele cazuri pe terenuri denivelate în pant ă  mare, trecerea Cu o 
turm ă  de oi pentru a pune în contact mai intim semin ţele cu solul. 
6.4.5. Reînsărnântarea pajiti1or degradate 

Inlocuirea pajişlilor naturale degradate cu pajişti semănate se face numai în cazurile când 
metodele de îmbun ătătire prin mjloace de suprafaţă  (fertilizare, amendare, supraînsămân/are) nu 
dau rezultatele scontate. 
În principiu, pajiştile naturale se desţelenesc în vederea înjiinţării de pajişti semănate, în 
următoarele situaţii. 
- când în vegetaţie predomină  plantele cu valoare furajer ă  slabă  sau sunt dăunătoare în propor ţii de 
80-85%, indiferent de produc ţia acestora; 
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- 	
- paji ştiie au un poten ţial natural de produc ţie foarte scăzut, sub 4-5 t/ha MV ş i capacitate de 
păşunat sub 0,5 UVM/ha, a cărei producţie Ia unitatea de suprafa ţă, se impune să  fie muit sporită . 

- 

	

	- pajişti care au peste 25-30% goiuri în vegetaţie,  muşuroaie în ţelenite sau după  defriarea celor 
invadate cu vegetaie lemnoas ă  ş i aite situa ţii. 
Nu se desţelenesc paji ştile cu panta mai mare de 17% (30%), ceie din apropierea oga şelor ş i 

- ravenelor active, indiferent de pant ă, pentru a preveni eroziunea solului, cât ş i paji ştile situate pe 
soluri cu orizontul superior A foarte sub ţire (sub 1 0- 12 cm grosime) care poate avea fragmente de 
roci dure de suprafa ţă, precum ş i pajiştile situate pe soluri cu ap ă  freatică  Ia adâncime mai mic ă  de 
5Ocm. 
Epoca optimă  de desţelenire este toamna. 

- 	Pregătirea patului germinativ se face în mod obi şnuit cu grapele şi combinatorul în func ţie de 
situaţie, cu condi ţia ca înainte de sem ănat să  se taseze solul ( ţelina) cu un tâv ă lug inelar, pentru 
asigurarea unei adâncimi mici ş i uniforme de sem ănat. 
Semânatul se poate face cu semân ătorile universale, la adâncimea de 1,5-2,5 cm şi 12,5 cm între 
rânduri, primâvara cât mai timpuriu, dup ă  care obligatoriu se tasează  din nou solul, de astă  dată  cu 
tăvălugi netezi. 
Amestecurile de ierburi se stabilesc în func ţie de zona fizico-geografic ă, modul de folosinţă, etc. 
care au fost prezentate anterior în paragrafele 6.4.2. si 6.4.3. 
În primul an după  semănat este bine ca paji ştea să  fie folosită  ca fânea ţâ dupâ care în anii urm ători 
să  fie utilizată  prin pâşunat sau alte moduri de folosin ţâ. 

- 	 6.5 FOLOSIREA PAJIŞTILOR 
După  aplicarea metodelor de îmbun ătăţire a pajitilor permanente în continuare se va da o aten ţie 
mare folosirii păşunilor şi a fâneţelor prin cosire. 

- 	 6.5. 1 Repartizarea pajistilor pentru p ăsunat cu animalele 
Beneficiarii pajistilor sunt animalele crescatorilor din zon ă, pentru care nu se poate asigura 

păşunatul pe suprafe ţe proprii şi sunt deocamdaiă  repatizaţi conform tabelului de mai jos: 

TABEL NOMINAL cU PĂŞUNEA  CONSILIULUI LOCAL ATRIBUITĂ  
CRESCATORILOR DE ANIMALE, conforin situaţiilor transmlse de Primăria Municipuilui Tecuci, 

Serviciul ADPP 

Nr. 
crt 

Numele şi prenumele Tarala/Parccla Suprafata, ha 
Bovine+ 
cabahne 

Caprine+ 
ovIne 

1 Leca C-tin Cosmin T22 14,25 23 
2 
3 
4 

Bălan Gheorghe 

a 
Buruiană  Vasile 

T45 

T51 
.  

8 

68,2  

91 
5 Leocă  Traian T55 1 8+1 4,6  

6 . T56. 
7 Leocă  Traian T57 lot 1 20 

46 
35 

8 Leucă lonuţ  T57 65 29 
9 Platon Daniel T68 19,23 38 207 
10 Platon Marina R T70 20,77 62 
11 PlatonDaniel T71 31,39  
12 Bălan Gheorghe T72 41,28 68  
13 1! Botez Liliana T73 22,85  731 

14 11 Botez Liliana T74 31,94  _ 
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15 T102 3,09  

16 l3otez Ionei Jorj T103 lotl sud 20 150 

17 ArhipTeodor T106 10,72 

5 

6 
14 

26 

18 Pasat Mioara LiIi T1 07 Iotl nord 

19 Mandea Andrei C T107 lot 2 sud 10 102 

20 Căiuian Dumitru T134 Iot 1 nord 6 33 250 

21 Mandea Ionel • T134 coastă  7,5  

22 Asoc Cres Animale T1 35 lot 1 sud 27 40 

23 Căluian Dumitru T135 lot 2 nord 36,5  
24 Leca C-tin Cosmin T1 36 4,06  

25 Pavellonel T137 21,7 7 162 

26 Leca C-tin Cosmin T138 10  

27 Diaconu Dumitru T 1 47 14,18  3 0 
28 DiaconuDumitru T148 14,74 42 
29 	. Căluianu Dumitru T1 50 3+40,64  

30 Cotici Gabriel T160 8 23 
31 Popa CristinaA T160 Munteni 9,64 14 14 

TOTAL 614,08 500 1762 

o parte din suprafa ţa de paji şte care apar ţ ine UAT-ului este repartizată  crescătorilor de animale, 
conform datelor de mai sus, dar pe toat ă  suprafaţa de paji şte cle pe raza UAT-ului pasc un numar de 
1958 ovine şi caprine si 596 bovine şi 26 cabaline.  
Acţiunea de repartizare a păş  unilor ar trebui legiferat ă  şi să  revină  unor comisii pastorale 
constituite prin grija prim ăriilor de Ia nivelul comunelor, ora ş elor şi a municipiilor şi să  se 	- 
repartizeze pentru p ăşunat de către consiliile judetene prin comisiile alcătuite în acest scop. Sunt 
necesare stabilirea unor criterii de repartizare a speciilor şi categoriilor de animale în func ţie de 
suprafaţă , mod de folosire, altitudine, calitatea paji ştilor, modul de asigurare a apei de băut, 	- 
drumuri de acces, etc. 
Experien ţa acumulată  în decursul anilor a .scos în eviden ţă  faptul că  asigurarea continuit ăţii prin 
repartizarea pe anumite suprafe ţe de păşunat a acelora şi unităţ i crescătoare de animale, prezintă 	- 
multe avantaje. Cresc ătorii reuşesc astfel să  cunoască  mai bine pajiştea, ştiu că  dacă  respectă  ş i 

îndeplinesc mai conştiincios sarcinile ce le revin în legătură  cu sistemul de exploatare este în 
avantajul producţiei, al calităţii ş i se stabileşte o relaţie pozitivă  între om-paj işte -animale. 
Este bine cunoscută  ş i binevenită  legea prin care o pajişte se repartizează  pe mai multi ani acelui aş i 
crescator de animale, întrucât beneficiarii care ştiu că  vor veni şi în anii următori pe aceeaş i pajiş  te 	- 
vor acorda o mai mare aten ţ ie acţiunii de conservare a rezervelor pentru anii care vin. 
Trebuie avut în vedere faptul c ă  prin îmbunătăţirea  calitatii paji ştelor, capacitatea de p ăşunat va 
creşte cu circa 20-30% sau chiar mai mult. 	 - 
În urma intrării în vigoare a prezentului amenajament, se are în vedere o redistribuire a suprafe ţelor 
de păşune pentru cresc ătorii de animale în func ţie de încărcătura de animale pe suprafa ţa de 	- 
păşunat ş i în funcţ ie  de accesibilitatea ş i eficien ţa folosirii păşunilor existente. 
Stabilirea încărcă rii cu animale 
Stabilirea înc ărcării cu animale a unei suprafete de p ăşune, se face în baza determin ării repetate a 	- 
producţiei obţinută  de pe păşune prin cosire, respectiv a produc ţiei totale de iarbă  (Pt) pe cicluri de 
păşunat cât şi stabilirea coeficientului de folosire a ierbii (Cf). 

CF se stabileşte după  formula următoare,exprimată  in proccnte 	 - 
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Pt( - Rn() 
Cf% = ha 	ha xlOO 

Pt(kg/ha 

Producţia de masă  verde si coeficientul de fol osire a pajitilor UAT Tecuci 
Tab 6.8 

Nr. 
Crt 

Trup 
Suprafata, 

ha 
Productia, 

to/ha 

Productia 
totala de masa 

verde, t 

Resturi 
neconsumate,t 

Coeficient 
de folosire, 

% 
1 Satu Nou 1 40,530 9,50 385,04 15,40 96,00 
2 Satu Nou 2 225220 9,50 211,09 8,44 96,00 
3 SatuNou3 56,060 9,50 532,57 21,30 96,00 
4 Crivi ţeni l 19,210 8,00 153,68 6,15 96,00 

5 Crivi ţeni 2 22,500 10,00 225,00 11,25 95,00 

6 
Ocheşeşti- 
Criviţeni 

184,830 8,50 1571,06 47,13 97,00 

7 Raleş  1 7,000 8,50 59,50 1,79 97,00 

8 . Raleş  2. 31,940 14,00 447,16 13,41 97,00 

9 Cernicari 1 14,180 10,00 141,80 4,25 97,00 

10 Cernicari 2 58,380 10,00 583,80 17,51 97,00 

11 Bălcescu 1 3,090 8,00 24,72 0,74 97,00 

12 Bălcescu 2 50,820 8,50 431,97 12,96 97,00 

13 Bălcescu 3 34,160 8,00 273,28 8,20 97,00 

14 Bălcescu 4 1,530 8,00 12,24 0,37 97,00 

15 Rotunda 1 18,630 7,00 130,41 3,91 97,00 

16 Rotunda 2 1,590 7,00 11,13 0,33 97,00 

17 Rotunda 3 4,060 10,00 40,60 1,22 97,00 

18 Rotunda 4 102,120 11,00 1123,32 33,70 97,00 

19 Colonie 1,700 9,50 16,15 0,48 97,00 

20 CFR 8,620 9,50 81,89 2,46 97,00 

21 Drăgăneşti 13,250 11,00 145,75 4,37 97,00 - 

22 Rotunda 5 10,000 11,00 110,00 3,30 97,00 

23 Ocheşeşti 74,000 11,00 814,00 24,42 97,00 r~2-4-1  Cernicari 3 31,670 10,00 316,70 9,50 97,00 

Capacitatea de p ăşunat. 

Incărcătura cu animale pe o pajite, este un instrument util de folosire pentru cresc ătorul de 
- animale deoarece îi permite s ă  ajusteze încărcătura de animale în functie de cantitatea de iarb ă  

disponibilă. Pentru stabilirea înc ărcăturii corecte se calculeaz ă  capacitatea de p ăşunat, respectiv 
numărul de animale ce pot p ăşuna pe unitatea de suprafa ţă . Capacitatea de p ăşunat şi încărcătura 

- optimă  de animale pe hectar se calculeaz ă, pentru fiecare paji şte în parte, conform metodologiei 
.prevazute in ORDIN nr. 544 din 21 iunie 2013.Conform literaturii de specialitate şi Ordinului 
544/2013, art. 8 (1) capacitatea de p ăşunat se estimeaz ă  pe baza producţiei medii de masă  verde 

- 

	

	 obţinută  în anii anteriori, ţin ând cont de fertilitatea solului, condi ţiiie meteorologice ş i compozi ţ ia 
floristică  a covorului vegetal; iar art.8 (2) prevede ca rium ărul de animale (UVM/ha) trebuie s ă  fie 
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suficient pentru a asigura utilizarea maxim ă  a producţiei de masă  verde, menţinând în acelaş i timp 	- 

sustenabilitatea pe termen lung a paji ştii. Capacitatea de p ăşunat sau încărcatura de animale, 
conform Ordinuiui 544/2013, art. 10, se define şte prin numărui de animale (exprimat în unit ăţ i vită  
mare UVM) care pot fi hrănite pe întreg sezonul de p ăşunat de pe 1 ha de paji şte, la care se 

cunoaşte produc ţia de furaje disponibil ă  ş i se stabile şte conform formulei: 

I.A. = P.d. / (C.i. x Z.p.) 
în care: 
- I.A. - încărcatura cu animale/ha de paji şte, exprimată  în UVM/ha; 
- P.d. - producţia disponibilă  de masă  verde - kg/ha; 	 - 
- Z.p. - număr de zile de păşunat  într-un sezon; 
- C.i. - consum zilnic de iarbă  - kg/UVM. 	 - 
- necesarul zilnic pentru 1 UVM este de 65 kg de mas ă  verde sau 13 kg 
(65:5) substariţă  uscat.ă  (SU) 
Producţia actuală  (Pa) se determin ă  sau se estimează  în tone masă  verde sau 	 - 

Pt (! xcf(°A) 
Cp= 	haj 	xIOO 

Nzxzp 

Nz- necesar zilnic 
Zp- Zile de păşuflat 

Capacitatea de păşunat (Cp) se va determina în fiecare sezon de p ăsunat utilizând formula în care: 
Nz = necesarul zilnic de iarb ă  pe cap de animal, în Kg/zi; 
DSP = num ărul zilelor sezonului de p ăşunat; 
Cf 	= coeficient de folosire a pajistii, în % 

ncă rcă tura de UVM pe trupuri /ha funcţie de producţia de masă  verde. 
Tabel 6.9 

Nr. 
Crt 

Trup 
Suprafata, 

ha 
Productia 

/ha 

Productia 
totală  de rnasa 

verde, t 

1 ncă  rcă tu ra, 
cap!ha 

Incă rcătura 
totala, UVM 

1 Satu Nou 1 40,530 9,50 385,04 0,96 38,91 	- 

2 Satu Nou 2 22,220 9,50 211,09  0,96 21 ,33 

3 Satu Nou 3 56,060 9,50 532,57 0,96 53,82 

4 Criviţeni 1 19,210 8,00 153,68 0,81 15,53 

5 Criviţeni 2 22,500 10,00 225,00 1,00 22,50 

6 
Ocheşeşti- 
Criviţeni 

184,830 8,50 1571,06 0,87 160,41 

7 Raleş  1 7,000 8,50 59,50 0,87 6,08 
- Raieş  2 31,940 14,00 447,16 1,43 45,66 

Cernicari 1 14,180 10,00 141,80 1 902 14,48 
10 Cernicari 2 58,380 10,00 583,80 1,02 59,61 

11 Bă lcescu 1 3,090 8,00 24,72 0,82 2,52 - 

12 Bă lcescu 2 50,820 8,50 431,97 0,87 44,11 

13 Bă lcescu 3 34,160 8,00 273,28 0,82 27,90 
14 Bă lcescu 4 1,530 8,00 12,24 0,82 1,25 
15 Rotunda 1 18,630 7,00 130,41 0,71 13,32 
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16 Rotunda2 1,590 7,00 11,13 0,71 1,14 

17 Rotunda 3 4,060 10,00 40,60 1,02 4,15 

18 Rotunda4 102,120 11,00 1123,32 1,12 114,70 

19 Colonie 1,700 9,50 16,15 0,97 1,65 

20 CFR 8,620 9,50 81,89 0,97 8,36 

21 Drăgăneşti • 	13,250 11,00 145,75 1,12 14,88 

22 Rotunda 5 10,000 11,00  i10,00 1,12  11,23 

23 Ocheşe şti 74,000 11,00 814,00 1,12 83,11 

24 Cernicari 3 31.670 10.00 316.70 1.02 32,34 

Stabilirea înc ă rcă turii pe trupuri în funcţ ie  de pr()duc ţ ie si coeficientul de foiosire. 
Tahel 6.10 

- 

Trup 
Suprafa 
ta, ha 

Productia, 
to/ha 

Coeficient 
de 

folosire, 
% 

Producţ ia 
utilă  de 
masa 

verde, t 

Produc ţ ia 
total ă  de 

masa 
verde, t 

ZAF(col 
4/0,05) 

lncă rc ă tura, 
cap/ha 

. 
lncarcatura 

totala, 
UVM 

SatuNou 1 40,530 9,50 96,00. 9,12 385,04 182,40 0,96 38,91 

2 SatuNou2 22,220 9,50 96,00 9,12 211,09 182,40 0,96 21,33 
Satu Nou 3 56,060 9,50 1 	96,00 9,12 532,57 182,40 0,96 53,82 
Criviţeni 1 19,210 8,00 96,00 7,68 153,68 153,60 0,81 

-- 

15,53 
Criviţeni 2 22,500 10,00 95,00 9,50 225,00 190,00 1,00 22,50 

6 

Ocheşeşti - 
. 	. r1viţen1 184,830 8,50 97,00 8,25 1571,06 164,90 0,87 160,41 

Raleş  1 7,000 8,50 97,00 8,25 59,50 164,90 0,87 6,08 

8 Raleş  2 31,940 14,00 97,00 13,58 447,16 271,60 1,43 

-- 

45,66 

9 Cernicari 1 14,180 10,00 97,00 9,70 141,80 194,00 1,02 14,48 

10 Cernicari2 58,380 10,00 97,00 9,70 583,80 194,00 1,02 59,61 

ii Băicescu 1 3,090 8,00 97,00 7,76 24,72 155,20 0,82 • 	2,52 

12 Bălcescu2 50,820 8,50 97,00 8,25 431,97 164,90 0,87 44,11 

13 Bălcescu 3 34,160 8,00 97,00 7,76 273,28 155,20 0,82 27,90 

14 Bălcescu 4 1,530 8,00 97,00 7,76 12,24 155,20 0,82 1,25 
15 Rotunda 1 18,630 7,00 97,00 6,79 130,41 135,80 0,71 13,32 

16 Rotunda2 1,590 7,00 97,00 6,79 11,13 135,80 0,71 1,14 

17 Rotunda 3 4,060 10,00 97,00 9,70 40,60 194,00 1,02 4,15 

18 Rotunda4 102,120 11,00 97,00 10,67 1123,32 213,40 1,12 114,70 
Colonie 1,700 9,50 97,00 9,22 16,1 5  1 84,30 0,97 1,65 

20 CFR 8,620 9,50 97,00 9,22 81,89 184,30 0,97 8,36 

21 Drgăneşti 13,250 11,00 97,00 10,67 145,75 213,40 1,12 14,88 

22 Rotunda 5 10,000 11,00 97,00 10,67 110,00 213,40 1,12 11,23 

23 Ocheşeşti 74,000 11,00 97,00 10,67 814,00 213,40 1,12 83,11 

24 Cernicari 3 31,670 10,00 97,00 9,70 316,70 194,00 1,02 32,34 

ZAF( nurn ă r zile animal furajat pe p ăşune)= DSP (1 90)x înc ărcătura pe ha. 

6.5.2.Organizarea pă unatului pe diferite specii. 

Pe total suprafaţă  de păjişte ce aparţine UAT Tecuci p ăşunează  În prezent conform informa ţiilor 
transmise de către prim ărie: 
- bovine - 596 capete; 
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- cabaline - 26 capete; 
- ovine şi caprine - 1958 capete. 
Pe suprafe ţele din trupurile 4, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 17, 18 p ăşunează  în prezent, predominant ovine ş i 

caprine, iar pe suprafe ţele din trupuriie 1, 3, 9, 10, 20, 21 p ăşunează , predominant bovine ş i 

cabaline. 
Aceste specii vor păş una şi în urmă torii 10 ani cu menţiunea că  va trebui revizuită  încă rcătura în 	- 
funcţie de cresterea capacit ăţ ii de păşunat. 
Tabel 6.11 

Categoria de animale Coeficientul de 
conversie 

Capete/UVM 

Vaci lapte 1,0-1,2 1,0 

Bovine de toate varstele(în medie) 0,7-0,8 1,3-1,4 

Tineret bovin peste 1 an 0,5-0,7 1 ,4-2,0 

Tineret bovin sub 1 an 0,2-0,3 3,3 -3,5 

Ovine 0,14 7,1 

Caprine 0,14 7,1 

Stabilirea înc ă rcă turii pe specii, trupuri pe unitatea Je suprafa ţă . 
Tabel 6.12 

Nr. 
Crt 

Trup 
Suprafaţa, 

ha 
UVM/ha  

UVM!total 
suprafa ţă  

Vaci 
lapte/ha 

Bovine 
61uni-2 
ani/ha 

Ovine/ 
ha 

Caprine/ 
ha 

1 Satu Nou 1 40,530 0,96 38,91 0,96 1,25 6,82 6,82 
Satu.Nou 2 22,220 0,96 21,33 0,96 1,25 6,82 6,82 

3 Satu Nou 3 56,060 0,96 53,82 0,96 1,25 6,82 6,82 
•Criviţeni 1 19,210 0,81 15,53 0,81 1,05 5,74 5,74 

5 Criviţeni 2 22,500 1,00 22,50 1,00 1,30 7,10 7,10 

6 
Ocheşeşti - 
Criviţeni 

184,830 0,87 160,41 0,87 1,13 6,16 6,16 

7 Raleş  1 7,000 0,87 6,08 0,87 1,13 6,16 6,16 
8 RaIeş 2 31,940 1,43 45,66 1,43 1,86 10,15 10,15 
9 Cemicari 1 14,180 1,02 14,48 1,02 1,33 7,25 7,25 
10 Cernicari 2 58,380 1,02 59,61 1,02 1,33 7,25 7,25 
11 Bălcescu 1 3,090 0,82 2,52 0,82 1,06 5,80 5,80 
12 Bălcescu 2 50,820 0,87 44,11 0,87 1,13 6,16 6,16 
13 Bălcescu3 34,160 0,82 27,90 0,82 1,06 5,80 5,80 
14 Bălcescu4 1,530 0,82 1,25 0,82 1,06 5,80 5,80 
15 Rotunda 1 18,630 0,71 13,32 0,71 0,93 5,07 5,07 
16 Rotunda2 1,590 	. 0,71 1,14 0,71 0,93 5,07 5,07 
17 Rotunda 3 4,060 	• 1,02 4,1 5 1,02 1,33 7,25 7,25 
18 Rotunda 4 102,120  1,12 114,70  1,12 1,46 7,97 7,97 
19 Colonie 1,700 0,97 1,65 0,97 1,26 6,89 6,89 
20 CFR 8,620 0,97 8,36 0,97 1,26 6,89 6,89 
21 Drăgăneşti 13,250 1,12 14,88 	• 1,12 1,46 7,97 7,97 
22 Rotunda 5 10,000 1,12  11,23 1,12  1 ,46 7,97 7,97 
23 Ocheşeşti 74,000 1,12 83,11 1,12 1,46 7,97 7,97 
24 Cemicari 3 31.670 1.02 32,34 1,02 1.33 7,25 7,25 
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CalcuIul num ă rului de animale pe trupuri pe total suprafat ă  de p ăşunat. 
Tabel 6.13 

Nr. 
Crt 

Trup 
Suprafata, 

ha 
UVM/ha 

• 

aci 
lapte/total 
suprafaţa 

Bovine 
61uni-2 

ani/total 
suprafa, 

Ovine/total 
suprafat ă  

Caprine/total 
suprafata 

1 SatuNou 1 40,530 0,96 38,91 50,58 276,25 276,25 
2 SatuNou2 .22,220 0,96 21,33 27,73 151,45 151,45 
3 Satu Nou 3 56,060 0,96 53,82 69,96 382,10 382,10 
4. Criviţeni 1 19,210 0,81 15,53 20,19 110,26 110,26 
5 Criviţeni 2 22,500 1,00 22,50 29,25 159,75 159,75 

6 
Ocheşeşti - 
Criviţeni 

184,830 0,87 160,41 208,54 1138,93 1138,93 

7 Raleş  1 7,000 0,87 6,08 7,90 43,13 43,13 
8 Raleş 2 31,940 1,43 45,66 59,35 324,17 324,17 
9 Cernicari 1 14,180 1,02 14,48 18,82 102,80 102,80 
10 Cernicari 2 58,380 1,02 59,61 77,49 423,22 423,22 
11 Bălcescu 1 3,090 0,82 2,52 3,28 17,92 17,92 

12 Bălcescu2 50,820 0,87 44,11 57,34 313,16 313,16 

13 Bălcescu 3 34,160 0,82 27,90 36,27 198,11 198,11 
14 Bălcescu 4 1,530 0,82 1,25 1,62 8,87 8,87 
15 Rotunda 1 18,630 0,71 13,32 17,31 94,54 94,54 

16 Rotunda2 1,590 0,71 1,14 1,48 8,07 8,07 

17 Rotunda3 4,060 1,02 4,15 5,39 29,43 29,43 

18 Rotunda4 102,120 1,12 114,70 149,11 814,35 814,35 

19 Colonie 1,700 0,97 1,65 2,14 11,71 11,71 

20 CFR 8,620 0,97 8,36 10,87 59,37 59,37 

21 Drăgăneşti 13,250 1,12 14,88 19,35 105,66 105,66 

22 Rotunda 5 10,000 1,12  11 ,23 14,60 79,74 79,74 

23 Ocheşeşti 74,000 1,12 83,11 108,05 590,11 590,11 
24 Cemicari 3 31,670 1,02 32,34 42,04 229,59 229,59 

În prezent, pe suprafaţa de pâşune de pe raza UAT -ului, p ăşunează  898 UVM, fa ţă  de 799 UVM 

cât a rezultat capacitatea de păşunat raportată  la masa verde determinată  în anul 2017, ceea ce 

înseamnă  că  încărcătura de animale este mai mare cu 1 2,4%. 

- 	 Crescătorii de animale vor trebui s ă  asigure dferen ţa de l,ran ă  din alte surse(închirieri a altor 

suprafe ţe de p ăşune, producerea defuraje pe terenuri arabile, achizi ţionarea furajelor, lucr ări 
de ameliorare conform prezentului amenajament, etc.), cu respectarea calendarului de p ăşunat. 

6.5.3 Dezinfestarea p ăşunilor ş i asigurarea apei de b ă ut. 
Una din condiţ iile de bază  pentru buna reuş ită  a lucrărilor de valorificare a păşunilor o reprezintă  
atât organizarea păşunatului propriu zis cât şi înzestrarea păşunilor cu adăpători ş i adăposturi 

pentru animale, efectuarea unor Iucrări de asanare sanitar veterinară  a terenurilor ş i altele. 

O mare atenţie trebuie acordată  locurilor de adăpare a animalelor care pot să  fie focare de 

răspândire a helmintozelor (gă lbezei). În acest scop este necesar ă  curăţ irea ş i dezinfectarea Iunară  a 

adăpătoriior cu Iapte de var. Terenul din jurul adăpătorilor se va menţ ine uscat prin pavare ş i 

asigurarea scurgerii apelor în surplus. Suprafeţele de păşuni umede infestate cu parazi ţi pot fi 

recoltate prin cosire Ia înă lţ ime mai mare ş i fanuI uscat rezultat se poate introduce în hrana 
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animalelor. Dacă  în turm ă  se află  animale infestate se vor face dehelmintizări de 2 ori pe an, 

obligatoriu una cu 2 săptămâni înainte de ie şirea animalelor pe p ăşune. Combaterea parazitozelor 

de pe păşuni şi la animalele ce păşunează, cuprinde un complex de m ăsuri ş i Iucrări specifice care 
trebuiesc aplicate cu maximum de responsabilitate, pentru a nu se produce pagube mari ce anuleaz ă  
restul acţ iunilor privind cre şterea ş i valorificarea ierbii. 

	

Asigurarea cu apă  de băut este o condi ţie indispensabilă  pentru realizarea p ăşunatuiui 	- 
raţional. Pentru f1ecare kg de SU ingerat ă  (5Kg MV) consumul zilnic de ap ă  se ridică  Ia 4-6 1 la 
vacile de lapte 3-5 l la bovine Ia îngrăşat şi la 2-3 I Ia ovine ş i cabaline. De exemplu pentru o vac ă  
care consumă  10 kg SU (50 Kg MV) trebuie să  i se asigure 40-60 1 ap ă . Pentru fiecare Iitru de lapte 
produs o vacă  are nevoie de 4-6 l ap ă . 

	

În general se socote şte că  1 UVM în sezonul de păşunat are. nevoie 30-40 litri ap ă!zi vara ş i de 1 5 - 	- 
20 litri în cursul prim ăverii ş i al toamnei. Pentru o oaie adult ă  se socoteşte 2 - 4 1/cap/zi în perioada 
păşunatului. Aprovizionarea cu ap ă  se face din diferite surse, cu ad ăpători fixe sau mobile. 

	

Înzestrarea păşunilor cu adăpători, este adesea dif1cil ă, datorită  debitelor insuf1ciente ale 	- 
surselor de ap ă  ş i calităţ ii necorespunzătoare a acestora. 
Construirea adăpătorilor, presupune în primul rând cunoa şterea precis ă  a debitelor surselor de ap ă  
existente care se face prin cronometrarea duratei de umplere a unor vase cu capacitate cunoscut ă  ş i 
se exprimă  în litri / secundă . 

	

Dacă  debitul sursei de apă  este mai redus, se poate construi un rezervor de ap ă  care permite 	- 
acumularea cantităţ ii de apă  necesară  animalelor aduse la p ăşunat. La fel se poate colecta în bazine 
apa din ploi de pe acoperi şurile adăposturilor de animale sau a caselor de locuit, prev ăzute cu 

	

jgheaburi ş i ţevi de colectare. Ad ăpătorile fixe trebuie să  fie amplasate la maximum 800 m de Iocul 	- 
unde se păşunează  şi în jurul Ior sunt necesare lucrări de eliminare a excesuiui de umiditate. 
Lungimeajgheaburilor de ad ăpare (L) se calculează  în funcţie de numărul de animale (N) în a şa fel 
încât adăparea unei grupe de animale s ă  nu dureze mai mult de o oră . 
L= Nts/T 
t- timpui necesar ad ăpării unui animal 
s- frontul de adăpare pentru un animal 	 - 
T- timpul necesar adăpării întregului efectiv de animale (max 60 min) 
Exemplu: la un efectiv de 100 ovine ,lungimeajgheabului este: 
L100x5x0,5/604,16m 

Unele date necesare pentru calculul lungimii ad ăpătorilor. 

Tabel 6.14 
Specia ş i categoria de 

• 	 animale 
Necesar 
ziinic de 

apă  

Timp necesar 
adăpării unui 

animal (minute) 

Frontul de adăpare (m) când 
adăpatul se face: 

Pe ambele 
laturi 

Pe o singură  
latură  

Bovine ş i cabaline adulte 40-50 7-8 0,5 1,2 
Tineret taurin ş i cabalin 20-30 5-6 0,4 1 ,0 
Oi şi capre adulte 4-5 4-5 0,2 0,5 
Tineret ovin 2-3 4-5 0,2 0,5 
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Dimensiuiii oricntativc ale adăpătorilor (în cm). 
Tabel 6.15 
Specia de animale Specia de 

animale 
Lăţ imea interioară  Înă iţimea Ia sol 

În partea 
superioară  

În partea 
inferioară  

B6vine adulte 35 45 . 35 40-60 
Cabaline 35 50 40 60-70 

Ovine şi caprine 20 35 25 25-35 

Soluţ ia cea mai bună  o constituie ad ăpătorile automate cu nivel constant, unde pierderile de ap ă  
- 	sunt minime. 

Asigurarea apei de băut în prezent se realizeaz ă  astfel: 
-în trupurile l ş i 2 avem ca sursă  de apă : canale de desecare, râul Bârlad; 

- 	-în trupurile 3, 4 şi 5: canale de desecare; 
-în trupurile 6, 7, 8, 9, 10, 23, 24: canale de desecare, râul Rate ş ; 
-în trupurile 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22: canale de desecare. 
Necesarul de ap ă  în perioadele secetoase se mai asiguraă  şi cu cisterna. 
Pentru optimizarea aliment ării cu apă  a animalelor este nevoie de construc ţia ulucelor şi fixarea 

- acestora în Iocurile special de b ăut. Uluce pentru ad ăpat animale se vor construi conform normelor 
din ghid Ia dimensiunile prezentate în tabelele 6.14 si 6.15, astfel încât adăparea animalelor să  se 
realizeze în timp optim. 

- 	 6.5.4. Termeni lehnicipentru p ăşunat ralional si necesarul de iarb ă  
Organizarea raţ ională  a păşunatului presupune cunoa şterea şi însuşirea unor termeni tehnici 

utilizaţi azi în literatura pratologic ă  mondială, neintroduşi încă  în totalitate în terminologia agricol ă  
românească . Cei mai importan ţi dintre ace ştia sunt următorii. 
- TP = trup dep ăşune, ce reprezintă  o suprafaţă  de teren bine delimitată  în spaţiu pe Iimite naturale 

- 	sau construite, de o anumit ă  mărime, care poate avea dou ă  sau mai multe unităţ i de exploatare, cu 
vegetaţia ierboasă  aptă  să  fie folosită  în principal prin păscut direct cu animale; 
- UE = unitate de exploatare, ca subdiviziune a unei p ăşuni mai mari (TP), în care se asigur ă  

- 	necesarul de iarbă  pentru o grupă  de aproximativ 100 - 120 UVM în cazul societăţilor agricole sau 
20 - 30 UVM pentru proprietatea individual ă ; 

- p = parcelă  de p ăşunat, ca subdiviziune a UE, care este suprafa ţa unde pasc animalele în mod 
organizat, în rota ţie pe cicluri de păşunat; 
- SP = sezon dep ăşunat sau durata păşunatului într-o perioad ă  de vegetaţie care poate fi: 
- Dpp (zile) = durata p ăşunatuluiparcelelor, respectiv timpul cât rămân 
animalele pe o tarla în cursul unei perioade de p ăşunat; 
- Drp (zile) = durata perioadei de refacere a ierbii în parcel ă , reprezintă  timpul scurs între 
scoaterea animalelor de pe tarla şi reintroducerea lor pe aceea şi suprafaţă  Ia ciclul urm ător de 

păşunat; 
- Rip (kg/ha, t/ha) = rezerva de iarb ă  din parcel ă , este cantitatea de iarb ă  oferită  animaielor pe o 
suprafaţă  oarecare de păşune în cursul unui ciclu de p ăşunat sau numărul raţiilor zilnice de iarb ă  de 
care dispunem pe o parcel ă  Ia un moment dat. Rip este produsul dintre num ărul de UMV care se 

- 	introduc pe parcel ă  şi Dpp, care se exprimă  în raţii (UVM/ha). 

- Ip (UVM/ha) = încărcarea parcelei care este num ărul animalelor cu care se încarc ă  o parcelă  Ia 
o anumită  durată  în zile a păşunatului, în cadrul unui ciclu de p ăşunat. Se exprim ă  în UVM /ha ş i 

- depinde de Dpp. 
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După  KLAPP la o rezervă  de iarbă  Rip de 100 zile UVM/ha sunt posibile o Dpp de 4 zile o 
încărcătură  de 25 UVM/ha, iar Ia o Dpp de 1/2 zi o înc ărcătură  momentană  de 200 UVM/ha 

respectiv 50 mp pentru un animal. Ip scade la p ăşunatul raţionai din prim ăvară  spre toamnă, în 	- 
funcţie de mărimea rezervei de iarb ă . Au fost enumeraţ i şi defini ţi aceşti termeni de bază  pentru a 

înţelege mai bine regulile stricte ale p ăşunatului ra ţional. 
Din datele existente în literatura noastr ă  de specialitate necesarul zilnic de iarb ă  pentru diferite 	- 

specii şi categorii de animale este în general de: 
* 40 - 50 kg la vacile cu produc ţie mare, tauri şi boi; 
* 30 - 40 kg la vacile slab productive sau sterpe şi cai adulţ i; 	 - 
* 20 - 30 kg la tineretul bovin sub 200 kg; 
* 5 - 6 kg la ovinele adulte şi altele. 
Producţia păşunii determinată  în masă  verde (MV) recoltată  pe vreme însorită, fără  rouă, se poate 
transforma în substan ţă  uscată  (SU) sau în unităţi nutritive (UN) mai expeditiv pe bază  de 
coeficienţi sau prin determinări de laborator. Raportul între MV şi SU este în general de 5 : 1, 	- 
respectiv pentru transformarea produc ţiei de MV şi SU se împarte producţia de MV Ia 5. 

6. 5. 5 Determinarea valoriipastorale 	 - 
Vuloarea pastoral ă  -JP- este un indice sintetic de caracterizare a calitatii unei pajisti, determinata 
prin metode floristice de apreciere. 
CaIculul VP se face astfel: 
VP= PC(%)xIC/5 
Unde: 
VP- indicator valoare pastoral (0-1 00); 	 - 
PC- participare în covorul ierbos (%) indiferent de metoda de determinare; 
IC- indice de calitate furajer ă . 	 - 
După  determinarea indicatorului de valoare pastoral prin împ ărţirea la 5 a punctajului ob ţinut din 
înmulţirea PCxIC acesta se apreciaz ă  astfel: 

• 0-5 pajişte degradată 	 - 

• 5-15—foarteslabă  
• 15-20slabă  
• 25-50 mijlocie 
• 50-75 bună  
• 75-100foartebun ă  

Indicele obţinut pentru VP are vaiori de la 0 într-o paji şte fără  valoare furajeră  până  la 100 pentru o 
pajişte semănată( ideală). 
- pentru datele pedologice s-a efectuat studiul pedologic cu elemente de bonitare privind încadrarea 
pajiştilor în clase de calitate, de c ătre OSPA Galaţi. 
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Stabilirea valorii pastoraie pentru trupurile 1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 20, 23. 
Suprafa ţa 541.17 ha - teren orizontaL 

Tabel 6.16 
Specificaţie % PC IC PC x 1C 
Graminee 71,50  
Poa pratensisi (firuţa) 9,50 4,0 38,0 

Festuca rumbra (păiuş  roşu)  2,00 3,0 6,0 
Festuca arundinacea (p ăiuş  înalt) 5,00 3,0 1 5,0 
Festuca valesiaca (p ăiuş  stepic) 10,00 2,0 2090 
Botriochloa ischaemum(b ărboasă) 4,00 0,0 0,0 

Phaiaris arundinaceae(ierb ălt ă) 3,00 4,0 12,0 
Nardus stricta(p ărul porcuiui, ţepoş ica) 3,00 0,0 0,0 

Poa bulbosa (firu ţa cu bulbi) 5,00 3,0 15,0 
Agropiron repens (pir târâtor) 6,00 2,0 12,0 
Bromus erectus(obsigă) 5,00 2,0 5,0 
Lolium perenne(raigras englezesc) 6,00 5,0 30,0 
Bromus inermis(obsigă  nearistată) 3,00 4,0 12,0 
Arrhenatheum elatius(ovăscior) 3,00 4,0 12,0 
Hordeum murinum(orzul şoarecelui) 5,00 3,0 15,0 
Alopecurus pratensis (coada vulpii) 2,00 4,0 8,0 

Legurninoase 11,60  
Trifolium repens(trifoi alb) 2,50 5,0 12,5 
Trifolium campestre(trifoi galben) 2,00 2,0 4,0 
Trifolium pretense(trifoi ro şu) 2,10 - 	5,0 10,5 
Medicago falcata(lucern ă  galbenă) 1 ,50 4,0 6,0 
Vicia cracca(măzăriche) 2,00 3,0 6,0 
Trifolium hybridum(trifoi corcit) 1,50 4,0 6,0 
Specii din alte familii botanice 7,19  
Achilleamillefolium(coada şoricelului) 1,00 2,0 2,0 
Plantagolanceolata(patlagin ă) 0,80 2,0 1,6 
Taraxacumoffcinale(p ăpădie) 0,90 3,0 2,7 
Daucuscarota(morcovsalbatec) 0,30 0,0 0,0 
Eryngiumcampestre(scaiuldracului) 0,20 0,0 0,0 
Verbena officinalis(urzicuţe) 0,40 0,0 0,0 

Artemisia austriaca(pelini ţă) 1,00 0,0 0,0 
Convolvulusarvensis(volbur ă) 0,30 1,0 0,3 
Galiumaparine(turi ţă ) 0,30 0,0 - 0,0 
Onopordonacanthium(scaiulm ăgăresc) 0,20 0,0 0,0 
Cardaria draba( urda vacii) 0,20 1 ,0 0,2 
Pontentillaerecta(cincidegete) 0,05 0,0 0,0 
Geraniumpretense(cioculberzei) 0,05 1 ,0 0, 1 
Rumexalpinus(steviastânelor) 0,10 0 0,0 
Matricariassp(mu şeţel) 0,10 1 0,1 
Sinapisarvensis(mu ştarsălbatec) 0,10 0,0 0,0 
Verbascumphlomoides(lumân ărică) 0,10 0,0 0,0 
Veronicachamaedrys( şopârli ţa) 0,05 1,0 0,1 
Tragopogonpratensis(barbacaprei) 0,03 3,0 0,1 

iuncuseffusus(pipirig,rugina) 1,00 1 ,0 1 ,0 
Ranunculusacer(piciorulcoco şului)  0,01 

90,29 

0,0 

0,0 
0,0 

251,8 TOTAL 
Valoareapastoral ă   50,4 

ApreciereVP Nlijlocie - Btin ă  
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Stabilirea valorii pastorale pentru trupurilell, 14, 15, 16- versan ţi cu expozi ţie estică ; 	- 
Suprafaţa 24,840 ha 

Specificaţ ie % PC IC PC x IC 

Graminee 69,50  

Poa pratensisi (firu ţa) 9,50 4,0 38,0 

Festuca rumbra (păiuş  roşu) 2,00 3,0 6,0 

Festuca arundinacea (p ăiuş  înalt) 5,00 3,0 15,0 

Festuca valesiaca (p ăiuş  stepic) 8,00 2,0 16,0 

Botriochioa ischaemum(bărboasă) 7,00 0,0 0,0 

Phalaris arundinaceae(ierb ăiuiă) 3,00 4,0 12,0 

Nardus stricta(p ărul porcului, ţepoş ica) 3,00 0,0 0,0 

Poa bulbosa (firuţa cu bulbi) 5,00 3,0 15,0 
Agropiron repens (pir târâtor) 10,00 2,0 . 	20,0 

Bromus erectus(obsigă) 5,00 2,0 10,0 
Hordeum murinum(orzul şoarecelui) 6,00 3,0 18,0 

Bromus inermis(obsigă  nearistată) 3,00 40 12,0 

Arrhenatheum elatius(ovăscior) 3,00 4,0 12,0 

Leguminoase 11,60  

Trifolium repens(trifoi alb) 2,50 5,0 12,5 

Trifolium campestre(trifoi galben) 2,00 2,0 4,0 

Trifoiium pretense(trifoi ro şu) 2,10 5,0 1 0,5 

Medicago falcata(lucern ă  gaibenă) 1,50 4,0 6,0 
Vicia cracca(măzăriche) 2,00 3,0 6,0 

Trifolium hybridum(trifoi corcit) 1,50 4,0 6,0 

Specii din alte familii botanice 8,25  

Achillea miilefolium( coada şoricelului) 1,00 2,0 2,0 

Plantago Ianceolata( patlagin ă) 0,80 2,0 1,6 
Taraxacum offlcinale( păpădie) 0,90 3,0 2,7 
Daucus carota( morcov salbatec) 0,30 0,0 0,0 
Eryngium campestre( scaiul dracului) 0,20 0,0 0,0 
Verbena officinalis(urzicuţe) 0,40 0,0 0,0 
Artemisia austriaca(pelini ţă) 1,00 0,0 0,0 
Convolvulus arvensis(volbură) 0,80 1 ,0 0,8 
Galium aparine (turi ţă ) 0,50 0,0 0,0 
Onopordon acanthium(scaiul măgăresc) 0,50 0,0 0,0 
Cardaria draba( urda vacii) 1,00 1 ,0 1 ,0 
Pontentilia erecta(cinci degete) 0,10 0,0 0,0 
Geranium pretense(ciocul berzei) 0,10 1,0 0,1 
Rumex alpinus(stevia stânelor) 0,10 0 0,0 

Matricaria ssp(mu şeţel) 0,10 1 0,1 
Sinapis arvensis(mu ştar sălbatec) 0,10 0,0 0,0 
Verbascum phlomoides(lumân ărică) 0,10 0,0 0,0 
Veronica chamaedrys( şopârli ţa) 0,10 1,0 0,1 
Tragopogon pratensis(barba caprei) 0,10 3,0 0,3 
Ranunculus acer(piciorul coco şului) 
Leonurus cardiaca(talpa gâ ştii)  

0,05 
 0,8 

1,1 

0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 Sambucus ebulus(boz) 	 - 

TOTAL 91,15 0,0 239,1 

Valoarea pastoral ă   45,4 

Apreciere VP Mijlocie 
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Stabilirea valorii pastorale pentru trupurile 12, 13, 
Suprafa ţa 84,98 ha 

Specificaţie % PC 1C PC x IC 
Graminee 68,00  
Poa pratensisi (firu ţa) 5,00 4,0 20,0 
Festuca rumbra (p ăiuş  roşu) 2,00 3,0 6,0 
Festuca arundinacea (p ăiuş  înalt) 	. 5,00 3,0 15,0 
Festuca vaiesiaca (p ăiuş  stepic) 5,00 2,0 10,0 
Botriochloa ischaemum(bărboasă) 3,00 0,0 0,0 
Phaiaris arundinaceae(ierb ăluţă) 3,00 4,0 12,0 
Nardus stricta(părul porcului, ţepoş ica) 3,00 0,0 0,0 
Poa bulbosa (firu ţa cu buibi) 5,00 3,0 15,0 
Agropiron repens (pir târâtor) 6,00 2,0 12,0 
Bromus erectus(obsigă) 5,00 2,0 5,0 
Lolium perenne(raigras englezesc) 3,00 5,0 15,0 
Bromus inermis(obsigă  nearistată) 3,00 . 	4,0 12,0 
Arrhenatheum elatius(ovăscior) 3,00 4,0 12,0 
Hordeum murinum(orzul şoarecelui) 5,00 3,0 15,0 
Phragmites australis(trestie) 10,00 1 ,0 10,0 
Alopecurus pratensis (coada vulpii) 2,00 4,0 8,0 

Leguminoase 13,60 

Trifolium repens(trifoi alb) 3,00 5,0 15,0 
Trifolium campestre(trifoi galben) 3,00 2,0 6,0 

Trifolium pretense(trifoi ro şu) 2,10 5,0 10,5 

Medicago falcata(Iucernă  galbenă) 2,00 4,0 8,0 

Vicia cracca(măzăriche) 2,00 3,0 6,0 
Trifolium hybridum(trifoi corcit) 1,50 • 	4,0 6,0 
Specii din alte familii botanice 16,19  

Achillea miliefoiium( coada şoricelului) 1,00 2,0 2,0 
Plantago Ianceolata( patlagin ă) 0,80 , 2,0 1,6 

Taraxacum offcina1e( p ăpădie) 0,90 3,0 . 	2,7 

Daucus carota( morcov salbatec) 0,30 0,0 0,0 

Eryngium campestre( scaiul dracului) 0,20 0,0 0,0 
Verbena ofticinalis(urzicu ţe) 0,40 0,0 0,0 

Artemisia austriaca(pelini ţă) 1,00 0,0 0,0 

Convolvulus arvensis(volbură) 0,30 1 ,0 0,3 
Galium aparine (turi ţă ) 0,30 0,0 0,0 
Onopordon acanthium(scaiul m ăgăresc) 0,20 0,0 0,0 
Cardaria draba( urda vacii) 0,20 1 ,0 0,2 

Pontentilla erecta(cinci degete) 0,05 0,0 0,0 
Geranium pretense(ciocul berzei) 0,05 1 ,0 0,1 
Rumex alpinus(stevia stânelor) 0,10 0 0,0 

Matricaria ssp(muşeţel) 0,10 1 0,1 
Sinapis arvensis(mu ştar sălbatec) 0,10 0,0 0,0 

Verbascum phlomoides(lumân ărică) 0,10 0,0 0,0 
Veronica chamaedrys( şopârli ţa) 0,05 1,0 0,1 

Tragopogon pratensis(barba caprei) 0,03 3,0 0,1 

Juncus effusus( pipirig, rugina) 10,00 1,0 10,0 

Ranunculus acer(piciorul coco şului) 0,01 0,0 0,0 

TOTAL 97,79 0,0 225,3 

Viloarea l)stOrAl  45 1 1 

Al)reciere VP Mijlocie 
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Stabiiirea valorii pastorale pentru trupurile 17, 18, 21, 22. 
Suprafaţa 129.43 ha 

Specificaţie % PC iC PC x IC 

(;r:iiiiitiee 71,50 

Poa pratensisi (firu ţa) 9,50 4,0 38,0 

Festuca rumbra (p ăiuş  roşu) 2,00 3,0 6,0 

Festuca arundinacea (p ăiuş  înalt) 5,00 3,0 15,0 

Festuca vaiesiaca (p ăiuş  stepic) 10,00 2,0 20,0 

Botriochloa ischaemum(bărboasă) 4,00 0,0 0,0 

Phalaris arundinaceae(ierb ă1t ă ) 3,00 4,0 12,0 

Nardus stricta(părul porcului, ţepoş ica) 3,00 0,0 0,0 

Poa bulbosa (firu ţa cu bulbi) 5,00 3,0 15,0 

Agropiron repens (pir târâtor) 6,00 2,0 12,0 

Bromus erectus(obsigă) 5,00 2,0 5,0 

Lolium perenne(raigras englezesc) 6,00 5,0 30,0 

Bromus inermis(obsigă  nearistată) 3,00 4,0 12,0 

Arrhenatheum elatius(ovăscior) 3,00 4,0 12,0 
Hordeum murinum(orzul şoarecelui) 5,00 3,0 1 5,0 

Alopecurus pratensis (coada vulpii) 2,00 4,0 8,0 

Leguminoase 13,60  
Trifolium repens(trifoi aib) 3,00 5,0 15,0 
Trifolium campestre(trifoi galben) 3,00 2,0 6,0 
Trifolium pretense(trifoi ro şu) 2,10 5,0 10,5 - 

Medicago falcata(lucern ă  galbenă) 2,00 4,0 8,0 
Vicia cracca(măzăriche) 2,00 3,0 6,0 
Trifolium hybridum(trifoi corcit) 1,50 4,0 6,0 

Specii din alte familii botanice 10,19  
Achilleamillefolium(coada şoricelului) 1,00 2,0 2,0 
PlantagoIanceolata(patlagin ă) 0,80 2,0 1,6 
Taraxacumofficinale(păpădie) 0,90 3,0 2,7 
Daucuscarota(morcovsalbatec) 0,30 0,0 0,0 
Eryngium campestre( scaiul dracului) 0,20 0,0 0,0 
Verbenaofficinalis(urzicu ţe) 0,40 0,0 0,0 
Artemisiaaustriaca(peliniţă) 1,00 0,0 0,0 
Convolvulusarvensis(volbură) 0,30 1 ,0 0,3 
Galiumaparine(turi ţă ) 0,30 0,0 0,0 
Onopordonacanthium(scaiulm ăgăresc) 0,20 0,0 0,0 
Cardaria draba( urda vacii) -  0,20 1 ,0 0,2 
Pontentillaerecta(cincidegete) 0,05 0,0 0,0 
Geranium pretense(ciocul berzei) 0,05 1,0 0,1 
Rumex alpinus(stevia stânelor) 0,10 0 010 
Matricariassp(muşeţel) 0,10 1 0,1 
Sinapisarvensis(mu ştarsălbatec) 0,10 0,0 0,0 
Verbascumphlomoides(lumân ărică) 0,10 0,0 0,0 
Veronicachamaedrys( şopârli ţa) 0,05 1 ,0 0,1 
Tragopogonpratensis(barbacaprei) 0,03 3,0 0,1 
Juncus effusus( pipirig, rugina) 4,00 1 ,0 4,0 
Ranunculusacer(piciorulcocoşului) 0,01 0,0 0,0 
TOTAL 95,29 0,0 258,3 
V:iloiiea l)toral 51,7 

ApreciereVP Nlijlocie - Bun 
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Stabilirea încărcăturii pe trupuri în functţie de producţia ţintă . 

Tabel 6.17 

Trup 
Suprafata 

, ha 
Productia 

/ha 

Coeficient 
de folosire, 

Producţ ia 
utila dc 
masa 

verdc, t 

Producţ ia 
totală  de 

masă  
vcrde, 

ZAF(col 
4/0,05) 

lncă rcă tura, 
cap/ha 

Încă rcătura 
totala, UVM 

1 Satu Nou 1 40,530 11,88 99,00 11,76 481,29 235,13 1,24 50,16 

2 SatuNou2 22,220 11,88 99,00 11,76 263,86 235,13 1,24 27,50 

3 Satu Nou 3 56,060 11,88 99,00 11,76 665,71 235,13 1,24 69,37 

4 Crjviţeni 1 19,210 10,00 99,00 9,90 192,10 198,00 1,04 20,02 

5 Criviţeni 2 22,500 12,50 99,00 12,38 281.25 247,50 1,30 29,31 

6 
Ocheşeşti- 

. 

Crivi ţeni 
184,830 10,63 99,00 10,52 1963,82 210,38 1,11 204,65 

7 Raleş  1 7,000 10,63 99,00 10,52 74,38 210,38 1,11 • 	 7,75 

8 Raleş  2 31,940 17,50 99,00 17,33 558,95 346,50 1,82 58,25 

9 Cernicari 1 14,180 12,50 99,00 12,38 177,25 247,50 1,30 18,47 

10 Cernicari 2 58,380 12,50 99,00 12,38 729,75 247,50 1,30 76,05 

11 Bălcescu 1 3,090 10,00 99,00 9,90 30,90 198,00 1,04 3,22 

12 Bălcescu2 50,820 10,63 99,00 10,52 539,96 210,38 1,11 56,27 

13 Bălcescu3 34,160 10,00 99,00 9,90 341,60 198,00 1,04 35,60 

14 Bălcescu4 1,530 10,00 99,00 9,90 15,30 198,00 1,04 1,59 

15 Rotunda 1 18,630 8,75 99,00 8,66 163,01 173,25 0,91 16,99 

16 Rotunda2 1,590 8,75 99,00 8,66 13,91 173,25 0,91 1,45 

17 Rotunda 3 4,060 12,50 99,00 . 	 12,38 50,75 247,50 1,30 5,29 

18 Rotunda4 102,120 13,75 99,00 13,61 1404,15 272,25 1,43 146,33 

19 Colonie 1,700 11,88 99,00 11,76 20,19 235,13 1,24 2,10 

20 CFR 8,620 11,88 99,00 11,76 102,36 235,13 1,24 10,67 

21 Drăgărieşti 13,250 13,75 99,00 13,61 182,19 272,25 1,43 18,99 

22 Rotunda 5 • 10,000 13,75 99,00 13,61 137,50 272,25 	1 . 	 1,43 14,33 

23 Ocheşeşti 74,000 13,75 99,00 13,61 1017,50 272,25 1,43 106,03 

24 Cernicari 3 31,670 12.50 99.00 12,38 395,88 247,50 1,30 41,25 

ZAF = DSP X încărcătura/ ha 
ZAF - număr zile animal furajat pe p ăşune; 
DSP -lurata sezon de p4unat190 zile; 
0,05-cantitatea de mas ă  verde, în tone consumată  efectiv de un UVM/zi. 

CaIculuI numărului de animale pe specii , pe trtipuri pe total suprafa ţă  de păşunat func ţie de 

încă rcă tura tintă  
Tabcl 6.18 

Vaci Bovine 61uni-2 Ovine/caprinc 
Nr. 

Trup 
Suprafaţa, 

UVM/ha lapte/total ani/total /total 
Crt ha 

suprafaţă  suprafaţă  suprafaţă  
1 SatuNou 1 40,530 1,24 50,16 65,20 356,11 
2 SatuNou2 22,220 1,24 27,50 35,75 195,23 
3 SatuNou3 56,060 1,24 69,37 90,19 492,56 
4 Crivi ţeni 1 19,210 1,04 20,02 26,02 142,13 

5 Crivi ţeni 2 22,500 1,30 29,31 38,10 208,10 
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Stabilirea încărcă turii pe trupuri în funct ţie de produc ţia ţintă . 

Tabel 6.17 

- 

Trup 
Suprafata 

, ha 

Productia 
/ha 

• 
Coeficient 
de folosire, 

Producţ ia 

utilă  de 
masa 

verde, t 

Producţ ia 
totaiă  de 

masă  
verde, 

ZAF(col 
4/0,05) 

Încă rcă tura, 
cap/ha 

Încărcătura 

totala, UVNI 

1 Satu Nou 1 40,530 11,88 99,00 11,76 481,29 235,13 1,24 50,16 

2 Satu Nou 2 22,220 11,88 99,00 11,76 263,86 235,13 1,24 27,50 

3 Satu Nou 3 56,060 11,88 99,00 11,76 665,71 235,13 1,24 69,37 

4 Criviţeni i 19,210 10.00 99,00 9,90 192.10 1981 00 1,04 20,02 

5 Criviţeni 2 22,500 12,50 99,00 12,38 281,25 247.50 1,30 29,31 

6 
Ocheşeşti- 

. 	. 
Cnvi ţefli 

184,830 10,63 99,00 10,52 1963,82 210,38 1.11 204.65 

7 Raleş  1 7,000 10.63 99,00 10,52 74,38 210,38 1,11 7,75 

8 Raleş  2 31,940 17,50 99,00 17,33 558,95 346,50 1,82 58,25 

9 Cernicari 1 14,180 12,50 99,00 12,38 177,25 247,50 1,30 18,47 

10 Cemicari 2 58,380 12,50 99,00 12,38 729,75 247,50 1,30 76,05 

11 Bă icescu 1 3,090 10,00 99,00 9,90 30,90 198,00 1,04 3,22 

12 Bălcescu 2 50,820 10,63 99,00 10,52 539,96 210,38 1,11 56,27 

13 Bălcescu 3 34,160 10,00 99,00 9,90 341,60 198,00 1,04 35,60 

14 Balcescu 4 1,530 10,00 99,00 9,90 15,30 198,00 1,04 1,59 

15 Rotunda 1 18,630 8,75 99,00 8,66 163,01 173,25 0,91 16,99 

16 Rotunda 2 1,590 8,75 99,00 8,66 13,91 173,25 0,91 1,45 

17 Rotunda3 4,060 12,50 99,00 12,38 50,75 247,50 1,30 5,29 

18 Rotunda4 102,120 13,75 99,00 13,61 1404,15 272,25 1,43 146,33 

19 Colonie 1,700 11,88 99,00 11,76 20,19 235,13 1,24 2,10 

20 CFR 8,620 11,88 99,00 11,76 102,36 235,13 1,24 10,67 

21 Drăgăneşti 13,250 13,75 99,00 13,61 182,19 272,25 1,43 18,99 

22 Rotunda5 • 	10,000 13,75 99,00 13,61 137,50 272,25 1,43 14,33 

23 Ocheşeşti 74,000 13,75 	1 99,00 	1 13,61 1017,50 272,25 1,43 106,03 

24 Cemicari 3 31,670 	1 12,50 	1  99,00 	1  12,38 395,88 247,50 1,30 41,25 

ZAF = DSP X încărcătura! ha 
- 	 ZAF - număr zile animai furajat pe p ăşune; 

DSP -durata sezon de p4unat190 zile; 
0,05-cantitatea de mas ă  verde, în tone consumat ă  efectiv de un UVM/zi. 

Calculul numărului de animale pe specii , pe trupuri pe total suprafa ţă  de păşunat func ţie de 

încărcătura ţiută  
Tabel 6.18 

Vaci Bovine 61uni-2 Ovine/caprine 
Trup 

Suprafaţa, 
UVM/ha lapte/total ani/total /total 

Crt ha  
suprafatà suprafaţă  suprafaţă  

1 SatuNou 1 40,530 1,24 50,16 65,20 356,11 
2 SatuNou2 22,220 1,24 27,50 35,75 195,23 

3 SatuNou3 56,060 1,24 69,37 90,19 492,56 
4 Crivi ţeni 1 19,210 1,04 20,02 26,02 142,13 

5 Crivi ţeni 2 22,500 1,30 29,31 38,10 208,10 
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Ocheeşti- 
Criviţeni 

184,830 1,11 204,65 266,05 1453,02 

7 Raleş l 7,000 1,11 7,75 10,08 55,03 

8 RaIeş 2 31,940 1,82 58,25 75,72 413,56 

9 Cernicari 1 14,180 1,30 18,47 24,01 131,15 

10 Cernicari 2 58,380 1,30 76,05 98,86 539,94 
11 Bălcescu 1 3,090 1,04 3,22 4,19 - 	 22,86 

12 Bălcescu2 50,820 1,11 56,27 73,15 399,52 

13 Bălcescu3 34,160 1,04 35,60 46,28 252,75 
14 Bălcescu4 1,530 1,04 1,59 2,07 11,32 

15 Rotunda1 18,630 0,91 16,99 22,08 120,61 

16 Rotunda2 1,590 0,91 1,45 1,88 10,29 
17 Rotunda3 4,060 1,30 5,29 6,88 37,55 

18 Rotunda4 102,120 1,43 146,33 190,23 1038,92 
19 Colonie 1,700 1,24 2,10 2,73 14,94 

20 CFR 8,620 1,24 10,67 13,87 75,74 
21 Drăgăneşti 13,250 1,43 18,99 24,68 134,80 
22 Rotunda5 10,000 1,43 14,33 18,63 101,74 
23 Ocheşeşti 74,000 1,43 106,03 137,84 752,84 
24 Cernicari 3 31,670 1,30 41,25 53,63 292,91 

In prezent pe pajiştile din UAT, păşunează  622 bovine + cabaline si 1958 ovine ş i caprine, 
respectiv 898 UVM-uri. 

(irll %i (1II1JL( / 11 Jl oilu fi ă loi %U% IIILfltIOtl(lh capacittitea (/L J)a%IIn(l1 Ne rnă rc%tc 
/a 1021  1 M faiă  (IL 799 UVAI, (isif(I rczult ă  că  se i(I pute(l (i%i,1if(i IlecLN(lrIgl de hranà petitru 

( J 1-iirilc care jusc î,l prezcnt pe raza (.i T-ului. respeclii 898 UJ 11-uri. 

6. 5. 6 Sisterne de p ăşuilut 

După  ce am aplicat toate metodele de îmbun ătăţire a covorului ierbos a unei paji şti, prin curăţ ire de 	- 
vegetaţie dăunătoare, fertilizare, supraîns ămânţare, amendare, etc., problema cea mai important ă  
rămâne valorificarea produc ţiei de iarbă  prin cosire şi / sau păscut cu animalele. 
Utilizarea prin cosire reclam ă  cunoaşterea unor condi ţ ii mai simple ce trebuiesc respectate cum ar 
fi: stadiul de dezvoltare al plantelor, în ălţimea şi modul de tăiere, îndepărtarea recoltei, preg ătirea 
fnu1ui, însilozarea şi altele. 
În schimb păşunatul este cu mult mai complicat, întrucât intervine factorul animal prin c ălcare, 
ruperea ierbii, dejec ţii solide şi Iichide, etc., cu influen ţe determinante asupra productivit ăţ ii ş i 
compoziţiei floristice a covorului ierbos al unei paji şti. 
De aceea trebuie s ă  se acorde o aten ţie la fel de mare metodelor de folosire ca ş i metodelor de 
îmbunătăţ ire a producţiei unei paji şti, pentru a obţ ine rezultatele scontate. 
Păşunatul continuu (liber) este sistemul de p ăşunat practicat în zona, din cele mai vechi timpuri, 
find un sistem extensiv. Conform acestui sistem, animalele sunt I ăsate să  pască  pe păşune .de 
primăvara devreme ş i până  toamna târziu. Sistemul este practicat în zonele secetoase, unde 

producţia paji ş ilor permanente este mic ă  şi neuniform repartizat ă  pe cicluri de p ăşunat si perioada 
de secetă  din vară  duce la diminuarea producţiei în ciclurile trei ş i patru. În condi ţiile actuale, din 
studiul vegetaţiei pajitilor, nu recomand ăm tarlalizarea în nici un trup de paji şte analizat; productia 	- 
pajiştilor fiind prea rnică  pentru a sejustifica economic. 
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- 	Subîncărcarea p ăşunii cât ş i supraîncărcarea sunt Ia fel de d ăunătoare pentru covorul 
ierbos.Animalele păşunează  în mod selectiv numai plantele valoroase, situa ţ ie care favorizeaz ă  

- 	extinderea buruienilor. 
La fel prelungirea peste normal a duratei sezonului de p ăşunat, în special cu oiie, p ăşunatul pe 
vreme umedă  a terenurilor în pantă  pot produce eroziuni grave ale solului sau tasarea lui cu 

- 

	

	extinderea pe terenuri plane a unor specii ca: târsa (Deschampsia caespitosa), pipirigul (Juncus sp.) 
şi altele. 
Subîncărcarea, pân ă  la abandon a unor păşuni, favorizeaz ă  invazia vegetaţiei lemnoase dăunătoare, 
care în timp, poate s ă  se transforme în pădure. 
Cu toate acestea în urmatorii ani, dupa ce se vor face toate Iucr ările de ameliorare a paji ştilor, 

unele pajişti pot fi târlâlizate ş i se va putea trece Ia păşunatul ra ţional. 

Recomandari: 
Practicarea unor variante de ra ţ ionalizare a paşunatului continuu: 

- 	 - conducerea turmelor pe un anumit traseu, care din când în când este modificat. Astfel animalele 
nu stau în aceelasi loc, ci pa şunează  pe locuri diferite şi în aceiaşi zi şi în zile diferite; 
- păşunatul în front. În acestcaz animalele sunt dirijate în deplasarea lor pe p ăşune de către un 

cioban ce le permite înaintarea numai pe m ăsura consumării suficiente a plantelor; 
- păşunatul continuu (liber) intensiv simplificat unde parcelarea este redus ă  în mod substanţial la 1 - 

2 parcele cu efect direct asupra diminu ării cheltuielilor ocazionale de parcelare şi alimentare cu 
apă . 
Păşunatul rational (prin rotatie). Are ca principiu împ ărţ irea păşunii în tarlale şi intrarea 

- succesivă  cu anirnalele pe tarlale. Organizarea unui p ăşunat raţional (prin rota ţie) presupune 
stabilirea num ărului de parcele (tarlale) în care se împarte paji ştea, suprafaţa acestora şi durata de 
timp cât stau an imalele pe tarla. În aceast ă  metodă  păşunea este păscută  doar pentru anumite 
perioade, intercalate cu pauze care permit refacerea plantelor din paji şti (25 -30 de .zile). Ciclul de 
păşunat se refera la durata de refacere a paji ştii şi durata păşunatului pe o tarla. Astfel în intervalul 
de păşunat de 190de zile (25.04.- 01.11.), avem 4-6 cicluri de p ăşunat în funct ţe de evoluţia 
factorilor climatici; în general în zona de câmpie pe timpul verii vegeta ţia•pajiştilor suferă  foarte 

mult. Această  metodă  prezintă  mai multe variante: 
- păşunatul dozat - o recomandăm pentru paji ştile permanente, cu produc ţii mai mici de 8 t/ha 
m.v. utilizate în mod special cu oile si se refer ă  la atribuirea unei suprafete mai mari de p ăşune, pe 
care animalele stau o perioda mai lung ă  de timp. Suprafaţa tarlalei se calculeaz ă  în funcţie de 
producţia păşunii şi de numărul de animale. Tarlalele sunt utilizate în succesiune, conform figurii 
de maijos. 

Puii utiil (/()Z(lt Îl1 succesiuiie 
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Organizarea păşunatului pe parcele ş i a celui dozat presupune respectarea cu stricte ţe a unor reguii 
de bază  ale exploatării păşunilor, care se adaptează  în funcţie de mersul timpului, ritmul de cre ştere 
a ierbii, influen ţa păşunatului asupra covorului ierbos, ş i alte criterii zooeconomice. 
Iată  câteva reguli mai importante de folosire ra ţională  a păşunilor în sistem dirijat de conducere a 
animalelor: 
1. Obişnuirea treptată  a animalelor cu iarba de pe p ăşune, cu raţii de trecere ş i păşunat moderat în 	- 
primele zile ale sezonului. 
2. Durata păşunatului într-o parcel ă  (Dpp) să  fie cât mai mic ă, iar durata de refacere a ierbii dup ă  
păşunat (Drp) să  fie suficientă, respectiv: 16 zile în luna mai, 20 în iunie, 25 în iulie, 32 în august, 
37 în septembrie ş i peste 40 zile în Iuna octombrie. 
3. Încărcarea parcelelor s ă  fie în limite ra ţionale, care se poate realiza prin reducerea Dpp 
păşunându-se zilnic porţiuni cât mai mici cu încărcare maxim ă  calculate pe baza rezervei de iarb ă  
(Rip) disponibilă, delimitată  de gardul electric. 
4. Forţarea animalelor să  consume integral iarba din parcele pentru a preveni p ăşunatul selectiv şi a 	- 
asigura o otăvire uniformă  la ciclurile urm ătoare de păşunat. 
5. Modiflcarea încărcării parcelelor în cursul perioadei de vegeta ţie în funcţie de producţia de iarbă , 
prin mărirea respectiv mic şorarea suprafe ţelor repartizate zilnic animalelor cu ajutorul gardului 
electric. 
6. Compensarea varia ţiilor sezoniere de cre ştere a ierbii prin cosirea unor parcele în prima perioad ă  
de păşunât şi furajarea suplimentară  în a douajumătate a verii. 
7. Folosirea din plin a perioadei de refacere a ierbii pentru efectuarea lucrărilor de îngrjire a 
păşunii (împrăştierea baligilor, combaterea buruienilor, cosirea resturilor neconsumate, fertilizare 
fazială, irigare, etc.). 
8. Practicarea p ăşunatului de noapte în timpul c ăldurilor de vară. 
9. Evitarea păşunatului pe vreme excesiv de umed ă  şi furajarea Ia iesle pentru a feri ţelina de 
stricăciuni prin călcare cu animalele. 
10. Asigurarea pe cât posibil în parcel ă  a alimentării permanente cu apă  a animalelor. 
11. Ocrotirea animalelor de ar ş iţa verii şi figu1 din primăvară  sau toamnă  prin asigurarea unor 
umbrare forestiere sau ad ăposturi u şoare. 
12. Oprirea din timp a p ăşunatului, înainte ca animalele s ă  sufere de lipsa de iarb ă  şi mai ales 	- 
pentru a sigura p ăşunii timpul necesar de preg ătire să  intre bine în iarnă . 
La aceste reguli se mai poate ad ăuga multe altele în plus care se refer ă  la întreţinerea covorului 
ierbos şi la programul animalelor în sezonul de p ăşunat. 	 - 

6.5.7. Mărimea şi împă rţirea pajiştii în parcele de păşunat 
Pentru buna desfăşurare a valorific ării ierbii dintr-un trup de păşune, se prezintă  câteva calcule care 	- 
sunt necesare pentru determinarea m ărimii unei parceie de p ăşunat (Mp) ş i al numărului de parcele 
(Np) din tarlaua care face parte dintr-o unitate de exploatare (UE) prin p ăşunat a unei paji şti: 
Mărimea parcelei se face în func ţie de rezerva de iarb ă  (Rip), după  formula: 	 - 

Numărul animaieior XDPP 
Mp= 	

Rip 

De exemplu, dac ă  Rip este de 120 raţ ii UVM / ha Ia un ciclu de păşunat ( 7.800 kg/ha : 65 kg/UVM 
= 120 raţii) Dpp (durata de p ăşunat pe parcel ă) de 3 zile ş i numărul animalelor de 60 UVM, 
măriniea parcelei va fl urm ătoarea: 

60x3 180 
Mp=- 1,5ha 

Numărul parcelelor se stabile şte după  formula: 
_ Drp 
	 - 

Dpp 
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Astfel, dacă  durata medie a păşunatului într-o parcel ă  (Dpp) este de 4 zile ş i durata perioadei de 
refacere a ierbii (Drp) este în medie de 28 zile, atunci num ărul de parcele necesar va fi: 

28 
parcele Np= + 1= 8 parcele 

In mod normal,iarba se valorifica cu atat mai bine cu cat numarul parcelelor dintr-o tarla de pasunat 
este mai mare,intrucat se poate reduce Dpp(durata medie a pasunatului intr-o parcela) si mari 
Drp(durata perioadei de refacere a ierbii).tJn numar prea mare de parcele ridica foarte multe costuri 
ocazionale de imprejmuire cu garduri fixe.Cel mai raspandit sistem in practica este impartirea unei 
pasuni in minim 4 parcele pana Ia maxim 12 parcele. 
Modul de divizare a unei tarlale în parcele, care face parte dintr-o unitate de 
exploatare (UE), este determinat de configura ţ ia terenului, de forma lui geometric ă . 

- 	 Na=xMp 

Împă rţirea trupurilor pe parcele de p ăşunat funcţie de mărimea pa rcelei rezultat ă  din calcul 
şi încărcătura de animale pe fiecare parcelă  

Tabel 6.19 

Nr. 
Crt 

Trup 
Suprafata, 

ha 

Producţia de 
masă  verde, 

kgiha 

• 
Rip(Numă rul 

.. 
de raţii)/ha 

. 
Mp(măr.mea 

• 
parcelei) 

Nr. 
parc 

UVMIha 
IJVNI/total 
suprafaţă  

Numă r 
. 

ov.ne+caprine 
 /total suprafa ţă  

1 Satu Nou 1 40,53 9,50 0,15 5,07 8,00 0,96 38,91 276,25 

2 Satu Nou 2 22,22 9,50 0,15 2,78 8,00 0,96 21,33 151,45 

3 Satu Nou 3 56,06 9,50 0,15 7,01 8,00 0,96 53,82 382,10 

4 Crivi ţeni 1 19,21 8,00 0,12 4,80 4,00 0,81 15,53 110,26 

5 Crivi ţeni 2 22,5 10,00 0,15 0,00 8,00 1,00 22,50 159,75 

6 
Ocheşti- 
Cnvi ţeni 

184,83 8,50 0,13 7,70 24,00 0,87 160,41 1138,93 

7 Raleş  1 7 8,50 0,13 1,75 4,00 0,87 6,08 43,13 

8 Rale 2 31,94 14,00 0,22 3,99 8,00 1,43 45,66 324,17 

9 Cernicari 1 14,18 10,00 0,15 3,55 4,00 1,02 14,48 102,80 

10 Cernicari 2 58,38 10,00 0,15 7,30 8,00 1,02 59,61 423,22 

11 Bălcescu 1 3,09 8,00 0,12 1,55 2,00 0,82 2,52 17,92 

12 Bălcescu 2 50,82 8,50 0,13 6,35 8,00 0,87 44,11 313,16 

13 Bălcescu 3 34,16 8,00 0,12 4,27 8,00 0,82 27,90 198,11 

14 Bălcescu 4 1,53 8,00 0,12 0,77 2,00 0,82 1,25 8,87 

15 Rotunda 1 18,63 7,00 0,11 4,66 4,00 0,71 13,32 94,54 

16 Rotunda 2 1,59 7,00 0,11 1,59 1,00 0,71 1,14 8,07 

17 Rotunda 3 4,06 10,00 0,15 2,03 2,00 1,02 4,15 29,43 

18 Rotunda4 102,12 11,00 0,17 12,77 8,00 1,12 114,70 814,35 

19 Colonie 1,7 9,50 0,15 0,85 2,00 0,97 1,65 11,71 

20 CFR 8,62 9,50 0,15 2,16 4,00 0,97 8,36 59,37 

21 Drăgănti 13,25 11,00 0,17 3,31 4,00 1,12 14,88 105,66 

22 Rotunda 5 10 11,00 0,17 2,50 4,00 1,12 11,23 79,74 

23 Ocheşeşti 74 11,00 0,17 9,25 8,00 1,12 83,11 590,11 

24 Cernicari 3 31,67 10,00 0,15 0,00 0,00 1,02 32,34 229.59 

IOTAI, 812,09 0,98 64.00 799,0 1 	2261,89 

Suprafaţa închiriaiă  de Jiecare crescător de aniniale se va împărţi în parcele de păşunat asifel 

ca pe o parce!ă  nu se va păşuna mai mult de 4 zile, iar revenirea pe aceeai parcelă  de păşunat 

- 	se vaface dup ă  28-32 de zile, perioadă  în care se va reface covorul vegetal. 
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6.5.8. Durata optimă  a sezonului de păşunat 
Durata normal ă  a sezonului de păşunat este în func ţie de durata sezonului de vegeta ţ ie a pajiştilor, 
fiind cu cca. 45 zile mai scurtă . 	 - 
Împărţirea parcelelor în parcele de p ăşunat se face ţinând cont ş i de aşezarea adăpătorilor care nu 

trebuie să  Iipsească  din parcele. La fel, ideal ar fi s ă  avem în fiecare parcel ă  câţiva arbori sau pomi 
pentru umbră, cum sunt plopii, sălcii, frasini, dar ş i arboretele care poate fi cur ăţat ş i dirijat astfel 	- 
încât să  asigure minim de umbră  pentru animale.. 
Reuşita păşunatului porţionat în interiorul unei parcele depinde ş i de utilizarea corespunz ătoare a 
gardurilor care împart parcela. Se pot folosi garduri mobile din Ie ţuri de Iemn sau alte materiale. 
Suprafe ţele de Faneaţă  nu se împart în parcele de p ăşunat. 

6.5.9. Recoltarea paji ştHor pentru producerea şi conservarea fânului 
Folosirea paji ştilor prin cosit reprezintă  metoda .prin care se ob ţin furajele necesare în hrana 
animalelor pentru perioada de stabula ţie (făn, semifăn, semisiloz, siloz) sau pentru completarea 
deficitului de furaje în perioada de vegeta ţie. Furajul verde cosit se poate administra direct la iesle 
pentru hrănirea animalelor în perioada de vegeta ţie, când condiţiile pentru păşunat sunt mai dificile 
din cauza umidit ăţii solului, sau sistemul de cre ştere aI animalelor este prin furajare la grajd. 
Epoca optimă  de recoltare a f ăneţelor, în general se situeaz ă  în perioada cuprinsă  între faza de 
înspicare ş i cea de înflorire a gramineelor dominante şi de la îmbobocire până  la înflorirea 
leguminoaselor. 
În acest interval, se ob ţine cantitatea maxim ă  de substan ţe• nutritive digestibile la unitatea de 
suprafaţă, situaţie care nu corespunde întocmai cu produc ţia maximă  de furaj de pe paji şti. 

6.6.Constructii si dotari zoopastorale. 
In prezent, crescatorii de animale amplasa ţi pe paji ştile UAT-ului deţin construcţii zoopastorale 

rudimentare(bordee), învechite, fără  utilităţi. Lipsesc adăposturile ş i umbrareie pentru animale, iar 
adăpătorile pentru hran ă  şi apă  sunt insuficiente, încaperea pentru prelucrarea laptelui nu 
corespunde standardelor sau este inexistent ă. Pentru o bună  funcţionare  a amenajamentului pastoral 
sunt necesare mai multe construc ţii şi dotări pentru sporirea gradului de accesibilitate, a 
îmbunătăţ irii sistemului de alimentare cu ap ă, adăpostirea animalelor ş i a oamenilor, prelucrarea 
Iaptelui, împrejmuirea pentru târlire şi păşunatul raţ  ional, depozitarea ş i aplicarea dejec ţ iilor, 
alimentarea cu energie electric ă  etc. 

În următorii anii este imperios necesar a se moderniza aceste construc ţii atât pentru alinierea la 
standardele europene cât şi pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor direct implica ţ i şi a 
animalelor, cu respectarea normelor de protec ţia mediului, igiena şi sănătatea muncii 

Foto original 
6.6.1. Drumuri ş i Că i de acces. 

Fiecare parcel ă  descriptivă  ce intră  în componenţa trupurilor de paji şte incluse în prezentul 
amenajament au acces la un drum. Aceste drumuri sunt într-o stare relativ bun ă  în perioadele 
secetoase ş i mai greu accesibile în perioadele ploiose, întrucât majoritatea c ăilor de acces sunt din - 
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pământ ş i necesită  a fi îmbunatăţ  ite. Intre ţinerea căilor de acces este realizată  de către Consiliul 
Iocal. 

- 	 La proiectarea ş i execu ţia drumurilor pastorale se ţine seama de uriele criterii ş i anume: 
- drumul să  servească  pe cât posibil mai multor scopuri: pastorale, forestiere, turistice etc.; 

- să  deservească  ş i să  ofere posibiiităţ i de acces Ia o cât mai mare suprafaţă  de pajişti; 
- 

	

	 - să  traverseze cât mai puţ ine v ă i ş i pâraie, în vederea reducerii voiumului lucrărilor de artă, poduri, 
podeţe etc. şi să evite complet locurile înml ăştinate; 
- să  fie pietruit, de Ia drumul de legătură  până  Ia corpul de pajişti ş i în interiorul acestuia cel puţ in 
pe porţiunile cu pantă ; 
- să  solicite un cost redus pe fiecare kilometru, spre a se putea cu aceleaşi investi ţ ii. 

- 

	

	 Toate căîle de acces sunt reprezentate pe planurile de amplasament şi delimitare a imobilului 
întocmite la parceiele unde exista PIan cadastral. 

Foto origiiuil - C(il (Ie (1CCLS 

- 	 6.6.2.Alirnentari cu apă  
Cunoscut este faptul c ă  o valorificare superioară  a masei verzi prin păşunat de către animalele de 

- 	 toate vârstele ş i categoriile nu se poate realiza fără  să  aibă  Ia dispoziţie apă  de băut în cantităţ i 
îndestulatoare, de bună  calitate şi în orice perioada a zilei. 
Prin apă  bună  de băut se înţelege o apă  curată, lipsită  de orice impurităţi fără  miros sau gust 

- 	 deosebit. 
Asigurarea cu apă  de băut este o condi ţ ie indispensabilă  pentru realizarea păşunatului raţional. În 

general se socoteşte că  1 UVM în sezonul de p ăşunat are nevoie 30-40 litri apă/zi vara şi de 15 - 20 
litri în cursul primăverii şi al toamnei. Pentru o oaie adultă  se socote şte 2 - 4 1/cap/zi în perioada 
păşunatului. 

- 	 Necesarul de apă  de băut pentru animaie se asigură  din diferite surse, astfel: 

-în trupurile l şi 2 avem ca sursă  de apă: canale de desecare, râul Bârlad; 
-în trupurile 3, 4 şi 5: canale de desecare; 

-în trupurile 6, 7, 8, 9, 10, 23, 24: canale de desecare, râul Rateş ; 
-în trupuriie 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22: canale de desecare. 
Alimentarea cu apă  se mai poate realiza şi cu cistema. 
Ideal este asigurarea apei potabiie pentu animale, în puncte aproape de stâni, în cantităţi suficiente 

şi în timp optim. Aceasta se poate realiza prin coristrucţia ulucelor ş i fixarea acestora în Iocurile 

special de băut. Pe păşunea UAT-ul Tecuci mai trebuie s ă  se amenajeze jgheaburi sau uluce de 

adăpat. 
Jgheaburile sau ulucile de ad ăpat trebuie să  îndepiinească  unele coridiţ ii şi anume: 

- 

	

	 să  aibă  în totalitatea lor o Iungime care să  asigure adăpatul tuturor animalelor care sunt pe 

acea păşune; 

- . 	 . 



fiecarejgheab să  aibă  o poziţ ie perfect orizontal ă ; 
să  nu fie aşezate direct pe p ământ, ci pe supor ţ i Ia o înă lţ ime de 30-50 cm; 
să  poată  fi golite integral pe perioada de iam ă  sau pentru igienizare. 	 - 

Ampiasarea jgheaburilor de ad ăpat se face pe un Ioc deschis, mai Iarg, pentru ca animalele s ă  
se poată  deplasa ş i adăpa cu mai multă  uşurinţă . De dorit este ca ad ăparea să  se facă  pe ambele 
părţi alejgheaburilor, dar dac ă  acest Iucru nu este posibil, se poate face ş i numai pe o singură  parte. 	- 
Jgheaburile se fac de 3-4 m lungime, cu sec ţiunea de 25 cm Ia fund, 30-35 cm în faţă  şi înă lţ imea 
de 30 cm. Ele se pot confec ţiona din Iemn, bu şteni scobiţi, dulapi, beton sau tabl ă . 
CeIe mai bune ş i mai durabile sunt cele de beton armat, cu pere ţi de 8-10 cm , care se toarn ă  direct 
la locul de amplasament, în bloc cu pilonii de susţinere, fundul jgheaburilor având o înclinaţie de 
0,5% în sens longitudinal. 	 - 
Fiecare jgheab, în peretele transversal în partea cea mai de jos are o deschidere cu diametrul de 3 
cm pentru trecerea apei în jgheabul urm ător, ce se face printr-o scurt ă  cond ţictă, ţeavă  de fier de 1,5 
ţoli. 	 - 
Pentru ca în jurul ad ăpătorii şi în mod deosebit în faţa jgheaburilor să  fie terenul curat, fără  noroi, 
platforma se niveleaz ă, se bătătoreşte şi se pavează  cu piatră . Pavajul are o l ăţime de cel puţin 2,5-3 
m şi o grosime de 1 5-20 cm, precum şi o înclinaţie de 5% pentru scurgerea apei şi a urinei. 
În scopul evacu ării surplusului de apă  ce curge la capătul ultimului jgheab, se construieşte o ocnă  
din lemn, piatră  sau beton, cu dimensiuni de 30-40 cm, în care cade apa printr-o ţeavă  de fier cotită  
cu diametrul de 1,5-2 ţoli. 
Din această  ocnă  apa este condus ă  printr-un canal la o distanţă  de 12-15 m, de unde apoi curge spre 
o vale sau un pârâu. 

Foto original - surse de ap ă  
6.6.3. Locuin(e şi adăposturipentru oameni ş i animale 

Crescătorii de animale care au închiriat p ăşunile UAT-ului pentru mai mul ţ i  ani ş i-au amplasat 
stânele în Iocuri ferite de curen ţii, şi-au construit înc ăperi pentru Iocuit al ături de alte construc ţ ii 
zoopastorale sau ad ăposturi. 
Stânele amplasate pe aceste paji şti mai au nevoie de spaţii  amenajate atât pentru oameni, pentru 
buna funcţionare  a păstoritului, a prelucrării laptelui, cât şi pentru animale: 

- adăpost de odihnă  şi vreme rea, 
- umbrare ş i locuri speciale pentru muls(strung). 
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CAP. 7. DESCRIERE PARCELARĂ  

Trup de Parcela Suprafaţa 
Categoria 

Unitate UAT 
pajişte descriptivă  de 

—ha 
- 

de relief 
Configuraţ ie 

folosintâ 
Tecuci T1-Sat Nou 1 PD1 40.530 Păşune Câinpie  
Altitualne : 34-10 m; 	txpoziţ ie: Ieren orizontal; 	 Panta(%) : 1 ; 
Sol :Gleiosol calcaric molic şi salinic aluvic. 
Date stationare suplimentare: nu este cazul • 

Tip de pajişte : Asociaţii vegetale de Poa prâtensis(firu ţă), Poa annua(firuţă  măruntă) şi Poa 
bulbosa(firu ţa 	cu 	bulbi); 	Asociaţii 	vegetale 	de Phalaris 	arundinaceae(ierb ăluţă), 	Festuca 
valesiaca(păiuş  stepic), Agropiron repens(pir târâtor) 
Graminee: 
Poa pratensisi (firu ţa) Bromus erectus(obsigă) 
Festuca valesiaca (păiuş  stepic) Bromus inermis(obsigă  nearistată) 
Festuca arundinacea (păiuş  înalt) Arrhenatlieum elatius(ov ăscior) 
Festuca rumbra (păiuş  roşu) flordeum murinum(orzul oarece1ui) 
Poa bulbosa (firuţa cu bulbi) 	 ,. Phalaris arundinaceaierb ă1uţă) 
Agropiron repens (pir târâtor) Botriochloa ischaemum(bărboasă) 
Lolium perenne(raigras englezesc) Nardus stricta(părul porcului, ţepoica) 
Alopecurus pratensis (coada vulpii) 

Leguminoase: 
Trifolium campestre(trifoi galben) Vicia cracca(măzăriche) 
Trifolium repens(trifoi alb) Trifolium hybridum(trifoi corcit) 
Medicago falcata(lucern ă  galbenă) Trifolium pretense(trifoi ro şu) 

Diverse plante: 
Achillea millefolium( coada şoricelului) Galium aparine (turiţă ) 
Plantago lanceolata( patlagin ă) Cardaria draba( urdavacii) 
Taraxacum off.icinale( p ăpădie) Geranium pretense(ciocul berzei) 
Daucus carota( morcov salbatec) Rumex alpinus(stevia stânelor) 
Artemisia austriaca(j,elini ţă) Matricaria ssp(muşeţel) 
Convolvulus arvensis(volbură) Verbena officinalis(urzicu ţe) 
Pontentilla erecta(cinci degete) Tragopogon pratensis(barba caprei) 
Juncus effusus( pipirig, rugina) Veronica chamaedrys(şopârliţa) 

Plante dăunătoare şi toxice : Verbascum phlomoides(lumân ărică)Onopordon acanthium(scaiul 
măgăresc), Eryngium campestre( scaiul dracului), Ranunculus acer(piciorul cocb şului). 
Gradul de aeopereire cu vegetaţ ie  a percelei : 90 % 

Incă rcarea cu aminale: UVM mediu/total trup 	0,96 
Vegeta ţia Iemnoasă : Lipsă  
Lucrari executate - Lucrări de întreţinere:  distrugerea şi nivelarea muşuroaielor, cosirea resturilor 
vegetale neconsumate de pe p ăşune, adunarea pietrelor, executarea de şanţuri de scurgere a apei 
pluviale, pentru evitarea b ăltirilor, nivelat şi întreţinut drumul de acces, desfundarea pode ţelor care 
traversează  canalele de desecare în vederea red ării utilităţii, curăţarea canalelor de desecare care 
străbat păşunea. • 

Lucrari propuse: 
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- refacerea covorului ierbos prin supraîns ămân ţarea Petoată  suprafaţa cu amestecul(Dactylis 

glomerata -12 kg, Festucà pratensis - 5 kg, Poa pratensis —2 kg, Trifolium repens - 3 kg, Lolium 
perene - 6kg, Lotus corniculatus -5 kg,« Onobrichis viciifolia-5kg), total 38 kg/ha. 
Supraînsămânţarea se face cu 65% din cantitate (24,7 kg/ha); 
-fertilizare chimică  cu: 184 kg N; 18 kg P205 ; 42 kg K20, (s.a)- 28,50 ha, pentru suprafa ţa de 
12,030 ha(T57 P 209) urmeaz ă  să  se realizeze studiul pedologic; 
- fertilizare organic ă  - prin târlire; 
- îndepărtarea sărurilor din sol pe 28,50 ha cu 6 t/ha amendamente gipsice, 
- Iucrări de curăţire şi întreţinerea păşunii, distrugerea mu şuroaielor, 
- curăţirea şi combaterea plantelor dăunătoare şi toxice; 
- menţinerea curat ă  a canalelor de desecare; 
- păşunat raţional conform calendarului, împ ărţirea în parcele de păşunat după  terminarea curăţări i 
şi refacerea covorului ierbos. 
Suprafa ţa închiriaiă  de jîecare cresc ălor de animale se va împ ărţi în parcele de p ăşunat aslfel 
ca pe o parcel ă  nu se va p ăşuna mai muli de 4 zUe, iar revenirea pe aceea şi parcelă  de p ăşunat 
se vaface dup ă  28-32 de zile, perioad ă  în care se va reface covorul vegetal. 
- cosirea vegetaţiei  neconsumate după  încheierea fiec ărui ciclu de păşunat. 

-combaterea eroziunii solului se realizeaz ă  prin respectarea calendarului şi a tehnicii de p ăşunat, 
prin plantarea arborilor în pâlcuri, lucr ările de supraînsămânţare, de amendare, ealonatfuncţie de 
necesităţi, în perioada celor 10 ani câi este valabil i acest amenajament. 
Plantarea arborilor 1âng ă  stâni, în pâlcuri şi . izolaţi ( salcie, frasin, p1op  etc), pe Iângă  rolul 
antierozional mai au şi rol de umbră  pentru animale, îmbun ătăţirea peisajului, ameliorarea 
păşunilor. Arborii plantaţi vor fi proteja ţi până  cresc, pentru a nu fi consuma ţi sau rupţi de animale. 
- Imbunătăţirea amenaj ărilor de apă  - construirea/refacerea ulucelor pentru ad ăpat animale). 
- Amenajarea umbrareior pentru animale prin construc ţii uşoare pe Iângă  stâni ş  i prin plantarea 
arborilor pe păşune în pâlcuri, izolaţi. 
Principalele lucrări propuse sunt reprezentate pe harta de lucr ări a parcelei. 

Siirsa Google e(Irt/1 pro prelucrat de a u(or. 
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Trup cle Parcela Suprafaţa 
Categoria 

Unitate UAT 
pajite descriptiv ă  —ha - 

 de 
de reiief 

Configuraţ le  
folosinţă  

Tecuci T2-Sat Nou 2 PD1 22,220 Păşune .Câmpie  
Altitudine : 34-36 m; 	Expoziţ ie : Teren orizontal; 	 Panta(%) : 1 U; 

- 	SoI :Gleiosol calcaric molic ş i salinic aluvic. 

Date stationare suplimentare: nu este cazul 
Tip de pajişte : Asociaţii vegetale de Poa pratensis(firu ţă), Poa annua(firuţă  măruntă) şi Poa 
buibosa(firu ţa cu bulbi); Asociaţii vegetale de Phalaris arundinaceae(ierb ă luţă), Festuca 
valesiaca(păiuş  stepic), Agropiron repens(pir târâtor) 
Graminee: 	 * 
Poa pratensisi (firuţa) 	 Bromus erectus(obsigă) 
Festuca valesiaca (păiuş  stepic) 	 Bromus inermis(obsigă  nearistată) 
Festuca arundinacea (p ă iuş  înalt) 	 Arrhenatheum elatius(ov ăscior) 
Festuca rumbra (păiuş  ro şu) 	 Hordeum murinum(orzul şoarecelui) 
Poa bulbosa (firuţa cu bulbi) 	 Phalaris arundinacea(ierb ăluţă) 
Agropiron repens (pir târâtor) 	 Botriochloa ischaemum(b ărboasă) 
Lolium perenne(raigias englezesc) 	 Nardus stricta(părul porcului, ţepoş ica) 
Alopecurus pratensis (coada vulpii) 

Leguminoase: 
Trifol ium campestre(trifoi galben) 	 Vicia cracca(m ăzăriche) 
Trifolium repens(trifoi alb) 	 Trifolium hybridum(trifoi corcit) 
Medicago falcata(lucern ă  galbenă) 	 Trifolium pretense(trifoi ro şu) 

Diverse plante: 
Achillea millefolium( coada şoricelului) 	 Galium aparine (turiţă ) 
Plantago Ianceolata( patlagin ă) 	 Cardaria draba( urda vacii) 
Taraxacum officinale( p ăpădie) 	 Geranium pretense(ciocul berzei) 
Daucus carota( morcov salbatec) 	 Rumex alpinus(stevia stânelor) 
Artemisia austriaca(pelini ţă) 	 Matricaria ssp(mu şeţel) 
Convolvulus arvensis(volbură) 	 Verbena offîcinalis(urzicu ţe) 
Pontentilla erecta(cinci degete) 	 Tragopogon pratensis(barba caprei) 
Juncus effusus( pipirig, rugina) 	 Veronica chamaedrys(şopârliţa) 

Plante dăunătoare şi toxice: Verbascum phlomoides(lumânărică)Onopordon acanthium(scaiul 
măgăresc), Eryngium campestre( scaiul dracului), Ranunculus acer(piciorul coco şului). 
Gradul de acopereire cu vegeta ţ ie a percelei : 90 % 
Incărcarea cu aminale: UVM mediu/total trup =0,96 
Vegetaţia.lemnoasă : Lipsă  
Lucrari executate - Lucrări de întreţinere: distrugerea şi nivelarea muşuroaielor, cosirea resturilor 
vegetale neconsumate de pe p ăşune, adunarea pietrelor, executarea de şan ţuri de scurgere a apei 
pluviale, pentr1 evitarea băltiriior, nivelat ş i întreţinut drumul de acces, curăţarea canalelor de 
desecare care străbat păşunea. 
Lucrari propuse: 
- refacerea covorului ierbos prin supraîns ămânţarea pe toată  suprafaţa cu amestecul(Dactylis 
glomerata -12 kg, Festuca pratensis - 5 kg, Poa pratensis —2 kg, Trifolium repens - 3 kg, Lolium 
perene - 6 kg, Lotus• corniculatus - 5 kg, Onobrichis viciifolia - 5kg), total 38 kg/ha. 
Supraînsămânţarea se face cu 65% din cantitate (24,7 kg/ha); 
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-fertilizare chimică  cu: 184 kg N; 56 kg P205  ; 85 kg K20, (s.a)- 4,22 ha, pentru suprafa ţa de 

18,00 ha(T55 P 205) urmează  să  se realizeze studiul pedologic; 
- fertilizare organic ă  - prin târlire; 
- îndepărtarea sărurilor din sol pe 4,22 ha cu 6 t/ha amendamente gipsice, pentru suprafa ţa de 18,00 
ha(T55 P 205) urmeaz ă  să  se realizeze studiul pedologic; 
- lucrări de curăţ ire ş i între ţ inerea păşunii, distrugerea mu şuroaielor, 
- curăţ irea si combaterea plantelor d ăunătoare ş i toxice; 

- menţinerea curată  a canalelor de desecare; 
- păşunat raţional conform calendarului, împ ărţirea în parcele de p ăşunat după  terminarea curăţării 
ş i refacerea covorului ierbos. 
Suprafaţa închiriată  (le jiecare crescălor de anin,ale se ţ a împărţi în parcele de păşunal astfel 

ca pe o parcelă  nu se va păşuna mai mull de 4 zile, iar revenirea pe aceea şi parcelă  de păşunal 

se vaface după  28-32 de zile, perioadă  în care se va reface covorul vegela/. 
- cosirea vegeta ţiei neconsumate după  încheierea fiecărui ciclu de păşunat. 

-combaterea eroziunii solului se realizeaz ă  prin respectarea calendarului ş i a tehnicii de p ăşunat, 
prin plantarea arborilor în pâlcuri, Iucr ările de supraînsămân ţare, de amendare, ea1onatfuncţie de 

necesilăţi, în perioada celor 10 ani cât esle valabil ş i acesl amenajamenl. 

Plantarea arborilor Iângă  stâni, în pâlcuri si izolaţi ( salcie, fiasin, p1op  etc), pe lâng ă  roluL 
antierozional mai au ş i rol de umbfâ pentru animale, îmbun ătăţirea peisajului, ameliorarea 
păşunilor. Arborii planta ţi vor fi proteja ţi până  cresc, pentru a nu fi consuma ţi sau rup ţi de animale. 

- Imbunătăţirea amenaj ărilor de apă  - construireairefacerea ulucelor pentru ad ăpat animale). 
-Amenajarea umbrarelor pentru animale prin construc ţii uşoare pe Iâng ă  stâni ş i prin plantarea 
arborilor pe păşune în pâlcuri, izolaţ i. 
Principalele Iucrări propuse sunt reprezentate pe harta de lucr ări a parcelei. 

S- 

Sursa Google earlh pro prelucral de aulor. 
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UAT 
Trup de Parcela Suprafaţa 

Categoria 
de 

Unitate 
Configura ţ ie 

pajişte descriptivă  —ha - de relief 
folosinţă  

Tecuci T3-Sat Nou 3 PD1 56,060 Păşune Câmpie.  

Altitudine : 34 m; 	Expoziţ ie :Teren orizontal; 	 Panta(%) : 1 ; 
SoI :Aluviosol eutric molic 
Date stationare suplimentare: nu este cazul 
Tip de paji ş te : Asociaţii vegetale de Poa pratensis(firu ţă), Poa annua(firuţă  măruntă) şi Poa 

bulbosa(firuţa cu bulbi); Asocia ţii vegetale de Phalaris arundinaceae(ierb ăluţă), Festuca 

valesiaca(păiuş  stepic), Agropiron repens(pir târâtor) 

Graminee: 	 . 
Poa pratensisi (firu ţa) 	 Bromus erectus(obsigă) 
Festuca valesiaca (p ăiuş  stepic) 	 Bromus inermis(obsigă  nearistată) 
Festuca arundinacea (p ăiuş  înalt) 	 Arrhenatheum elatius(ov ăscior) 
Festuca rumbra (păiuş  ro şu) 	 Hordeum murinum(orzul şoarecelui) 
Poa bulbosa (firuţa cu bulbi) 	 Phalaris arundinacea(ierb ăluţă) 
Agropiron repens (pir târâtor) 	 Botriochloa ischaemum(b ărboasă) 
Lolium perenne(raigras englezesc) 	 Nardus stricta(părul porcului, ţepoşica) 
Alopecurus pratensis (coada vulpii) 

Leguminoase: 
Trifolium campestre(trifoi galben) 	 Vicia cracca(m ăzăriche) 
Trifolium repens(trifoi alb) 	 Trifolium hybridum(trifoi corcit) 
Medicago falcata(Iucern ă  galbenă) 	 Trifolium pretense(trifoi ro şu) 

Diverse plante: 
Achillea millefolium( coada şoricelului) 	 Galium aparine (turiţă ) 
Plantago lanceolata( patlagin ă) 	 Cardaria draba( urda vacii) 
Taraxacum officinale( p ăpădie) 	 Geranium pretense(ciocul berzei) 
Daucus carota( morcov salbatec) 	 Rumex alpinus(stevia stânelor) 
Artemisia austriaca(pelini ţă) 	 Matricaria ssp(mu şeţel) 
Convolvulus arvensis(volbură) 	 . 	Verbena offcinalis(urzicu ţe) 
Pontentilla erecta(cinci degete) 	 Tragopogon pratensis(barba caprei) 
Juncus effusus( pipirig, rugina) 	 Veronica chamaedrys(şopârli ţa) 

Plante dăunătoare şi toxice: Verbascum phlomoides(lumân ărică)Onopordon acanthium(scaiul 
măgăresc), Eryngium campestre( scaiul dracului), Ranunculus acer(piciorul coco şului). 
Gradul de acopereire cu vegeta ţ ie a percelei : 90 % 
Incărcarea cu aminale: UVM mediu/total trup 0,96 
Vegetaţia lemnoasă : Lipsă  
Lucrari executate - Lucrări de întreţinere: distrugerea şi nivelarea muşuroaielor, cosirea resturilor 
vegetale neconsumate de pe p ăşune, adunarea pietrelor, executarea de şanţuri de scurgere a apei 
pluviale, pentru evitarea băltirilor, nivelat şi întreţinut drumul de acces, cur ăţarea canalelor de 
desecare care str ăbat păşunea. 
Lucrari propuse: 
- refacerea covorului ierbos prin supraîns ămân ţarea pe toată  suprafaţa cu amestecul(Dactylis 
glomerata - 12 kg, Festuca pratensis - 5 kg, Poa pratensis —2 kg, Trifolium repens - 3 kg, Lolium 
perene - 6kg, Lotus cornicu1atis -5 kg, Onobrichis viciifolia-5kg), total 38 kg/ha. 
Supraînsămânţarea se face cu 65% din cantitate (24,7 kg/ha); 
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-fertilizare chimică  cu: 184ig N; 24 kg P205 ; 91 kg K20, (s.a)- 56,06.ha- toat ă  suprafaţa; 
- fertilizare organic ă  - prin târlire; 
- Iucrări de curăţire şi întreţinerea păşunii, distrugerea mu şuroaielor, 
- curăţirea şi combaterea plantelor d ăunătoare şi toxice; 
- păşunat raţional conform calendarului, împ ărţirea în parcele de p ăşunat după  terminarea cur ăţă ri i 
şi refacerea covorului ierbos. 
Suprafa(a închiriată  de jiecare crescător de animale se va împărţi în parcele de păşunat astfel 
ca pe o parcelă  nu se va.păşuna Mai muIt de 4 zile, iar revenirea pe aceeaşi parcelă  de păşunal 
se vaface după  28-32 de zile, perioadă  în care se va reface covoru1vegela1. 
- cosirea vegeta ţiei neconsumate dup ă  încheierea fiecărui ciclu de păşunat. 

-combater-ea eroziunii solului se realizeaz ă  prin respectarea calendarului şi a tehnicii de păşunat, 
prin plantarea arborilor în pâlcuri, lucr ările de supraînsămânţare, eşalonalfuncţie de necesilăţi, în 
perioada celor 10 ani cât este valabil # acest amenajamenl. 
Plantarea arborilor lâng ă  stâni, în pâlcuri ş i izolaţi ( salcie, frasin, p1op  etc), pe lângă  rolul 

antierozional mai au şi rol de umbră  pentru animale, îmbunătăţirea  peisajului, ameliorarea 
păşunilor. Arborii planta ţi vor fi proteja ţi până  cresc, pentru a nu fi consuma ţi sau rupţi de animale. 
-lmbunătăţirea amenaj ărilor de apă  - construirea/refacerea ulucelor pentru ad ăpat animale). 
-Amenajarea umbrarelor pentru animale prin construc ţi[ uşoare pe Iângă  stâni ş i prin plantarea 

arborilor pe păşune în pâlcuri, izola ţi. 
Principalele lucrări propuse sunt reprezentate pe harta de Iucr ări a parcelei. 

Sursa Go()gle earth pro prelucral de autor. 

Trup de Parcela Suprafa ţa 
Categoria 

- Unitate 
UAT 

pajiş te descriptivă  —ha 
- 

de 
de relief 

Configuraţ ie 
folosinţă  

Tecuci T4-Criviţeni 1 PDI 19,210 Păşune Câmpie  
Altitudine : 33-34 m; 	Expoziţ ie : Teren orizontal; 	 Panta(%) : 1 ; 
SoI : Gleiosol calcaric molic şi salinic aluvic. 

Date stationare suplimentare: nu este cazul 
Tip de pajiş te : Pajişti de Bromus inermis(obsigă  nearistată); Pajişti de Poa pratensis(firu ţă); Asociaţii 
vegetale de Phalaris arundinaceae(ierb ăluţă), Festuca valesiaca(j ăiuş  stepi c), Cynondon dactylon(pir gros) 
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Graminee: 	: 

Poa pratensisifiriţa) 	 Bromus erectus(obsig ă) 

Festuca va1esaa4pă ii ş  stepic) 	 Bromus inermis(obsigă  nearistată) 

Festuca arundinicea (pă iuş  înalt) 	 Arrhenatheum elatius(ov ăscior) 

Festuca rumbra (pă iuş  roşu) 	 Hordeum murinum(orzul şoarecelui) 

Poa bulbos (ruţa cu buibi) 	 Phaiaris arundinacea(ierbăluţă) 
Agropiron repenş (pir trâtor) 	 Botriochloa ischaemum(b ărboasă) 

Lolium perenne( ăigras eng1zesc) 	 Nardus stricta(părul porcului, ţepoş ica) 

Alopecurus pr1ei şjs (coad vulpii) 

Lguminoase 	. 
Trifolium campestre(trifoi galben) 	 Vicia cracca(măzăriche) 

Trifolium repens(trifoi 1b) 	 Trifolium hybridum(trifoi corcit) 

Medicago falcata(lucernă  galbenă) 	 Trifolium pretense(trifoi ro şu) 

Diverse plante: 	. 
Achillea mi11efo1ium(oada şoricelului) 	 Galium aparine (turiţă ) 
Plantago lanceolata( patlagină) 	 Cardaria draba( urda vacii) 
Taraxacum officinale( p ăpădie) 	 Geranium pretense(ciocul berzei) 

Daucus carota( morcov salbatec) 	 Rumex alpinus(stevia stânelor) 
Artem isia austriaca(pel in iţă) 	 Matricaria ssp(muşeţei) 

Convolvulus arvensis(volbur ă) 	 Verbena officinalis(urzicu ţe) 
• Pontentilla erecta(cinci iegete) 	 Tragopogon pratensis(barba caprei) 
Juncus efliisus( pipirig, rugina) 	 Veronica chamaedrys(şopârliţa) 

Plante d ăunătoare şi toxice : Verbascum phlomoides(lumân ărică)Onopordon acanthium(scaiul 
•m ăgăresc), Eryngium campestre( scaiul dracului), Ranunculus acer(piciorul cocoşului). 
Gradui de acopereire cu vegeta ţ ie a percelei : 97 % 

Incărcarea cu aminale: UVMmediu/total trup 0,81 

Vegeta ţia lemnoasă : Lipsă . 

Lucrari executate - Lucrări de întreţinere: distrugerea şi nivelarea muşuroaielor, cosirea resturilor 
vegetale neconsumate de pe p ăşune, adunarea pietrelor, executarea de şanţuri de scurgere a apei pluviale, 

pentru evitarea băltirilor, nivelat ş i întreţinut drumul de acces, curăţarea canalelor de desecare care străbat 
păşunea. • - 
Lucrari propuse: 
- refacerea covorului ierbos prin supraînsămân ţarea pe toată  suprafaţa cu amestecul(Dactylis glomerata - 
12 kg, Festuca pratensis 5 kg, Poa pratensis —2 kg, Trifolium repens - 3 kg, Lolium perene - 6kg, Lotus 

corniculatus -5 kg, 6no1richis viciifolia-5kg), totai 38 kg/ha. Supraînsămânţarea se face cu 65% din 
cantitate (24,7 kg/ha); • 
-fertilizare chimică  cu:184 kg N; 96 kg P205 ; 85 kg K20, (s.a)- 56,06 ha- toat ă  suprafaţa; 
- fertilizare organică  - prri târlire; 
- lucrări de curăţ ire i întreţinerea păşunii, distrugerea muşuroaielor, 

- curăţ irea şi combaterea ji1ntelor dăunătoare ş i toxice; 
- men ţinerea curată a c*nalel3r de desecare; 
- păşunat raţional conforîcalendarului, împărţirea în parceie de păşunat după  terminarea curăţării ş i 

refacerea covorului ierbs. 

Suprafa ţa închiriată  dejiecare cresc ător de animale se va împ ărţi în parcele de p ăşunat astfel ca pe o 
parcelă  nu se va p ăşuna mai niult de 4 zile, iar revenirea pe aceeaiparce1ă  dep ăşunat se vaface după  
28-32 de zile, perioad ă  în care se va reface covorul vegetal. 
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- cosirea vegetaţiei  neconsumate după  încheierea fiecărui ciclu de p ă unat. - 	- 
-combaterea eroziunii soiului se realizeaz ă  prin respectarea calendarului ş i.a ţ hnicii de păşunat, prin 

plantarea arborilor în pâlcuri, lucr ările de supraîns ămânţare, ealonaJj4nctie de:necesit ă i, în perioada 
celor 10 ani câl esle valabil # acesl amenajamenl. 
Plantarea arborilor lâng ă  stâni, în pâlcuri si izola ţi ( salcie, frasin, piop etc). pe ţ iolul antierozional 
mai au ş i rol de umbră  pentru animale, îmbunătăţ irea  peisajuiui, ameiiorarea 	r. Arborii plata ţi - 
vor fi protejaţi până  cresc, pentru a nu f consuma ţ i sau rup ţi de aninfale. 
-Imbunătăţ irea amenaj ărilor de apă  - construirea/refaerea ulucelor peii ţru aJ ţ.jijmaIe). 	• 
-Amenajarea umbrarelor pentru animale prin construc ţii uoare pe lâ ţi ă stâni si pTilantarea arborilor pe 
păşune în pâlcuri. izola ţ i. 	 - . ,- - 	 • 	• 
Principalele lucrări propuc sunt reprcLcntalc pc harta de lurri a parcici. 	• . 	 . • 

Harm lucràritrup4 - CrM ţenl l 

i 	 • - 

Sursa Google earth pro prelucrut de uutor. 

Categoria 
UAT 

Trup de 
• . 

Parcela Suprafata 
de 

U ţitate 
. Configuraţ ie 

pajiste descriptiva —ha - Jcrelief - 
folosinţa • 	. ___________________ 

Tecuci T5-Criviţeni  2 PDI 22,50 Păş une Clùpie  

Altitudine : 33-35 m; 	Expoziţ ie : Teren orizontal; 	• .Panta(%) : <1 ; 
Sol : Gleiosol calcaric molic ş i salinic aluvic. 	 : 
Date stationare suplimentare: nu este cazul • 	- 

Tip de pajişte : Paji şti de Bromus inermis(obsigă  nearistată); 	t[ de Poa pratensis(firu ţă); 
Asociaţii vegetale de Alopecurus pratensis(coada vulpii), Juncus effuss(pipirig).  
Graminee: 
Poa pratensisi (firu ţa) Bromus eiec(obsigă) 
Festuca valeSiaca (p ăiuş  stepic) 	• Bromus inermÎs(obsig ă  nearistată) 
Festuca arundinacea (p ăiuş  înalt) Arrhenatheum elatius(ovăscior) 
Festuca rumbra (pă iuş  ro şu) Hordeum murinum(orzul şoarecelui) 
Poa buibosa (firu ţa cu buibi) Phalaris arirndinacea(ierb ă luţă) - 

Agropiron repens (pir târâtor) Botriochloa isc1aernum(b ărboasă) 
Lolium perenne(raigras englezesc) Nardus strcta(p ăruF porcului, ţepoş ica) 
•Alopecurus pratensis (coada vulpi i) 

Leguminoase: 
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Trifolium campestre(trifoi galben) 	 Vicia cracca(măzăriche) 
Trifoiium repens(trifoi alb) 	 Trifoiium hybridum(tri foi corcit) 
Medicago falcata(lucern ă  galbenă) 	 Trifoiium pretense(trifoi ro şu) 

Diverse plante: 
Achillea miliefolium( coada şoriceluiui) 	 Galium aparine (turi ţă ) 
Piantago lanceolata( patlagin ă) 	 Cardaria draba( urda vacii) 
Taraxacum officinale( păpădie) 	 Geranium pretense(ciocul berzei) 
Daucus carota( morcov salbatec) 	 Rumex alpinus(stevia stânelor) 
Artemisia austriaca(pelini ţă) 	 Matricaria ssp(mu şeţel) 
Convolvulus arvensis(volbură) 	 Verbena officinalis(urzicu ţe) 
Pontentilla erecta(cinci degete) 	 Tragopogot pratensis(barba caprei) 
iuncus effusus( pipirig, rugina) 	 Veronica chamaedrys( şopârliţa) 

Plante dăunătoare şi toxice: Verbascum phlomoides(lumân ărică)Onopordon acanthium(scaiul 
măgăresc), Eryngium campestre( scaiul dracului), Ranunculus acer(piciorul coco şului). 
Gradul de acopereire cu vegeta ţ ie a percelei: 98 % 
Incărcarea cu aminale: UVM mediu/total trup =1,00 
Vegetaţia Iemnoasă : Lipsă  
Lucrari executate - Lucrări de întreţinere: distrugerea şi nivelarea muşuroaielor, cosirea resturilor 
vegetale neconsumate de pe p ăşune, adunarea pietrelor, executarea de santuri de scurgere a apei 
pluviale, pentru evitarea b ăltirilor, nivelat ş i întreţinut drumul de acces, curăţarea canalelor de 

desecare care străbat păşunea. 

Lucrari propuse: 
- refacerea covorului ierbos prin supraîns ămân ţarea pe toată  suprafaţa cu amestecul(Dactylis 
glomerata - 12 kg, Festuca pratensis - 5 kg, Poa pratensis —2 kg, Trifolium repens - 3 kg, Lolium 
perene - 6kg, Lotus corniculatus -5 kg, Onobrichis viciifolia-5kg), total 38 kg/ha. 
Supraînsămânţarea se face cu 65% din cantitate (24,7 kg/ha); 
-fertilizare chimic ă  cu: 184 kg N; 88 kg P20 5  ; 62 kg K20, (s.a) - pe 1 ,85 ha din suprafaţa; 
-suprafaţa de 20,65 ha este păşune pusă  în posesie, pentru aceast ă  suprafaţă  urmează  să  se realizeze 
studiul pedologic; 
- fertilizare organic ă  - prin târlire; 
- Iucrări de curăţire ş i între ţinerea păşunii, distrugerea mu şuroaielor, 
- curăţ irea ş i combaterea plantelor d ăunătoare şi toxice; 
- rnen ţinerea curată  a canalelor de desecare; 

- păşunat raţional conform calendarului, împ ărţirea în parcele de p ăşunat după  terminarea cur ăţă rii 
ş i refacerea covorului ierbos. 
Suprafa ţa închiriată  de fiecare cresc ător de animale se va împ ărţi în parcele de p ăşunat aslfel 
ca pe o parcel ă  nu se ţ a pă una mai muIl de 4 zile, iar revenirea pe aceea şi parcelă  de p ăşunat 
se va face dup ă  28-32 de zile, perioad ă  în care se va reface crnorul vegetal. 
- cosirea vegeta ţiei neconsumate după  încheierea fiec ărui ciclu de păşunat. 
-combaterea eroziunii soluiui se realizeaz ă  prin respectarea calendarului i a tehnicii de păşunat, 

prin plantarea arborilor în pâlcuri, Iucr ările de supraînsămânţare, eşalonatfuncţie de necesităţi, în 
perioada celor 10 ani cât este valabili acest amenajament. 
Plantarea arborilor lâng ă  stâni, în pâlcuri i izola ţi (salcie, frasin, plop etc), pe Iâng ă  rolul 
antierozional mai au şi rol de umbră  pentru animale, îmbunătăţirea peisajului, ameliorarea 
păşunilor. Arborii planta ţi vor fi proteja ţi până  cresc, pentru a nu fi consuma ţi sau nipţ i de animale. 
-lmbunătăţirea amenaj ărilor de apă  - con stru irea/refacerea ulucelor pentru ad ăpat animale). 
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-Amenajarea umbrarelor pentru animale prin construc ţ ii uşoare pe Iângă  stâni ş i prin plantarea 
arborilor pe păşune în pâlcuri, izola ţ i. 
Principalele lucrări propuse sunt reprezentate pe harta de lucr ări a parceiei. 

Hartâ lucrâri trup 5 

.,.nc. 

Sursa Google earth pro prelucrat de aulor. 

Categoria  
UAT 

Trup de Parcela Suprafa ţa 
de 

Uuitate 
Configura ţ ic 

pajte descriptivă  —ha 
- 

de relief 
folosinţă  

Tecuci 
T6-Ocheşeşti- PD 1, PD2, 

184,830 Păş une Câmpie  
Criviţeni PD3 

Altitudine: 32-35 m; 	Expoziţ ie : Teren orizontal; 	 Panta(%) : 1 V; 

SoI :Gleiosol calcaric molic şi salinic aluvic. 

Date stationare suplimentare: nu este cazul 
Tip de pajiş te : Asociaţii vegetale de Poa pratensis(firuţă), Poa annua(firu ţă  măruntă) şi Poa 
bulbosa(firuţa cu bulbi); Asociaţii vegetale de Juncus effusus(pipirig), Festuca valesiaca(p ăiuş  
stepic), Agropiron repens(pir târâtor), Boiliochoa ischaeum(b ărboasă), Nardus stricta( ţepoş ică). 
Graminee: 
Poa pratensisi (firu ţa) Bromus erectus(obsig ă) 
Festuca valesiaca (p ă iuş  stepic) Bromus inennis(obsigă  nearistată) 
Festuca arundinacea (p ăiuş  înalt) Arrhenatheum elatius(ov ăscior) 
Festuca rumbra (p ă iuş  ro şu) Hordeum murinum(orzul şoarecelui) 
Poa bulbosa (firuţa cu bulbi) Phalaris arundinacea(ierb ă luţă) 
Agropiron repens (pir târâtor) Botriochloa ischaemum(b ărboasă) 
Lolium perenne(raigras englezesc) Nardus stricta(p ărul porcului, ţepoşica) 
Alopecurus pratensis (coada vulpii) 

Leguminoase: 
Trifolium campestre(trifoi galben) Vicia cracca(m ăzăriche) 
Trifolium repens(trifoi alb) Trifolium hybridum(trifoi corcit) 
Medicago falcata(Iucern ă  galbenă) Trifolium pretense(trifoi ro şu) 
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Diverse plante 
Achillea millefolium( coada şoricelului) 	 Galium aparine (turiţă ) 
Plantago lanceolata( patlagină) 	 Cardaria draba( urda vacii) 

Taraxacum oficinale( păpădie) 	 Geranium pretense(ciocul berzei) 
Daucus carota( morcov salbatec) 	 Rumex alpinus(stevia stânelor) 
Artemisia austriaca(peliniţă) 	 Matricaria ssp(muşeţel) 
Convolvulus arvensis(volbur ă) 	 Verbena oficina1is(urzicu ţe) 
Pontentil la erecta(cinci degete) 	 Tragopogon pratensis(barba caprei) 

Juncus effusus( pipirig, rugina) 	 Veronica chamaedrys(şopârliţa) 

Plante d ăunătoare şi toxice: Verbascum phlomoides(Iumân ărică)Onopordon acanthium(scaiul 
m ăgăresc), Eryngi um campestre( scaiul dracului), Ranunculus acer(piciorul cocoşu lui). 

Gradul de acopereire cu vegeta ţ ie a percelei : 95 % 

Incă rcarea cu aminale: UVM mediu/total trup =0,87 
Vegeta ţia lemnoas ă : rar tufe de Rosa canina(măceş). 
Lucrari executate - Lucrări de întreţinere: distrugerea ş i nivelarea muşuroaielor, cosirea resturilor 
vegetale neconsumate de pe p ăşune, adunarea pietrelor, executarea de şanţuri de scurgere a apei 

pluviale, pentru evitarea băltirilor, nivelat şi întreţinut drumul de acces, curăţarea canalelor de 

desecare care străbat păşunea. 

Lucrari propuse: 
- refacerea covorului ierbos prin supraînsămân ţarea pe toată  suprafaţa cu amestecul(Dactylis 
glomerata - 12 kg, Festuca pratensis - 5 kg, Poa pratensis —2 kg, Trifolium repens - 3 kg, Lolium 
perene - 6 kg, Lotus corniculatus - 5 kg, Onobrichis viciifolia - 5kg), total 38 kg/ha. 
Supraînsămânţarea se face cu 65% din cantitate (24,7 kg/ha); 
-fertilizare chimic ă  cu: 184 kg N; 48 - 101 kg P20 5  ; 43 - 80 kg K20, (s.a), conform planului de 
fertilizare - toată  suprafaţa; 
- fertilizare organică  - prin târlire; 
- îndepărtarea sărurilor din sol cu 6 tlha amendamente - toată  suprafaţa; 
- lucrări de curăţ ire  şi întreţinerea păşunii, distrugerea muşuroaielor, 

- curăţ irea ş i combaterea plantelor dăunătoare ş i toxice; 
- men ţinerea curată  a canalelor de desecare; 

- păşunat raţional conform caiendarului, împărţirea în parcele de păşunat după  terminarea curăţării 
ş i refacerea covorului ierbos. 
Siiprafaţa închiriată  de jiecare crescător de anirnale se va împăr(i în parcele de păşunat astfe/ 

ca pe o parcelă  nu se va pă una mai niult de 4 zile, iar revenirea pe aceeaşi parcelă  de pă unat 
se vaface după  28-32 de zile, perioadă  în care se va reface covorul vegetal. 
- cosirea vegetaţiei neconsumate dup ă  încheierea fiecărui ciclu de păşunat. 

-combaterea eroziunii solului se realizează  prin respectarea calendarului ş i a tehnicii de păşunat, 

prin plantarea arborilor în pâlcuri, lucrările de supraînsămân ţare, de amendare, eşalonatfuncţie de 
necesităţi, în perioada celor 10 ani cât este valabil ş i acest amenajament. 
Plantarea arborilor lângă  stâni, în pâlcuri ş i izolaţi ( salcie, frasin, p1op  etc), pe lângă  rolul 

antierozional mai au şi rol de umbră  pentru animale, îmbunătăţ  irea peisajului, ameliorarea 
păşunilor. Arborii plantaţi vor fi protejaţi până  cresc, pentru a nu fi consumaţi sau rupţi de animale. 
- Imbun ătăţ irea amenajărilor de apă  - construirea/refacerea ulucelor pentru adăpat animale). 
-Amenajarea umbrarelor pentru animale prin construcţii uoare pe lângă  stâni şi prin plantarea 

arborilor pe păşune în pâlcuri, izolaţ i. 
Principalele lucrări propuse sunt reprezentate pe harta de lucrări a parcelei. 
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Sursa Google earth pro prelucrat de autor. 

Trup de Parcela Suprafa ţa 
Categoria 

Unitate 
UAT de Configura ţ ie 

pajiş te descriptivă  —ha - de reiief 
folosinţă  

Tecuci T7-Raleş  1 PDI 7,00 Păşune Cârnpie  
Altitudine : 34-35 m; 	Expoziţ ie : Teren orizontal; 	 Panta(%) : <1 ; 
Sol : Gleiosol calcaric molic şi salinic aluvic. 
Date stationare suplimentare: nu este cazul 
Tip de pajiş te : Asociaţii vegetale de Poa pratensis(firu ţă), Poa annua(firuţă  măruntă) şi Poa 
bulbosa(firu ţa cu bulbi); Asocia ţii vegetale de Juncus effusus(pipirig), Festuca valesiaca(p ăiuş  
stepic), Agropiron repens(pir târâtor), Bortiochoa ischaeum(b ărboasă), Nardus stricta( ţepoş ică ) 
Graminee: 
Poa pratensisi (firu ţa) Bromus erectus(obsigă) 
Festuca valesiaca (p ăiuş  stepic) Bromus inermis(obsigă  nearistată) 
Festuca arundinacea (p ă iuş  înalt) Arrhenatheum elatius(ov ăscior) 
Festuca rumbra (p ă iuş  ro şu) Hordeum murinum(orzul şoarecelui) 
Poa bulbosa (firuţa cu bulbi) Phalaris arundinacea(ierb ă luţă) 
Agropiron repens (pir târâtor) Botriochloa ischaemum(bărboasă) 
Lolium perenne(raigras englezesc) Nardus stricta(p ărul porcu lui, ţepoica) 
Alopecurus pratensis (coada vulpii) 

Leguminoase: 
Trifol i um campestre(trifoi galben) Vicia cracca(m ăzăriche) 
Trifolium repens(trifoi alb) Trifolium hybridum(trifoi corcit) 
Med icago falcata(Iucern ă  galbenă) Trifolium pretense(trifoi ro şu) 

Diverse plante: 
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Achillea millefolium( coada şoriceiului) 	 Galium aparine (turiţă ) 
Plantago lanceolata( patlagin ă) 	 Cardaria draba( urda vacii) 
Taraxacum officinale( p ăpădie) 	 Geranium pretense(ciocul berzei) 
Daucus carota( morcov salbatec) 	 Rumex alpinus(stevia stânelor) 
Artem isia austriaca(pelini ţă) 	 Matricaria ssp(muşeţel) 
Convolvulus arvensis(volbură) 	 Verbena officinalis(urzicu ţe) 
Pontentilla erecta(cinci degete) 	 Tragopogon pratensis(barba caprei) 
Juncus effusus( pipirig, rugina) 	 Veronica chamaedrys(şopârliţa) 

Plante dăunătoare şi toxice: Verbascum phiomoides(Iumânărică)Onopordon acanthium(scaiul 
măgăresc), Eryngi urn campestre( scaiul dracului), Ranunculus acer(piciorul coco şului). 

Gradul de acopereire cu vegetaţ ie a percelei : 98 % 
Incărcarea cu aminale: UVM mediu/total trup =0,87 
Vegeta ţia Iemnoasă•: Lipsă  
Lucrari executate - Lucrări de între ţinere: distrugerea şi nivelarea muşuroaielor, cosirea resturilor 
vegetale neconsumate de pe p ăşune, adunarea pietrelor, nivelat ş i întreţinut drumul de acces, 
curăţarea canalelor de desecare care str ăbat păşunea. 

Lucrari propuse: 
- refacerea covorului ierbos prin supraîns ămân ţarea pe toată  suprafaţa cu amestecul(Dactylis 
glomerata -12 kg, Festuca pratensis - 5 kg, Poa pratensis —2 kg, Trifolium repens - 3 kg, Lolium 
perene - 6kg, Lotus comiculatus -5 kg, Onobrichis viciifolia-5kg), total 38 kg/ha. 
Supraînsămânţarea se face cu 65% din cantitate (24,7 kg/ha); 
-fertilizare chimic ă  cu: 184 kg N; 73 kg P205 ; 62 kg K20, (s.a) - toat ă  suprafaţa; 
- fertilizare organic ă  - prin târlire; 
- lucrări de curăţ ire ş i întreţinerea păşuriii, distrugerea mu şuroaielor, 
- curăţirea ş i combaterea plantelor d ăunătoare şi toxice; 
- menţinerea curată  a canalelor de desecare; 

- păşunat raţional conform calendarului, împ ărţirea în parcele de p ă unat după  terrninarea cur ăţă rii 
şi refacerea covorului ierbos. 
Suprafaţa închiriată  de jiecare crescălor de anima/e se va împărţi în purcele de păşunal aslfel 

ca pe o parcelă  nu se va păşuna mai muIl de 4 zUe, iar revenirea pe aceea şi parcelă  de p ăşunal 

se vaface dup ă  28-32 de zile, perioad ă  în care se va reface covorul vegelal. 
- cosirea vegeta ţiei neconsumate după  încheierea fie ărui ciclu de păşunat. 
-combaterea eroziunii solului se realizeaz ă  prin respectarea calendarului şi a tehnicii de păşunat, 

prin plantarea arborilor în pâlcuri, Iucr ările de supraînsămânţare, ea1ona1funcţie de necesilăţi, în 
perioada celor 10 ani câl esle valabil si acesl amenajamen1 
Plantarea arborilor Iângă  stâni, în pâlcuri i izola ţi ( salcie, frasin, plop etc), pe lângă  rolul 
antierozional mai au şi rol de umbră  pentru animale, îmbunătăţirea peisajuiui, ameliorarea 

păşunilor. Arborii planta ţi vor fi proteja ţi până  cresc, pentru a nu fi consuma ţi sau rupţi de animaie. 
-Imbunătăţ irea amenaj ărilor de apă  - construirea!refacerea ulucelor pentru ad ăpat animale). 
-Amenajarea umbrarelor pentru animale prin construc ţii uşoare pe Iângă  stâni ş i prin plantarea 

arborilor pe păşune în pâlcuri, izola ţi. 
Principalele lucr ări propuse sunt reprezentate pe harta de lucr ări a parcelei. 
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Sursa GooIe earl/i pr(, preliicral (le autor 

Categoria 
Trup de Parcela Suprafa ţa Unitate 

UAT de Configuraţ ie 
pajite descriptivă  —ha - de relief 

folosinţă  
Tecuci T8-Raleş  2 PDI 31,940 Păşune Câmpie  

Altitudine : 33 - 40 m; 	Expoziţ ie : Teren orizontal; 	 Panta(%) : <1 • 
SoI : Aluviosol calcaric molic. 
Date stationare suplimentare : riu este cazul 
Tip de pajişte : Asociaţii vegetale de Poa pratensis(firu ţă), Poa annua(firu ţă  măruntă) şi Poa 
bulbosa(firuţa cu bulbi), Paj işti de Festuca valesiaca(p ăiuş  stepic). 

Graminee: 
Poa pratensisi (firu ţa) Bromus erectus(obsig ă) 
Festuca valesiaca (p ăiuş  stepic) Bromus inermis(obsigă  nearistată) 
Festuca arundinacea (p ă iuş  îrialt) Arrhenatheum elatius(ovăscior) 
Festuca rumbra (pă iuş  ro şu) Hordeum murinum(orzul şoarecelui) 
Poa bulbosa (firuţa cu bulbi) Phalaris arundinacea(ierb ă luţă) 
Agropiron repens (pir târâtor) Botrioch loa. ischaemum(b ărboasă) 
Lolium perenne(raigras englezesc) Nardus stricta(p ărul porcuiui, ţepoşica) 
Alopecurus pratensis (coada vulpii) 

Leguminoase: 
Trifol ium campestre(trifoi galben) Vicia cracca(m ăzăriche) 
Trifol ium repens(trifoi alb) Trifolium hybridum(trifoi corcit) 
Medicago falcata(Iucerri ă  galbenă) Trifolium pretense(trifoi ro şu) 

Diverse plante: 
Achillea millefolium( coada şoricelului) Galium aparine (turi ţă ) 
Piantago lanceolata( patlagin ă) Cardaria draba( urda vacii) 
Taraxacum officinale( p ăpădie) Geranium pretense(ciocul berzei) 
Daucus carota( morcov salbatec) Rumex alpinus(stevia stânelor) 
Artem isia austriaca(peiin i ţă) Matricaria ssp(mu şeţel) 
Convolvulus arvensis(volbură) Verbena officinalis(urzicu ţe) 
Pontenti lIa erecta(cinci degete) Tragopogon pratensis(barba caprei) 
Juncus effusus( pipirig, rugina) Veronica chamaedrys( şopârli ţa) 
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Plante d ăunătoare ş i toxice: Verbascum phlomoides(lumân ărică),Onopordon acanthium(scaiul 
m ăgăresc), Eryngium campestre( scaiul dracului), Ranuncu!us acer(piciorul cocoşului). 

Gradul de acopereire cu vegeta ţ ie a percelei: 99 % 
Incărcarea cu aminale: IJVM mediu/total trup =1,43 
Vegeta ţia lemnoas ă : Lipsă  
Lucrari executate - Lucrări de întreţinere:  distrugerea ş i nivelarea muşuroaielor, cosirea resturilor 
vegetale neconsumate de pe p ăşune, adunarea pietrelor, nivelat i întreţinut drumui de acces. 

Lucrari propuse: 
- refacerea covorului ierbos prin supraînsămân ţarea pe toată  suprafaţa cu amestecul(Dactylis 
glomerata -12 kg, Festuca pratensis - 5 kg, Poa pratensis —2 kg, Trifolium repens - 3 kg, Lolium 
perene - 6kg, Lotus comiculatus -5 kg, Onobrichis viciifolia-5kg), total 38 kg/ha. 
Supraînsămânţarea se face cu 65%din cantitate (24,7 kg/ha); 
-fertilizare chimic ă  cu: 184 kg N; 39 kg P20 5  ; 57 kg K20, (s.a) - toat ă  suprafaţa; 
- fertilizare organică  - prin târlire; 
- Iucrări de curăţire ş i întreţinerea păşunii, distrugerea muşuroaielor, 
- curăţ irea ş i combaterea plantelor dăunătoare şi toxice; 
- păşunat raţional conform calendarului, împărţirea în parcele de păşunat după  terminarea curăţării 

ş i refacerea covoruiui ierbos. 
Suprijfa ţa închiriag de jiecare cresc ător de animale se va împ ărţi în parcele de p ăşunat astfel 
ca pe o parcel ă  nu se va p ăşuna mai mult de 4 zile, iar revenirea pe aceea şi parcelă  de p ăşwiat 
se vaface dup ă  28-32 de zUe, perioad ă  în care se va reface covorul vegetal. 
- cosirea vegetaţiei neconsumate dup ă  încheierea fiecărui ciclu de păşunat. 
-combaterea eroziunii solului se realizează  prin respectarea calendarului ş i a tehnicii de păşunat, 

prin plantarea arborilor în pâlcuri, Iucrările de supraînsămânţare, ealonatfunc ţie de necesit ăţi, în 

perioada celor 10 ani cât este valabil si acest amenajaiieiit. 
Plantarea arborilor lângă  stâni, în pâlcuri şi izolaţi ( salcie, frasin, p1op  etc), pe lângă  rolul 
antierozional mai au şi rol de umbră  pentru animale, îmbunătăţirea peisajului, ameliorarea 

păşunilor. Arborii plantaţi vor fi protejaţi până  cresc, pentru a nu fi consumaţi sau rupţi de animale. 
-Imbun ătăţ irea amenajărilor de apă  - construirea/refacerea ulucelor pentru adăpat animale). 
-Amenajarea umbrarelor pentru animale prin construcţii uoare pe lângă  stâni ş i prin plantarea 

arborilor pe păşune în pâlcuri, izolaţ i. 

Principalele Iucrări propuse sunt reprezentate pe harta de lucrări a parcelei. 

Sursa Googlc L(lrtll pro prclucrcit dc autor. 
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Categoria 
Trup de Parcela Suprafaţa tlnitatc 

UAT de Configuraţ ie 
pajiş te descriptiv ă  —ha - 

folosinţă  dc relief 

Tecuci T9-Cernicari 1 PDI 14,180 Păşune Câmpie  

Altitudine : 30-32 m; 	Expoziţ ie : Teren orizontal: 	 Panta(%) : 1 (J; 

SoI :Aliuviosol calcaric molic ş i salinic. 

Date sta ţ ionare suplimentare: nu este cazul 
Tip de pajişte : Asociaţii vegetale de Poa pratensis(firu ţă), Poa annua(firu ţă  măruntă) ş i Poa 

bulbosa(firu ţa cu bulbi), Asocia ţii vegetale de Festuca valesiaca(p ă iuş  stepic) ş i Agropiron 

repens(pir târâtor). 

Graminee: 
Poa pratensisi (firu ţa) 	 Bromus erectus(obsig ă) 
Festuca valesiaca (p ă iuş  stepic) 	 Bromus inermis(obsigă  nearistată) 

Festuca aruridinacea (p ă iuş  înalt) 	 Arrhenatheum elatius(ov ăscior) 
Festuca ruiiihra (pă iuş  roşu) 	 Hordeum murinum(orzul şoarecelui) 

Poa bulbosa (firuţa cu bulbi) 	 Phalaris arundinacea(ierb ă luţă) 

Agropiron repens (pir târâtor) 	 Botriochloa ischaemum(bărboasă) 
Lolium perenne(raigras englezesc) 	 Nardus stricta(p ărul porcului, ţepoş ica) 

Alopecurus pratensis (coada vulpii) 
Leguminoase: 
Trifolium campestre(trifoi galben) 	 Vicia cracca(m ăzăriche) 

Tri folium repens(trifoi alb) 	 Trifolium hybriduni (trifoi corcit) 

M ed icago falcata(lucern ă  gaibenă) 	 Trifolium pretense(trifoi ro şu) 

Diverse plante: 
Achillea millefolium( coada şoricelului) 	 Galium aparine (turiţă ) 
Piantago lanceolata( patlagin ă) 	 Cardaria draba( urda vacii) 
Taraxacum officinale( p ăpădie) 	 Geranium pretense(ciocul berzei) 
Daucus carota( morcov salbatec) 	 Rumex alpinus(stevia stânelor) 
Artemisia austriaca(pelin i ţă) 	 Matricaria ssp(mue ţe1) 
Convolvulus arvensis(volbură) 	 Verbena officinalis(urzicu ţe) 
Pontentilla erecta(cinci degete) 	 Tragopogon pratensis(barba caprei) 
Juncus effusus( pipirig, rugina) 	 Veronica chamaedrys(opâr1 i ţa) 

Plante dăunătoare ş i toxice : Verbascum phlomoides(Iumân ărică), Onopordon acanthium(scaiul 
măgăresc), Eryngiurn campestre( scaiul dracului), Ranunculus acer(piciorul coco şului). 

Gradul de acopereire cu vegeta ţ ie a percelei: 98 % 

Incărcarea cu aminale: UVM mediu/totai trup = 1,02 
Vegetaţia lemnoasă : răzleţ  Eleanus augustifolia(sălcioară) 

Lucrari executate - Lucrări de întreţinere:  distrugerea ş i nivelarea muşuroaielor, cosirea resturilor 
vegetale neconsumate de pe p ăşune, adunarea pietrelor, nivelat ş i între ţinut drumul de acces. 

Lucrari propuse: 
- refacerea covorului ierbos prin supraînsămân ţarea  pe toată  suprafaţa cu amestecul(Dactylis 
glomerata -12 kg, Festuca pratensis - 5 kg, Poa pratensis —2 kg, Trifolium repens - 3 kg, Lolium 
perene - 6 kg, Lotus corniculatus - 5 kg, Onobrichis viciifolia - 5kg), total 38 kg/ha. 
Supraînsămânţarea se face cu 65% din cantitate (24,7 kg/ha); 
-fertilizare chimic ă  cu: 184 kg N; 63 kg P20 5  ; 67 kg K20, (s.a), conform planului de fertilizare - 
toată  suprafaţa; 



- 	
- fertilizare organic ă  - prin târlire; 
- îndepărtarea sărurilor din sol pe toat ă  suprafa ţa cu 6 t/ha amendamente gipsice; 

- 	 - lucrări de curăţ ire ş i între ţinerea păşunii, distrugerea muşuroaielor, 
- curăţirea i combaterea plantelor d ăunătoare ş i toxice; 
- păşunat raţional conform calendarului, împ ărţirea în parcele de p ăşunat după  terminarea curăţării 

- 	 şi refacerea covorului ierbos. 
Suprafa ţa închiriată  de jiecare cresc ălor de animale se va împ ărţi în parcele de p ăşunat astjd 

i pe ()parcel ă  nu se va p ăşuna mai mult de 4 zile, iar revenirea pe aceea şi parcelă  de p ăşunat 
- 	se vaface dup ă  28-32 de zile, perioad ă  în care se va reface covorul vegetal. 

- cosirea vegetaţ iei  neconsumate dup ă  încheierea fiec ărui ciclu de pă unat. 
- 	 -combaterea eroziunii solului se realizeaz ă  prin respectarea calendarului ş i a tehnicii de păşunat, 

prin plantarea arborilor în pâlcuri, lucr ările de supraînsămân ţare, de amendare, ea1onatfunc ţie de 
necesităţi, în perioada celor 10 ani cât este valabil i acest amenajament. 
Plantarea arborilor lâng ă  stâni, în pâlcuri şi izolaţi ( salcie, frasin, plop etc), pe lângă  rolul 

antierozional mai au şi rol de umbră  pentru animale, îmbun ătăţirea peisajului, ameliorarea 
păşunilor. Arborii plantaţi vor fi proteja ţi până  cresc, pentru a nu f consuma ţi sau rup ţi de animale. 
- Imbunătăţirea amenaj ărilor de apă  - con stru irea/refacerea ulucelor pentru ad ăpat animale). 
-Amenajarea umbrarelor pentru animale prin construc ţii uşoare pe lângă  stâni ş i prin plantarea 
arborilor pe p ăşune în pâlcuri, izolaţ i. 
Principalele lucrări propuse sunt reprezentate pe harta de lucr ări a parcelei. 

laltă  luorărt lrUp 9- Cenlosrl 1 

;. 

Sursa Google earth pro prelucrat de autor 

Categoria 
Parcela Su p ra faţa U  nitate de 

UAT Trup de pajiş te de Configuraţ ie 
descriptivă  —ha - relief 

folosinţă  
Tecuci T10-Cernicari 2 PD] 58,380 Păşune Câmpie  

Altitudine : 29-32 m; 	Expoziţ ie : Teren orizontal; 	 Panta(%) : <1 • 
Sol : Gleiosol calcaric molic, salinic aluvic, Aliuviosol calcaric salinic. 
Date stationare suplimentare: nu este cazul 
Tip de pajişte : Asociaţii vegetale de Poa pratensis(firu ţă), Poa anriva(firu ţă  măruntă) ş i Poa 
bulbosa(firu ţa cu bulbi), Asocia ţii vegetale de Festuca valesiaca(p ăiu ş  stepic) şi Agropiron 
repens(pir târâtor). 
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Graminee: 
Poa pratensisi (firu ţa) 	 Bromus erectus(obsig ă) 
Festuca valesiaca (p ă iuş  stepic) 	 Bromus inermis(obsigă  nearistată) 
Festuca arundinacea (p ă iuş  înalt) 	 Arrhenatheum elatius(ov ăscior) 
Festuca rumbra (p ă iuş  ro şu) 	 Hordeum murinum(orzul şoarecelui) 
Poa bulbosa (firuţa cu buibi) 	 Phalaris arundinacea(ierb ă luţă) 
Agropiron repens (pir târâtor) 	 Botriochloa ischaemum(bărboasă) 
Loiium perenne(raigras englezesc) 	 Nardus stricta(p ărul porcului, ţepoş ica) 

Alopecurus pratensis (coada vulpii) 
Leguminoase: 
Trifolium campestre(trifoi gaiben) 	 Vicia cracca(m ăzăriche) 
Trifolium repens(trifoi alb) 	 Trifolium hybridum(trifoi corcit) 
Medicago falcata(1 ucern ă  galben ă) 	 Trifolium pretense(tri foi ro şu) 

Diverse plante: 
Achillea millefolium( coada şoricelului) 	 Galium aparine (turi ţă ) 
Plantago lanceolata( patlagin ă) 	 Cardaria draba( urda vacii) 
Taraxacum officinale( p ăpădie) 	 Geranium pretense(ciocul berzei) 
Daucus carota( morcov salbatec) 	 Rumex alpinus(stevia stânelor) 
Artemisia austriaca(pelini ţă) 	 Matricaria ssp(mu şeţel) 
Convolvulus arvensis(volbură) 	 Verbena ofTicinalis(urzicu ţe) 
Pontentilla erecta(cinci degete) 	 Tragopogon pratensis(barba caprei) 
Juncus effusus( pipirig, rugina) 	 Veronica chamaedrys( şopârliţa) 

Plante dăunătoare şi toxice: Verbascum phlomoides(lumân ărică), Onopordon acanthium(scaiui 
măgăresc), Eryngium campestre( scaiul dracului), Ranunculus acer(piciorul coco şului). 
Gradul de acopereire cu vegeta ţ ie a percelei: 98 % 
Incărcarea cu aminale: UVM mediu/total trup = 1,02 
Vegetaţia lemnoasă : răzleţ  Eleanus augustifolia(s ălcioară) 

Lucrari executate - Lucrări de între ţinere: distrugerea ş i nivelarea muşuroaielor, cosirea resturilor 
vegetale neconsumate de pe p ăşune, adunarea pietrelor, nivelat si întreţinut drumul de acces. 

Lucrari propuse: 
- refacerea covorului ierbos prin supraîns ămân ţarea pe toată  suprafaţa cu amestecul(Dactylis 
glomerata -12 kg, Festuca pratensis - 5 kg, Poa pratensis —2 kg, Trifolium repens - 3 kg, Lolium 
perene - 6 kg, Lotus corniculatus - 5 kg, Onobrichis viciifolia - 5kg), total 38 kg/ha. 
Supraînsămânţarea se face cu 65% din cantitate (24,7 kg/ha); 
-fertilizare chimic ă  cu: 184 kg N; 48/78/87 kg P205 ; 52/62 kg K20, (s.a), conform pianului de 
fertilizare - toată  suprafaţa; 
- fertilizare organic ă  - prin târlire; 
- îndepărtarea sărurilordin sol pe toată  suprafaţa cu 6 t/ha amendamente gipsice; 
- lucrări de curăţire si întreţinerea păşunii, distrugerea mu şuroaielor, 

- curăţirea ş i combaterea plantelor d ăunătoare ş i toxice; 
- rnentinerea curată  a canalelor de desecare si a albiei râului: 
- păşunat ra ţional conform calendarului, împ ărţirea în parcele de p ăşunat după  terminarea curăţă rii 

ş i refacerea covorului ierbos. 
Suprafa ţa închiriată  de jiecare crescător de animaie se va împărţi în parcele de păşunal astfel 
ca pe ()parcelă  flU se va păşuna rnai rnult de 4 zile, iar revenirea pe aceeai parcelă  de păşunat 

se vaface după  28-32 de zile, perioad ă  în care se va reface covorul vegelai. 
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- cosirea vegeta ţiei  neconsumate după  încheierea fiec ărui ciclu de p ăşunat. 
-combaterea eroziunii solului se realizeaz ă  prin respectarea calendaruiui ş i a tehnicii de păşunat, 

prin plantarea arborilor în pâlcuri, lucr ările de supraînsămân ţare, de amendare, ealonatfunc ţie de 
necesilăii, în perioada celor 10 ani cât este valabil si acest amenajament. 
Plantarea arborilor Iâng ă  stâni, în pâlcuri ş i izolaţi ( salcie, frasin, piop etc), pe lâng ă  rolul 
antierozionai mai au şi rol de umbră  pentru animale, îmbun ătăţ irea peisajului, ameliorarea 
păşuniior. Arborii planta ţi vor fi proteja ţi până  cresc, pentru a nu fi consuma ţi sau rup ţi de animale. 

- lmbunătăţ irea amenaj ărilor de apă  - construirealrefacerea ulucelor pentru ad ăpat animale). 
- 

	

	 -Amenajarea umbrarelor pentru animale prin construc ţii uşoare pe lângă  stâni ş i prin plantarea 
arborilor pe p ăşune în pâlcuri. i7ola ţ i. 
Principalele Iucrări prpuse sunt reprezentate pe harta dc kicrri a ptrccici. 

:r 
Hwté lucrjirl irup 10- Cern.cail 2 

Sursa Googk earrh pro prelucrat de aurr 

Categoria 
Parcela Suprafaţa Unitate 

UAT TruI) cle l)ajiş te 
descriptiv ă  -ha 

 - 

de 
de relief 

Configuraţ ie 
folosinţă  

Tecuci T11-Bă lcescu 1 PDI 3,090 Păş une Câmpie  
Altitudine : 41 - 49 m; 	Expoziţ ie : Teren cu expozi ţie estică ; 	Panta(%): 1 1-14; 
SoI : Cernoziom calcaric. 
Date stationare suplimentare: nu este cazul 
Tip de paji şte: Asociaţii vegetale de Festuca valesiaca(p ăiuş  stepic), Agropiron repens (pir 
târâtor), Poa pratensis (firu ţa). 
Graminee: 
Poa pratensis (firu ţa) Bromus erectus(obsigă) 
Festuca valesiaca (p ăiuş  stepic) Bromus inermis(obsigă  nearistată) 
Festuca arundinacea (păiuş  înalt) Arrhenatheum elatius(ov ăscior) 
Festuca rumbra (p ă iuş  ro şu) Hordeum murinum(orzul şoarecelui) 
Poa bulbosa (firuţa cu bulbi) Phalarisarundinacea(ierb ă luţă) 
Agropiron repens (pir târâtor) Botriochloa ischaemum(b ărboasă) 
Hordeum murinum(orzul şoarecelui) Nardus stricta(părul porcului, ţepoşica) 

Leguminoase: 
Trifoli um campestre(trifoi galben) Vicia cracca(m ăzăriche) 
Trifolium repens(trifoi alb) Trifolium hybridum(trifoi corcit) 
Medicago falcata(lucem ă  galbenă) 	. Trifolium pretense(trifoi ro şu) 
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Diverse piante: 
Achiilea millefolium( coada şoricelului) 	 Galium aparine (turiţă ) 
Plantago lanceolata( patlagină) 	 Cardaria draba( urda vacii) 
Taraxacum officinale( p ăpădie) 	 Geranium pretense(ciocul berzei) 
Daucus carota( morcov saibatec) 	 Rumex alpinus(stevia stânelor) 
Artem isia austriaca(pel in iţă) 	 Matricaria ssp(mueţel) 
Convolvulus arvensis(volbur ă) 	 Verbena officinaiis(urzicu ţe) 
Pontentilla erecta(cinci degete) 	 Tragopogon pratensis(barba caprei) 
Juncus effusus( pipirig, rugina) 	 Veronica chamaedrys(opârliţa) 
Leonurus cardiaca(talpa gâştii) 

Plante d ă u n ă toa re şi toxice: Verbascum phlomoides(Iumân ărică),Onopordon acanth ium(scaiul 
m ăgăresc), Eryngium campestre( scaiul dracul ui). Ran unculus acer(picioru l cocoşului), Sambucus 
ebulus(boz). 
Gradul de acopereire cu vegeta ţ ie a percelei: 98 % 
Incă rcarea cu aminale: UVM mediu/total trup =0,82 
Vegeta ţia lemnoas ă : răzleţ  Eleanus angustifolia(sălcioară), zone invadate cu o ţetari(Rus tyfina). 

Lucrari executate - Lucrări de întreţ inere:  distrugerea ş i nivelarea muşuroaielor, cosirea resturilor 
vegetaie neconsumate de pe p ăşune, adunarea pietrelor. 
Lucrari propuse: 
- refacerea covorului ierbos prin supraînsămân ţarea pe toată  suprafaţa cu amestecul(Dactylis 
glomerata -12 kg, Festuca pratensis - 5 kg, Poa pratensis —2 kg, Trifolium repens - 3 kg, Lotus 
corniculatus -5 kg, Onobrichis viciifolia-5kg), total 32 kg/ha. Supraînsămânţarea  se face cu 65% 
din cantitate (20,8 kg/ha); 
-fertilizare chimic ă  cu: 184 kg N; 0 kg P20 5  ; 54 kg K20, (s.a) - toată  suprafaţa; 
- fertilizare organică  - prin târlire; 
- lucrări de curăţ ire ş i întreţinerea păşunii, distrugerea muşuroaielor, 
- curăţirea s,i combaterea plantelor dăunătoare şi toxice; 
-curăţ irea/combaterea arbustilor(oţetari); 
- păşunat raţional conform calendarului, îrnpărţ irea în parcele de pă unat după  terminarea curăţării 
şi refacerea covorului ierbos. 
Suprafaţa închiri(llă  (lejiecare crescător de animale se va împ ăiii în parcele de p ăşunal astfel ca 
pe o parcelă  nu se va păşuna mai mult de 4 zile, iar revenirea pe aceeai parcel ă  de p ăşunat se 
vaface dup ă  28-32 de zile, perioadă  în care se va reface covorul vegetal. 
- cosirea vegetaţiei neconsumate dup ă  încheierea fiecărui ciclu de păş inat. 
-combaterea eroziunii solului se realizează  prin respectarea calendarului şi a tehnicii de păşunat, 

prin plantarea arborilor în pâlcuri, lucrările de supraînsămân ţare, ealonatfunctie de necesil ăţi, în 
perioada celor 10 ani cât este valabil ş i acest amenajamenl. 
Plantarea arborilor în pâlcuri i izolaţi (salcie, frasin, p1op  etc), pe lângă  rolul antierozional mai au 
şi rol de umbră  pentru animale, îmbun ătăţ irea  peisajului, ameliorarea păşunilor. Arborii plantaţi vor 
fi protejaţi până  cresc, pentru a nu fi consumaţi sau rupţi de animale. 
-Imbun ătăţ irea amenajărilor de apă  - con stru irea/refacerea ulucelor pentru adăpat animale). 
-Amenajarea umbrarelor pentru animale prin construcţii uoare pe lângă  stâni şi prin plantarea 
arborilor pe păşune în pâlcuri, izolaţ i. 
Principalele Iucrări propuse sunt reprezentate pe harta de lucrări a parcelei. 
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Sursa Google earlii pro prelucral de aulor 

Parcela 	Suprafata 
UAT 	Trup de pajite 

t categoria  
de 

Unitate de 
Configuraţ ie descriptiv ă 	—ha 

- folosin ţă  
relief 

Tecuci 1 	T12-Bă lcescu 2 PDI 50,820 Păşune Câmpie  
Altitudine : 31-35 m; 	Expozi ţ ie : Teren orizontal; Panta(%) : 	

p. 
 

Sol : Gleiosol calcaric molic, salinic aluvic. 
Date stationare suplimentare: nu este cazul 
Tip de paji şte: Paji şti de rogozuri(pipirig, pipirigu ţ), Asociaţii vegetale de Festuca valesiaca(pă iuş  
stepic) , Agropiron repens(pir târâtor), Agrostis stolonifera(molea ţă), Phalaris arundinacea (ierb ă luţă) 
Graminee: 
Poa pratensisi (firu ţa) Bromus erectus(obsig ă) 
Festuca valesiaca (p ă iuş  stepic) Bromus inermis(obsigă  nearistată) 
Festuca arundinacea (p ăiuş  înalt) Arrhenatheum elatius(ov ăscior) 
Festuca rumbra (p ă iuş  ro şu) Hordeum murinum(orzul şoarecelui) 
Poa bulbosa (firuţa cu bulbi) Phalaris arundinacea(ierb ă luţă) 
Agropiron repens (pir târâtor) Botriochloa ischaemum(b ărboasă) 
Lolium perenne(raigras englezesc) Nardus stricta(p ărul porcului, ţepoica) 
Alopecurus pratensis (coada vulpi i) Phragm ites austral i s(trestie/stuf) 

Leguminoase: 
Trifolium campestre(trifoi galben) Vicia cracca(m ăzăriche) 
Trifolium repens(trifoi alb) Trifolium hybridum(trifoi corcit) 
Medicago falcata(Iucem ă  galbenă) Trifolium pretense(trifoi ro şu) 

Diverse plante: 
Achillea millefolium( coada şoricelului) Galium aparine (turi ţă ) 
Plantago lanceolata( patlagin ă) Cardaria draba( urda vacii) 
Taraxacum officinale( p ăpădie) Geranium pretense(ciocul berzei) 
Daucus carota( morcov salbatec) Rumex alpinus(stevia stânelor) 
Artemisia austriaca(pel in i ţă) Matricaria ssp(mue ţe1 ) 
Convolvulus arvensis(volbură) Verbena officinalis(urzicu ţe) 
Pontentilla erecta(cinci degete) Tragopogon pratensis(barba caprei) 
Juncus effusus( pipirig, rugina) Veronica chamaedrys(opâr1 i ţa) 

Plante dăunătoare şi toxice: Verbascum phlomoides(Iumân ărică), Onopordon acanth ium(scaiul 
măgăresc), Eryngium campestre( scaiul dracului), Ranunculus acer(pic iorul coco şu Iu i). 
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Gradui de acopereire cu vegeta ţ ie a percelei : 98 % 
Incărcarea cu aminale: UVM mediu/total trup = 0,87 
Vegeta ţia lemnoasă : Eleanus augustifolia(să lcioară) 

Lucrari executate - Lucrări de întreţinere:  distrugerea ş i nivelarea muşuroaielor, cosirea resturilor 
vegetale neconsumate de pe p ăşune, adunarea pietrelor, nivelat i întreţ inut drumui de acces. 

Lucrari propuse: 
- refacerea covorului ierbos prin supraînsămân ţarea  pe aproximativ 44 ha din suprafaţa cu 

amestecul(Dactylis glomerata -12 kg, Festuca pratensis - 5 kg, Poa pratensis —2 kg, Trifolium repens - 3 

kg, Lolium perene - 6 kg, Lotus corniculatus - 5 kg,. Onobrichis viciifolia - 5kg), total 38 kg/ha. 
Supraînsămânţarea se face cu 65% din cantitate (24,7 kg/ha); 
-fertilizare chimic ă  cu: 184 kg N; 67/106 kg P205 ; 85/91 kg K20, (s.a), conform planului de fertilizare 
- toată  suprafaţa; 

- fertilizare organică  - prin târlire; 
- îndepărtarea sărurilor din sol pe toată  suprafaţa cu 6 t/ha amendamente gipsice; 
- destufizare pe aproximativ 6 ha; 
- reînsămânţare suprafaţă  destufizat ă (aprox 6 ha) cu amestecul( Festuca pratensis - Skg, Phleum 
pratense - 3 kg, Lolium perene - 1 5kg, Festuca arundin - 2kg, Trifolium repens - 2kg), total 28 Kg. 
Reînsămân ţarea se realizează  cu 100% din amestecul de ierburi. 
- lucrări de curăţ ire şi întreţinerea păşunii, distrugerea muşuroaieior, 
- curăţ irea ş i combaterea plantelor dăunătoare ş i toxice; 

- men ţinerea curată  a canalelor de desecare; 

- păşunat raţional conform calendarului, împărţirea în parcele de păşunat după  terminarea curăţării  ş i 

refacerea covorului ierbos. 
Suprafa ţa închiriată  dejiecare cresc ător de anilll(Ile SC lU Împ ălli ÎIl J)(IlCL4e dc păŞUllUt astfl ca pe 

()parcelă  nu se va p ăşuna mai mult de 4 zile, iar revenirea pe aceeaşi /)arL•elă  de păşunat se ia face 
după  28-32 de zile, perioad ă  în care se va reface coloruI vegetal. 
- cosirea vegetaţiei neconsumate după  încheierea fiecărui ciclu de păşunat. 

-combaterea eroziunii solului se realizează  prin respectarea calendarului ş i a tehnicii de păşunat, prin 

plantarea arborilor în pâlcuri, lucrările de supraînsămânţare,  de amendare, destufizare ş i reînsămân ţare, 

ea1onatfuncţie de necesit ăţi, în perioada celor 10 ani cât este valabil si acest amenajament. 
Plantarea arborilor, în pâlcuri ş i izoia ţ i ( salcie, frasin, plop etc), pe lângă  rolul antierozional mai au ş i 
rol de umbră  pentru animale, îmbunătăţirea peisajului, ameliorarea păşunilor. Arborii plantaţi vor fi 
protejaţi până  cresc, pentru a nu fi consumaţi sau rupţi de animale. 
- Imbun ătăţ irea amenajărilor de apă  - con stru irea/refacerea ulucelor pentru adăpat animale). 
-Amenajarea urnbrarelor pentru animale prin construcţii u şoare pe lângă  stâni ş i prin plantarea arborilor 

pe păşune în pâlcuri, izolaţi. 

Principalele Iucrări propuse sunt reprezentate pe harta de lucrări a parcelei. 
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Sursa Google e(Irl/l pro prelucral de aulor 

Categoria  
Parcela Suprafa ţ a Unitate de 

UAT Trup de pajiş te de Configuraţ ie 
descriptivă  —ha - relief 

folosinţă  
Tecuci T13-Bălcescu 3 PD1 34,160 Păşune Câmpie  

Altitudine : 31-32 m; 	Expoziţ ie : Teren orizontal: 	 Panta(%) : <1 ; 
So1 : Gleiosolcalcaric molic, salinic aluvic. 

Date stationare suplimentare: nu este cazul 
Tip de pajişte: Pajiti de rogozuri(pipirig, pipirigu ţ), Asociaţii vegetale de Festuca valesiaca(p ăiuş  
stepic) , Agropiron repens(pir târâtor), Agrostis stolonifera(molea ţă), Phalaris arundinacea (ierb ă luţă) 

Graminee: 
Poa pratensisi (firu ţa) Bromus erectus(obsig ă) 
Festuca valesiaca (p ă iuş  stepic) Bromus inermis(obsigă  nearistată) 
Festuca arundinacea (p ăiuş  înalt) Arrhenatheum elatius(ov ăscior) 
Festuca rumbra (p ă iuş  roşu) Hordeum murinum(orzul şoarecelui) 
Poa bulbosa (firuţa cu bulbi) Phalaris arundinacea(ierb ă luţă) 
Agropiron repens (pir târâtor) Botriochloa ischaemum(bărboasă) 
Lolium perenne(raigras englezesc) Nardus stricta(p ărul porcului, ţepoş ica) 

Alopecurus pratensis (coada vulpii) Phragmites australis(trestie/stuf) 

Leguminoase: 
Trifolium campestre(trifoi galben) Vicia cracca(m ăzăriche) 
Trifol ium repens(trifoi alb) Trifolium hybridum(trifoi corcit) 
Medicago falcata(lucern ă  galbenă) Trifolium pretense(trifoi ro şu) 

Diverse plante: 
Achillea millefolium( coada şoricelului) Galium aparine (turi ţă ) 
Plantago Ianceolata( patlagin ă) Cardaria draba( urda vacii) 
Taraxacurn officinale( p ăpădie) Geranium pretense(ciocu l berzei) 
Daucus carota( morcov salbatec) Rumex alpinus(stevia stânelor) 
Artem isia austriaca(pel in i ţă) Matricaria ssp(mue ţel) 
Convolvulus arvensis(volbur ă) Verbena officinalis(urzicu ţe) 
Pontentilla erecta(cinci degete) Tragopogon pratensis(barba caprei) 

Juncus effusus( pipirig, rugina) Veronica chamaedrys(opârli ţa) 
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Piante d ăunătoare ş i toxice: Verbascum phlomoides(lumânărică), Onopordon acanthium(scaiul 
măgăresc), Eryngium campestre( scaiul dracului), Ran unculus acer(picioru l coco şului). 

Gradul de acopereire cu vegeta ţ ie a percelei : 98 % 
Incărcarea cu aminale: UVM mediu/total trup = 0,82 
Vegeta ţia Iemnoasă : Eleanus augustifolia(s ălcioară) 

Lucrari executate - Lucrări de între ţinere:  distrugerea şi nivelarea mu şuroaielor, cosirea resturilor 
vegetale neconsumate de pe p ăşune, adunarea pietrelor, nivelat ş i între ţinut drumul de acces. 

Lucrari propuse: 
- refacerea covorului ierbos prin supraîns ămân ţarea pe aproximativ 28 ha din suprafa ţa cu 

amestecul(Dactylis glomerata - 12 kg, Festuca pratensis - 5 kg, Poa pratensis —2 kg, Trifolium repens - 3 
kg, Lolium perene - 6 kg, Lotus corniculatus - 5 kg, Onobrichis viciifolia - 5kg), total 38 kg/ha. 
Supraînsămânţarea se face cu 65% din cantitate (24,7 kg/ha); 
-fertilizare chimic ă  cu: 184 kg N; 68 kg P205 ; 74 kg K20, (s.a), conform planului de fertilizare - toat ă  
suprafaţa; 
- fertilizare organic ă  - prin târlire; 
- destufizare pe aprox 4 ha; 
- reînsămânţare suprafaţă  destufizată(aprox 4 ha) ş i aprox 2 ha suprafa ţa arată  cu amestecui( Festuca 
pratensis - Skg, Phleum pratense - 3 kg, Lolium perene - 1 Skg, Festuca arundin - 2kg, Trifolium repens 
- 2kg), total 28 Kg. Reîns ămân ţarea se realizeaz ă  cu 1 00% din amestecul de ierburi. 
- Iucrări de cur ăţ ire ş i între ţinerea păşunii, distrugerea mu şuroaielor, 

- curăţ irea ş i combaterea plantelor d ăunătoare şi toxice; 
- menţinerea curată  a canalelor de desecare; 
- păşunat raţional  conform calendarului, împ ărţirea în parcele de păşunat după  terminarea cur ăţării ş i 

refacerea covorului ierbos. 
Suprafaţa închirială  dejiecare crescălor de animale se va împăr(i în parcele de păşunat aslfel ca pe 
o parcelă  nu se va p ăşuna mai mull de 4 zile, iar revenirea pe aceea şi parcelă  de p ăşunal se vaface 
după  28-32 de zile, perioad ă  în care se va reface covorul vegelal. 
- cosirea vegeta ţiei neconsumate dup ă  încheierea fiec ărui ciclu de păşunat. 
-combaterea eroziunii solului se realizeaz ă  prin respectarea calendarului şi a tehnicii de păşunat, prin 

plantarea arborilor în pâlcuri, Iucrările de supraînsămânţare, destufizare ş i reînsămânţare, esalonat 
funcţie de necesităţi, în perioada celor 10 ani câl esle valabil si acest amenajamenl. 
Plantarea arborilor, în pâlcuri i izola ţi ( salcie, frasin, plop etc), pe lâng ă  rolul antierozional mai au ş i 
rol de umbră  pentru animale, îmbunătăţirea  peisajului, ameliorarea p ăşunilor. Arborii planta ţi vor fi 
proteja ţi până  cresc, pentru a nu fi consuma ţi sau rupţi de animale. 
- lmbunătăţirea amenaj ărilor de apă  - construirea!refacerea ulucelor pentru ad ăpat animale). 
-Amenajarea umbrarelor pentru animale prin construc ţii uoare pe lângă  stâni şi prin plantarea arborilor 
pe păşune în pâlcuri, izola ţ i. 
Principalele lucrări propuse sunt reprezentate pe harta de Iucr ări a parcelei. 

176 



Hartă  lucràiî trup 13 

Sursa Google earth pro prelucrat de autor 

Categoria 
UAT Trup de pajişte 

Parcela Suprafaţa 
de 

Unitate 
Configuraţie descriptivă  —ha - de relief 

folosinţă  

Tecuci T14-Bălcescu 4 PDI 1,530 Păşune Câmpie  

Altitudine : 37 - 40 m; 	Expoziţie : Teren cu expozi ţie estică ; 	Panta(%) : 1 1-14; 

Sol : Cernoziom cambic. 

Date stationare suplimentare: nu este cazul 
Tip de paji şte : Asociaţ ii vegetale de Festuca valesiaca(p ăiuş  stepic), Agropiron repens (pir 

târâtor), Poa pratensis (firu ţa). 
Graminee: 
Poa pratensis (firu ţa) Bromus erectus(obsig ă) 
Festuca valesiaca (p ă iuş  stepic) Bromus inermis(obsig ă  nearistată) 

Festuca arundinacea (p ă iuş  înalt) Arrhenatheum elatius(ov ăscior) 

Festuca rumbra (p ă iuş  ro şu) Hordeum murinum(orzul şoarecelui) 

Poa bulbosa (firu ţa cu bulbi) Phalaris arundinacea(ierb ă luţă) 

Agropiron repens (pir târâtor) Botriochloa ischaemum(b ărboasă) 

Hordeum m urinum(orzul şoarecelui) Nardus stricta(p ărul porcului, ţepoica) 

Leguminoase: 
Tri fol i um carnpestre(trifoi galben) Vicia cracca(m ăzăriche) 

Trifolium repens(trifoi alb) Trifolium hybridum(trifoi corcit) 

Medicago falcata(lucern ă  galbenă) Trifolium pretense(tri foi ro şu) 

Diverse plante: 
Achiliea miilefolium( coada şoricelului) Galium aparine (turi ţă ) 

Plantago lanceolata( patlagin ă) Cardaria draba( urda vacii) 

Taraxacum officinale( p ăpădie) Geranium pretense(ciocu 1 berzei) 

Daucus carota( morcov salbatec) Rumex alpinus(stevia stâneior) 
Artemisia austriaca(pelini ţă) Matricaria ssp(mue ţe1) 

Convolvulus arvensis(volbură) Verbena officinalis(urzicu ţe) 
Pontenti l Ia erecta(cinci degete) Tragopogon pratensis(barba caprei) 

Juncus effusus( pipirig, rugina) Veronica charnaedrys(opârli ţa) 

Leonurus card iaca(talpa gâtii) 

-- 



Plante dăunătoare ş i toxice: Verbascum phlomoides(Iumânărică),Onopordon acanth ium(scaiul 
măgăresc), Eryngium campestre( scaiul dracului), Ranuncuius acer(piciorul coco şului), Sambucus 
ebulus(boz). 
Gradul de acopereire cu vegeta ţ ie a percelei : 97 % 
Incărcarea cu aminale: UVM mediu/total trup 0,82 
Vegeta ţia lemnoasă : răzleţ  Eleanus angustifolia(sălcioară), zone invadate cu o ţetari(Rus tyfina). 
Lucrari executate - Lucrări de întreţinere:  distrugerea ş i nivelarea muşuroaielor, cosirea resturilor 
vegetale neconsumate de pe p ăşune, adunarea pietrelor. 
Lucrari propuse: 
- refacerea covorului ierbos prin supraîns ămân ţarea pe toată  suprafaţa cu amestecul(Dactylis 
glomerata -12 kg, Festuca pratensis - 5 kg, Poa pratensis —2 kg, Trifolium repens - 3 kg, Lotus 
corniculatus -5 kg, Onobrichis viciifolia-5kg), total 32 kg/ha. Supraîns ămânţarea se face cu 65% 
din cantitate (20,8 kg/ha); 
-fertilizare chimic ă  cu: 184 kg N; 54 kg p20 5  ; 42 kg K20, (s.a) - toată  suprafaţa; 
- fertilizare organic ă  - prin târlire; 
- lucrări de curăţire ş i între ţinerea păşunii, distrugerea mu şuroaielor, 
- curăţ irea si combaterea plantelor dăunătoare ş i toxice; 
-curăţ irealcombaterea arbustilor(o ţetari); 
- păşunat raţional conform caiendarului, împ ărţirea în parcele de p ăşunat după  terminarea curăţării 
ş i refacerea covorului ierbos. 

Suprafala închiriată  defiecare crescător de animale se va împărţi în parcele de păşunat astfe/ ca 
pe o parcelă  nu se va păşuna mai mult de 4 zile, iar revenirea pe aceeaşi parcelă  de păşunat se 
ia face după  28-32 de zile, perioad ă  în care se va reface covoru/ vegetal. 
- cosirea vegeta ţiei neconsumate după  încheierea fiecămi ciclu de păşunat. 
-combaterea eroziunii solului se realizeaz ă  prin respectarea calendarului ş i a tehnicii de păşunat, 

prin plantarea arborilor în pâlcuri, lucr ările de supraînsămân ţare,  ealonatfunc(ie de necesităţi, în 
perioada celor 10 ani cât este valabil # acest amenajament. 
Plantarea arborilor în pâlcuri si izolaţi (salcie. frasin, p1op  etc), pe lângă  rolui antierozional mai au 
şi rol de umbră  pentru animale, îmbun ătăţirea peisajului, ameliorarea păşuniior. Arborii planta ţi vor 
fi protejaţi până  cresc, pentru a nu fi consumaţi sau rupţi de animale. 
-Imbunătăţ irea amenaj ărilor de apă  - construirea!refacerea ulucelor pentru ad ăpat animale). 
-Amenajarea umbrarelor pentru animale prin construc ţii uoare pe lâng ă  stâni ş i prin plantarea 
arborilor pe p ăşune în pâlcuri, izola ţ i. 
Principalele lucrări propuse sunt reprezentate pe harta de lucr ări a parcelei. 

Sursa Googk curth pro prelucrat de autor 
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Categoria 
Parcela Suprafaţa Unitate 

UAT Trup de pajiş te 
descriptivă  —ha - 

de 
• de relief 

Configuraţ ie 
folosinţă  

Tecuci T15-Rotunda 1 PDI 18,630 Păş une Câmpie  
Altitudine : 37 - 40 m; 	 Expoziţ ie :Teren orizontal şi teren cu expoziţie estica; 
Panta(%) :< 1 şi 1 1 °-14°; 	 Sol : Cernoziom cambic. 

Date stationare suplimentare: nu este cazul 	 -- 
Tip de pajişte : Asociaţii vegetale de Festuca valesiaca(păiuş  stepic),  Agropiron repens (pir 
târâtor), Poa pratensis (firu ţa). 
Graminee: 
Poa pratensis (firu ţa) 	 Bromus erectus(obsigă) 
Festuca valesiaca (p ă iuş  stepic) 	 Bromus inermis(obsigă  nearistată) 
Festuca arundinacea (păiuş  înalt) 	 Arrhenatheum elatius(ovăscior) 
Festuca rumbra (p ă iuş  roşu) 	 Hordeum murinum(orzul şoarecelui) 
Poa buibosa (firuţa cu bulbi) 	 Phalaris arundinacea(ierb ă luţă) 
Agropiron repens (pir târâtor) 	 Botriochloa ischaemum(b ărboasă) 
Hordeum murinum(orzul şoareceiui) 	 Nardus stricta(părul porcului, ţepoş ica) 

Leguminoase: 
Trifolium campestre(trifoi galben) 	 Vicia cracca(m ăzăriche) 
Trifol ium repens(trifoi alb) 	 Trifolium hybridum(trifoi corcit) 
Medicago falcata(lucern ă  galbenă) 	 Trifolium pretense(trifoi ro şu) 

Diverse plante: 
Achillea millefolium( coada şoriceluiui) 	 Galium aparine (turi ţă ) 
Plantago lanceolata( patlagin ă) 	 Cardaria draba( urda vacii) 
Taraxacum officinale( p ăpădie) 	 Geranium pretense(ciocul berzei) 
Daucus carota( morcov salbatec) 	 Rumex alpinus(stevia stânelor) 
Artemisia austriaca(pelini ţă) 	 Matricaria ssp(mu şeţel) 
Convolvulus arvensis(volbură) 	 Verbena officinalis(urzicu ţe) 
Pontentilla erecta(cinci degete) 	 Tragopogon pratensis(barba caprei) 
Juncus effusus( pipirig, rugina) 	 Veronica chamaedrys(şopârli ţa) 
Leonurus cardiaca(talpa gâ ştii) 

Plante d ăunătoare şi toxice: Verbascum phlomoides(lumânărică),Onopordon acanthium(scaiul 
m ăgăresc), Eryngium campestre( scaiul dracului), Ranunculus acer(piciorul coco şulu i), Sambucus 
ebulus(boz). 
Gradul de acopereire cu vegetaţ ie a percelei: 95 % 

Incărcarea cu aminale: UVM mediu/total trup =0,71 
Vegetaţia Iemnoasă : răzleţ  Eleanus angustifolia(sălcioară), zone invadate cu o ţetari(Rus tyfina). 

Lucrari executate - Lucrări de întreţinere: distrugerea ş i nivelarea muşuroaielor, cosirea resturilor 
vegetale neconsumate de pe p ăşune, adunarea pietrelor. 
Lucrari propuse: 
- refacerea covorului ierbos prin supraîns ămân ţarea pe toată  suprafaţa cu amestecul(Dactylis 
glomerata -12 kg, Festuca pratensis - 5 kg, Poa pratensis —2 kg, Trifolium repens - 3 kg, Lotus 
comiculatus -5 kg, Onobrichis viciifolia-Skg), total 32 kg/ha. Supraîns ămânţarea se face cu 65% 

din cantitate (20,8 kg/ha); 
-fertilizare chimic ă  cu: 184 kg N; 79 kg P205  ; 73 kg K20, (s.a) - toată  suprafaţa; 
- fertilizare organic ă  - prin târlire; 
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- lucrări de curăţ ire  ş i întreţinerea păşunii, distrugerea muşuroaieior. 
- curăţ irea si combaterea plantelor dăunătoare ş i toxice; 
-curăţ irealcombaterea arbustilor(o ţetari); 
- păşunat raţ ional conform calendaruiui, împ ărţirea în parcele de p ăşunat după  terminarea curăţării 
ş i refacerea covorului ierbos. 
Sl4prafa(a închiriat ă  dejiecare cresc ăgor de animale se va împ ărţi în parcele de p ăşunat astfel ca 
pe oparcelă  nu se va păşuna mai niult de 4 zile, iar revenirea pe aceeaşi parcelă  de p ăşunat se 
va face dup ă  28-32 de zile, perioad ă  în care se va reface covorul vegetal. 
- cosirea vegetaţiei  neconsumate după  încheierea fiec ărui ciclu de păşunat. 
-combaterea eroziunii solului se realizeaz ă  prin respectarea calendarului ş i a tehnicii de păşunat, 

prin plantarea arborilor în pâlcuri, Iucrările de supraînsămân ţare, ealonatfunc ţie de necesit ăţi, în 
perioada celor 10 ani cât este valabil şi acest amenajament. 
Plantarea arborilor în pâlcuri ş i izoiaţi (salcie, frasin, plop etc), pe lângă  rolul antierozional mai au 
şi rol de umbră  pentru animale, îmbun ătăţ irea peisajului, ameliorarea p ăşunilor. Arborii planta ţ i vor 
fi protejaţi până  cresc, pentru a nu fi consuma ţi sau rupţi de animale. 
-Imbunătăţ irea amenaj ărilor de apă  - construirea!refacerea ulucelor pentru ad ăpat animaie). 
-Amenajarea umbrarelor pentru animale prin construc ţii uşoare pe lângă  stâni ş i prin plantarea 

arborilor pe p ăşune în pâlcuri, izola ţ i. 
Principalele lucrări propuse sunt reprezentate pe harta de lucr ări a parcelei. 

Hartă  lucrrl trup 15 

Sursa Google earth pro prelucrat de autor. 

Categoria 
Parcela Suprafaţa Unitate 

UAT Trup de pajite  de Configuraţ ie  descriptivă  —ha - de relief 
folosinţă  

Tecuci T16-Rotunda 2 PDI 1,590 Păşune Câmpie  
Altitudine : 47 - 49 m; 
	

Expoziţ ie :Teren cu expozi ţie estică ; 
Panta(%) : 1 1 °-14° ; 
	

SoI : Cemoziom cambic. 
Date stationare suplimentare: nu este cazul 
Tip de pajişte: Asociaţii  vegetale de Festuca valesiaca(p ă iuş  stepic), Agropiron repens (pir 
târâtor), Poa pratensis (firu ţa). 
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Graminee: 
Poa pratensis (firu ţa) 	 Bromus erectus(obsigă) 
Festuca valesiaca (pă iuş  stepic) 	 Bromus inermis(obsigă  nearistată) 
Festuca arundinacea (p ă iuş  înait) 	 Arrhenatheum elatius(ov ăscior) 
Festuca rumbra (p ă iuş  ro şu) 	 Hordeum murinum(orzul şoarecelui) 
Poa buibosa (firuţa cu bulbi) 	 Phalaris arundinacea(ierb ă luţă) 
Agropiron repens (pir târâtor) 	 Botriochioa ischaemum(bărboasă) 
Hordeum murinum(orzul şoarecelui) 	 Nardus stricta(părul porcului, ţepoş ica) 

Leguminoase: 
Trifolium campestre(trifoi galben) 	 Vicia cracca(m ăzăriche) 
Trifolium repens(trifoi alb) 	 Trifolium hybridum(trifoi c.orcit) 
Medicago falcata(lucern ă  galbenă) 	 Trifolium pretense(trifoi ro şu) 

Diverse plante: 
Achillea millefolium( coada şoricelului) 	 Galium aparine (turiţă ) 
Plantago lanceolata( patlagin ă) 	 Cardaria draba( urda vacii) 
Taraxacum officinaie( p ăpădie) 	 Geranium pretense(ciocul berzei) 
Daucus carota( morcov salbatec) 	 Rumex alpinus(stevia stârielor) 
Artemisia austriaca(pelini ţă) 	 Matricaria ssp(mu şeţel) 
Convoivulus arvensis(volbură) 	 Verbena off.icinalis(urzicu ţe) 
Pontentil la erecta(cinci degete) 	 Tragopogon pratensis(barba caprei) 
Juncus effusus( pipirig, rugina) 	 Veronica chamaedrys(şopârli ţa) 
Leonurus cardiaca(talpa gâ ştii) 

Plante dăunătoare şi toxice: Verbascum phlomoides(lumân ărică),Onopordon acanthium(scaiul 
rnăgăresc), Eryngium campestre( scaiul dracului), Ranunculus acer(piciorul coco şulu i), Sambucus 
ebulus(boz). 
Gradul de acopereire cu vegetaţ ie a percelei : 95 % 
Incărcarea cu aminale: UVM mediu/total trup 0,71 
Vegeta ţia lemnoasă : răzleţ  Eleanus angustifolia(s ălcioară). 
Lucrari executate - Lucrări de întreţinere: distrugerea ş i nivelarea muşuroaielor, cosirea resturilor 
vegetale neconsumate de pe p ăşune, adunarea pietrelor. 
Lucrari propuse: 
- refacerea covorului ierbos prin supraîns ămân ţarea pe toată  suprafaţa cu amestecul(Dactylis 
glomerata - 1 2 kg, Festuca pratensis - 5 kg, Poa pratensis —2 kg, Trifolium repens - 3 kg, Lotus 
corniculatus -5 kg, Onobrichis viciifolia-5kg), total 32 kglha. Supraîns ămânţarea se face cu 65% 
din cantitate (20,8 kg/ha); 
-fertilizare chimic ă  cu: 184 kg N; 90 kg P205 ; 93 kg K20, (s.a) - toat ă  suprafaţa; 
- fertilizare organic ă  - prin târlire; 
- lucrări de curăţ ire şi întretinerea păşunii, distrugerea mu şuroaielor. 

- curăţ irea ş i combaterea plantelor dăunătoare ş i toxice; 
- păşunat raţ ional conform calendaruiui, împ ărţirea în parcele de p ăşunat după  terrninarea cur ăţă rii 
şi refacerea covorului ierbos. 
Suprafaţa încliirială  dejîecare crescător de animale se va împ ărţi în parcele de p ăşunat astfel ca 
pe o parce/ ă  iiu se va p ăşuna mai mult de 4 zile, iar revenirea pe aceeai parcelă  de păşunat se 
va face după  28-32 de zile, perioadă  în care se va reface covorul vegetal. 
- cosirea vegeta ţiei neconsumate după  încheierea fiec ărui ciclu de păşunat. 
-combaterea eroziunii solului se realizeaz ă  prin respectarea calendarului şi a tehnicii de păşunat. 
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prin plantarea arborilor în pâlcuri, lucrările de supraînsămân ţare, eşalonatfuncţie de necesit ăţi, în 

perioada celor 10 ani cât este valabii si acest amenajament. 
Plantarea arborilor în pâlcuri ş i izolaţ i (salcie, frasin, p1op etc), pe lângă  rolul antierozional mai au 

şi rol de umbră  pentru animale, îmbunătăţirea peisajului, ameliorarea pă unilor. Arborii plantaţi vor 
fi protejaţ i până  cresc, pentru a nu fi consumaţi sau rupţ i de animale. 
-lmbun ătăţ irea amenajărilor de apă  - construirea/refacerea ulucelor pentru adăpat animaie). 
-Amenajarea umbrarelor pentru animale prin construcţii uşoare pe lângă  stâni ş i prin plantarea 

arborilor pe păşune în pâlcuri, izolaţ i. 
Principalele lucrări propuse sunt reprezentate pe harta de lucrări a parcelei. 

H ţ , JUCrC,f Itup 1 	 •, 	 - 

Sursa Google earf/i pr() preliicraf de autor 

Categoria 
Parcela Su1)rafa ţ a Unitate de 

UAT Trup de paji şte  de Configura ţ ic 
 descriptiv ă  —ha - relief 

folosin ă  
Tecuci T17-Rotunda3 PD1 4,060 Păşune Câmpie 

Aititudine : 27 m; 	Expozi ţ ie : Teren orizontal; 	 Panta(%) : <1 U; 

Sol : Gleiosol calcaric molic, salinic aluvic. 

Date stationare suplimentare: nu este cazui 
Tip de paji ş te : Pajişti de rogozuri(pipirig, pipiriguţ), Asocia ţii vegetale de Festuca valesiaca(pă iuş  
stepic) , Agropiron repens(pir târâtor), Agrostis stolonifera(moleaţă), Phalaris arundinacea (ierbă luţă) 
Graminee: 
Poa pratensisi (firuţa) Bromus erectus(obsigă) 
Festuca valesiaca (păiuş  stepic) Bromus inermis(obsig ă  nearistată) 
Festuca arundinacea (pă iuş  înalt) Arrhenatheum elatius(ov ăscior) 
Festuca rumbra (pă iuş  roşu) Hordeum murinum(orzul şoarecelui) 
Poa bulbosa (firuţa cu bulbi) Phalaris arundinacea(ierbă luţă) 
Agropiron repens (pir târâtor) Botriochloa ischaemum(bărboasă) 
Loiium perenne(raigras engiezesc) Nardus stricta(părul porcului, ţepoş ica) 
Alopecurus pratensis (coada vulpii) 

Leguminoase: 
Trifol ium campestre(trifoi galben) Vicia cracca(m ăzăriche) 
Trifol ium repens(trifoi alb) Trifolium hybridum(trifoi corcit) 
Medicago falcata(lucernă  galbenă) Trifolium pretense(trifoi ro şu) 
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Diverse plante: 
Achillea miilefolium( coada şoriceluiui) 	 Galium aparine (turi ţă ) 

Plantago lanceolata( patlagin ă) 	 Cardaria draba( urda vacii) 
Taraxacum officinale( p ăpădie) 	 Geranium pretense(ciocul berzei) 

Daucus carota( morcov salbatec) 	 Rumex alpinus(stevia stâneior) 
Artem isia austriaca(pelini ţă) 	 Matricaria ssp(mu şeţel) 
Convolvulus arvensis(volbură) 	 Verbena officinal is(urzicu ţe) 
Pontentil la erecta(cinci degete) 	 Tragopogon pratensis(barba caprei) 
iuncus effusus( pipirig, rugina) 	 Veronica chamaedrys( şopârli ţa) 

Plante dăunătoare ş i toxice : Verbascum phlomoides(lumân ărică), Onopordon acanthium(scaiul 
măgăresc), Eryngium campestre( scaiu l dracuiui), Ranuncu lus acer(piciorul coco şului). 

Gradul de acopereire cu vegetaţ ie a percelei: 97 % 
Incărcarea cu aminaie: UVM mediu/total trup = 1,02 
Vegeta ţia lemnoasă : lipsă  
Lucrari executate - Lucrări de întreţinere: distrugerea ş i nivelarea muşuroaielor, cosirea resturilor 
vegetale rieconsumate de pe p ăşune, adunarea pietrelor, niveiat ş i între ţinut drurnul de acces. 

Lucrari propuse: 
- refacerea covorului ierbos prin supraîns ămân ţarea pe toată  suprafaţa cu amestecul(Dactylis glomerata - 
12 kg, Festuca pratensis - 5 kg, Poa pratensis —2 kg, Trifolium repens - 3 kg, Lolium perene - 6 kg, 
Lotus comiculatus - 5 kg, Onobrichis viciifolia - 5kg), total 38 kg/ha. Supraînsămânţarea  se face cu 65% 
din cantitate (24,7 kg/ha); 
-fertilizare chimic ă  cu: 184 kg N; 92 kg P205 ; 85 kg K20, (s.a), conform planului de fertilizare - toat ă  
suprafaţa; 
- fertilizare organic ă  - prin târlire; 
- îndepărtarea sărurilor din sol pe toat ă  suprafaţa cu 6 t/ha amendamente gipsice; 
- lucrări de curăţire ş i între ţinerea păşunii, distrugerea mu şuroaielor, 
- curăţ irea şi combaterea plantelor dăunătoare şi toxice; 
- păşunat raţionai conform calendarului, împărţirea în parcele de păşunat după  terminarea Cu răţă rii ş i 
refacerea covorului ierbos. 
Suprafa(a încl,iriaiă  dejiecare crescător de anima/e se va împărţi în parcele de pă unat astfel ca pe o 

parce/ă  nu se va păşuna mai mult de 4 zile, iar revenirea pe aceeaşi parcelă  de păşunat se va face 
după  28-32 de zile, perioad ă  în care se va reface covoru/ vegetal. 
- cosirea vegeta ţiei neconsumate după  încheierea fiecărui ciclu de păşunat. 
-combaterea eroziunii solului se realizeaz ă  prin respectar.ea calendarului şi a tehnicii de păşunat, prin 

plantarea arborilor în pâlcuri, lucr ările de supraînsămânţare,  de amendare, ea1onaffuncţie de necesit ăţi, 
în perioada celor 10 ani cât este valahil si acest amenajament. 
Plantarea arborilor lâng ă  stâni, în pâlcuri ş i izolaţi (salcie, frasin, p1op etc), pe lâng ă  rolul anti eroz ional 
mai au ş i rol de umbi pentru anirnale, îmbun ătăţ irea peisajului, ameliorarea p ăşunilor. Arborii planta ţ i 
vor fi protejaţi până  cresc, pentru a nu fi consuma ţi sau rupţi de animale. 
- Imbunătăţ irea amenajărilor de apă  - construirea!refacerea ulucelor pentru ad ăpat animale). 
-Amenajarea umbrarelor pentru animale prin construc ţii uşoare pe lângă  stâni ş i prin plantarea arborilor 
pe păşune în pâlcuri. izola ţ i. 
Principalele Iucrări propuse sunt reprezentate pe harta de lucr ări a parcelei. 
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Sursa Google earlh pro prelucral de aulor 

Categoria 
Parcela Suprafaţa Unitate de 

UAT Trup de pajiş te de Configuraţ ie descriptiv ă  —ha - 
folosinţă  

relief 

Tecuci T18-Rotunda 4 PDI, PD2 102.120 Păşune Câmpie  
Altitudine : 27-30 m; 	Expoziţ ie : Teren orizontal; 	 Panta(%) : <1 ; 
SoI : Gleiosol calcaric molic, salinic aluvic, Cernoziom cambic. 

Date stationare suplimentare: nu este cazul 
Tip de paji şte : Paji şti de rogozuri(pipirig, pipirigu ţ), Asociaţii vegetale de Festuca valesiaca(p ăiuş  
stepic) , Agropiron repens(pir târâtor), Agrostis stolonifera(molea ţă), Phalaris arundinacea (ierb ă luţă) 
Graminee: 
Poa pratensisi (firu ţa) Bromus erectus(obsigă) 
Festuca valesiaca (p ăiuş  stepic) Bromus inermis(obsigă  nearistată) 
Festuca arundinacea (p ă iuş  înait) Arrhenatheum elatius(ov ăscior) 
Festuca rumbra (p ă iuş  ro şu) Hordeum murinum(orzul şoarecelui) 
Poa bulbosa (firu ţa cu bulbi) Phaiaris arundinacea(ierb ăluţă) 
Agropiron repens (pir târâtor) Botrioch loa ischaemum(b ărboasă) 
Lolium perenne(raigras englezesc) Nardus stricta(părul porcului, ţepoş ica) 
Alopecurus pratensis (coada vulpii) 

Leguminoase: 
Trifolium campestre(trifoi galben) Vicia cracca(m ăzăriche) 
Trifolium repens(trifoi alb) Trifolium hybridum(trifoi corcit) 
Medicago falcata(lucern ă  galbenă) Trifolium pretense(trifoi ro şu) 

Diverse plante: 
Achillea millefolium( coada şoricelului) Galium aparine (turiţă ) 
Plantago lanceolata( patlagin ă) Cardaria draba( urda vacii) 
Taraxacum officinale( p ăpădie) Geranium pretense(ciocul berzei) 
Daucus carota( morcov salbatec) Rumex alpinus(stevia stânelor) 
Artem isia austriaca(pel in i ţă) Matricaria ssp(muşeţel) 
Convolvulus arvensis(volbură) Verbena officinalis(urzicu ţe) 
Pontentil la erecta(cinci degete) Tragopogon pratensis(barba caprei) 
Juncus effusus( pipirig, rugina) Veronica chamaedrys( şopârii ţa) 

Plante dăunătoare ş i toxice: Verbascum phlomoides(lumân ărică), Onopordon acanthium(scaiul 
măgăresc), Eryngium campestre( scaiul dracul ui), Ranuncu lus acer(piciorul coco şului). 
Gradul de acopereire cu vegetaţ ie  a percelei : 97 % 
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Incărcarea cu aminale: UVM mediu/total trup = 1,12 
Vegetaţia lemnoasă : răzle ţ  Eleanus augustifolia(s ălcioară) 

Lucrari executate — Lucrări de între ţinere: distrugerea şi nivelarea muşuroaielor, cosirea resturilor 
vegetale neconsumate de pe p ăşune, adunarea pietrelor, nivelat ş i între ţ inut drumui de acces. 

Lucrari propuse: 
— 	— refacerea covorului ierbos prin supraîns ămânţarea pe toată  suprafa ţa cu amestecul(Dactylis glomerata 

-12 kg, Festuca pratensis - 5 kg, Poa pratensis —2 kg, Trifolium repens - 3 kg, Lolium perene - 6 kg, 
Lotus corniculatus - 5 kg, Onobrichis viciifoiia — 5kg), total 38 kg/ha. Supraînsămân ţarea se face cu 65% 

- 	din cantitate (24,7 kg/ha); 
-fertilizare chimic ă  cu: 184 kg N; 94/101 kg P20 5  ; 78/94 kg K20, (s.a), conform planului de fertilizare 

- 	— toată  suprafaţa; 
— fertilizare organic ă  - prin târlire; 
- îndepărtarea s ărurilor din sol pe toată  suprafaţa cu 6 t/ha amendamente gipsice; 

— 	— lucrări de curăţ ire si între ţinerea păşunii, distrugerea mu şuroaielor, 

- curăţirea şi combaterea plantelor dăunătoare ş i toxice; 
— păşunat raţional conform calendarului, împărţirea în parcele de p ă unat după  terminarea cur ăţă rii si 

refacerea covorului ierbos. 
Suprafa(a închiriaiă  dejîecare crescăior de animale se va împărţi în parcele de păşunal astfel ca pe 

o parcelă  nu se va păşuna mai rnult de 4 zile, iar revenirea pe aceeaşi parcelă  de păşunai se va face 

după  28-32 de zile, perioadă  în care se va reface covorul vegeial. 

— cosirea vegeta ţiei neconsumate după  încheierea fiecărui ciclu de păşunat. 

— 	-combaterea eroziunii solului se realizeaz ă  prin respectarea calendarului şi a tehnicii de păşunat, prin 
plantarea arborilor în pâlcuri, lucr ările de supraînsămânţare, de amendare, eaIonaifuneţie de 
necesităţi, îii perioad, celor 10 ani câl esie valabil si acesi anienajament. 

— 	Plantarea arborilor lângă  stâni, în pâlcuri ş i izolaţi (salcie, frasin, p1op etc), pe lâng ă  rolul antierozional 
mai au ş i rol de umbră  pentru animale, îmbun ătăţ irea peisajului, ameliorarea p ăşunilor. Arborii plantaţ i 

- 	vor fi protejaţi până  cresc, pentru a nu fi consuma ţ i sau rup ţi de animale. 
- Imbunătăţ ireaamenaj ărilor de apă  — construirea/refacerea ulucelor pentru ad ăpat animale). 
-Amenajarea umbrarelor pentru animale prin construc ţii uoare pe lângă  stâni ş i prin plantarea arborilor 

— 	pe păşune în pâlcuri, izola ţi. 
Principalele lucrări propuse sunt reprezentate pe harta de lucr ări a parcelei. 

H,tâ iucrrl trup 18 

Lent 
.t. 	rtrcr*t. :. 

Sursa Google earlh pro prelucrat de autor. 
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Categoria 
Parcela Suprafaţa Unitate de 

UAT Trup de pajite  de Configuraţ ie  descriptivă  —ha - 
folosinţă  

relief 

Tecuci T19-Colonie PDI 1,70 Păşune Câmpie  
Altitudine : 51-56 m; 	Expoziţ ie : Teren orizontal; 	 Panta(%) : <1 U; 

SoI : Gleiosoi calcaric molic, salinic aluvic. 
Date stationare suplimentare: nu este cazul 
Tip de pajiş te : Pajişti de Poa praiensis(firuţă), Asociaţii vegetale de Phalaris 
arundinaceae(ierb ă luţă), Festuca valesiaca(p ăiuş  stepic) şi Agropiron repens(pir târâtor). 

Graminee: 
Poa pratensisi (firu ţa) 	 Bromus erectus(obsig ă) 
Festuca valesiaca (p ă iuş  stepic) 	 Bromus inermis(obsigă  nearistată) 
Festuca arundinacea (p ă iuş  înalt) 	 Arrhenatheum elatius(ov ăscior) 
Festuca rumbra (p ă iuş  ro şu) 	 Hordeum murinum(orzul şoarecelui) 
Poa bulbosa (firuţa cu bulbi) 	 Phalaris arundinacea(ierb ă luţă) 
Agropiron repens (pir târâtor) 	 Botriochloa ischaemum(bărboasă) 
Lolium perenne(raigras englezesc) 	 Nardus stricta(părul porcului, ţepoş ica) 

Alopecurus pratensis (coada vulpii) 
Leguminoase: 
Trifol i um campestre(trifoi galben) 	 Vicia cracca(m ăzăriche) 
Trifolium repens(trifoi alb) 	 Trifolium hybridum(trifoi corcit) 
Medicago falcata(lucern ă  galben ă) 	 Trifolium pretense(trifoi ro şu) 

Diverse plante: 
Achillea millefolium( coada şoricelului) 	 Galium aparine (turi ţă ) 
Plantago lanceolata( patlagină) 	 Cardaria draba( urda vacii) 
Taraxacum officinale( p ăpădie) 	 Geranium pretense(ciocul berzei) 
Daucus carota( morcov salbatec) 	 Rumex alpinus(stevia stânelor) 
Artemisia austriaca(pelini ţă) 	 Matricaria ssp(mu şeţel) 
Convoivulus arvensis(volbură) 	 Verbena officinalis(urzicu ţe) 
Pontentil la erecta(cinci degete) 	 Tragopogon pratensis(barba caprei) 
Juncus effusus( pipirig, rugina) 	 Veronica chamaedrys( şopârli ţa) 

Plante dăunătoare şi toxice: Verbascum phlomoides(lumân ărică), Onopordon acanthium(scaiul 
măgăresc), Eryngium campestre( scaiul dracului), Ranunculus acer(piciorul coco şului). 
Gradul de acopereire cu vegeta ţ ie a percelei : 97 % 
Incărcarea cu aminaie: UVM mediu/total trup = 0,97 
Vegetaţia lemnoasă : Lipsă  
Lucrari executate - Lucrări de întreţinere:  distrţigerea ş i nive.Iarea muşuroaielor, cosirea resturilor 
vegetale neconsumate de pe p ăşune, adunarea pietrelor, nivelat ş i între ţinut drumul de acces. 

Lucrari propuse 
- refacerea covoruiui ierbos prin supraîns ămân ţarea pe toată  suprafaţa cu amestecul(Dactylis 
glomerata -12 kg, Festuca pratensis - 5 kg, Poa pratensis —2 kg, Trifolium repens - 3 kg, Loiium 
perene - 6 kg, Lotus corniculatus - 5 kg, Onobrichis viciifolia - 5kg), total 38 kg/ha. 
Supraînsămânţarea se face cu 65% din cantitate (24,7 kg/ha); 
-fertilizare chimic ă  cu: 184 kg N; 110 kg P205 ; 103 kg K20, (s.a), conform planului de fertilizare - 
toată  suprafaţa; 
- fertilizare_organic ă  - prin_târlire;  
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- 	
- îndepărtarea sărurilor din soi pe toat ă  suprafaţa cu 6 t/ha amendamente gipsice; 
- Iucrări de curăţ ire si între ţ inerea păşunii, distrugerea mu ş uroaielor, 

- 	- curăţ irea ş i combaterea piantelor dăunătoare ş i toxice; 

- păşunat raţional conform calendarului, împ ărţirea în parcele de p ăşunat după  terminarea curăţării 
ş i refacerea covorului ierbos. 
Suprafa(a înc/,iriat ă  de Jiecare cresc ător de animale se va împ ărţi în parcele de p ăşunat astfel 
ca pe o parcel ă  nu se va p ăşuna mai mult de 4 ziIe, iar revenirea pe aceea şi parcelă  de p ăşunat 
se vaface dup ă  28-32 de zile, perioad ă  în care se va reface covorul vegetal. 
- cosirea vegeta ţiei  neconsumate dup ă  încheierea fiecărui ciclu de păşunat. 
-combaterea eroziunii solului se reaiizeaz ă  prin respectarea calendarului ş i a tehnicii de păşunat, 

prin plantarea arborilor în pâlcuri, Iucr ăriie de supraînsămân ţare, de amendare, ea1onatfunc ţie de 
necesităţi, în perioada celor 10 ani cât este valabil yi acest amenaja,;ienl.. 

Plantarea arborilor lâng ă  stâni, în pâlcuri ş i izola ţ i ( salcie, frasin, piop etc), pe lâng ă  roiul 

antierozionai mai au şi rol de umbră  pentru animale, îmbunătăţ irea peisajului, ameliorarea 

păşunilor. Arborii plantaţi vor f proteja ţi până  cresc, pentru a nu fi consuma ţi sau rupţ i de animale. 
- Imbunătăţirea amenaj ărilor de apă  - construirea!refacerea uiucelor pentru ad ăpat animale). 
-Amenajarea umbrarelor pentru animale prin construc ţii uşoare pe lângă  stâni ş i prin plantarea 
arborilor pe păşune în pâlcuri, izola ţi. 
Principalele Iucrări propuse sunt reprezentate pe harta de lucr ări a parcelei. 

Hartà lucrr, lwp 19-Colortla 

. ., .$ 

ş. 

Sursa Google etirtli pro prelucral de autor 

Categoria 
Parcela Suprafa ţa Unitate de 

UAT Trup de pajite de Configuraţ ie 
descriptiv ă  —ha - 

folosinţă  
relief 

Tecuci T20-CFR PDI 8,620 Păşune Câmpie  
Altitudine: 57-59 m; 	Expoziţ ie : Teren orizontal; 	 Panta(%) : 1 ; 
Sol : Gleiosol calcaric molic, salinic aiuvic. 
Date stationare suplimentare: nu este cazul 
Tip de pajiş te : Paji şti de Poa pratensis(firuţă),, Asociaţii vegetale de Phalaris 
arundinaceae(ierb ă luţă), Festuca valesiaca(p ăiuş  stepic) şi Agropiron repens(pir târâtor). 
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Graminee: 
Poa pratensisi (firu ţa) 	 Bromus erectus(obsigă) 
Festuca valesiaca (p ă iuş  stepic) 	 Bromus inermis(obsigă  nearistată) 
Festuca aruridinacea (p ă iuş  îrialt) 	 Arrhenatheurn elatius(ov ăscior) 
Festuca rumbra (p ă iuş  ro şu) 	 Hordeum murinum(orzul şoarecelui) 
Poa bulbosa (firuţa cu bulbi) 	 Phalaris arundinacea(ierb ă luţă). 
Agropiron repens (pir târâtor) 	 Botriochloa ischaemum(bărboasă) 
Lolium perenne(raigras englezesc) 	 Nardus stricta(p ărul porcului, ţepoş ica) 
Alopecurus pratensis (coada vulpii) 

Leguminoase: 
Trifolium campestre(trifoi galben) 	 Vicia cracca(m ăzăriche) 
Trifolium repens(trifoi alb) 	 Trifolium hybridum(trifoi corcit) 
Medicago falcata(lucern ă  galbenă) 	 Trifolium pretense(trifoi ro şu) 

Diverse plante: 
Achillea millefolium( coada şoricelului) 	 Galium aparine (turi ţă ) 
Plantago Ianceolata( patlagin ă) 	 Cardaria draba( urda vacii) 
Taraxacum officinale( p ăpădie) 	 Gerariium pretense(ciocul berzei) 
Daucus carota( morcov salbatec) 	 Rumex alpinus(stevia stânelor) 
Artemisia austriaca(pelini ţă) 	 Matricaria ssp(mu şeţel) 
Convolvulus arvensis(volbură) 	 Verbena ofîicinalis(urzicu ţe) 
Pontentilla erecta(cinci degete) 	 Tragopogon pratensis(barba caprei) 
iuncus effusus( pipirig, rugina) 	 Veronica chamaedrys( şopârli ţa) 

Plante dăunătoare ş i toxice: Verbascum phlomoides(lumân ărică), Onopordon acanthium(scaiul 
măgăresc), Eryngium campestre( scaiul dracului), Ranunculus acer(piciorul coco şului). 
Gradul de acopereire cu vegeta ţ ie a percelei : 97 % 
Incărcarea cu aminale: UVM mediu/total trup = 0,97 
Vegeta ţia lemnoasă : Lipsă  
Lucrari executate - Lucrări de între ţinere: distrugerea ş i nivelarea muşuroaielor, cosirea resturilor 
vegetale neconsumate de pe p ăşune, adunarea pietrelor, nivelat şi întreţinut drumul de acces. 

Lucrari propuse: 
- refacerea covorului ierbos prin supraînsămân ţarea  pe toată  suprafaţa cu amestecul(Dactylis 
glomerata -12 kg, Festuca pratensis - 5 kg, Poa pratensis —2 kg, Trifolium repens - 3 kg, Lolium 
perene - 6 kg, Lotus corniculatus - 5 kg, Onobrichis viciifolia - 5kg), total 38 kg/ha. 
Supraînsămânţarea se face cu 65% din cantitate (24,7 kg/ha); 
-fertilizare chimic ă  cu: 184 kg N; 67 kg P205 ; 62 kg K20, (s.a), conform plaiiului de fertilizare - 
toată  suprafaţa; 
- fertilizare organic ă  - prin târlire; 
- îndepărtarea sărurilor din sol pe toată  suprafaţa cu 6 t/ha amendamente gipsice; 
- lucrări de curăţire ş i între ţinerea păşunii, distrugerea mu şuroaielor, 

- curăţirea ş i combaterea plantelor d ăunătoare şi toxice; 
- păşunat raţional conform calendarului, împ ărţirea în parceie de p ăşunat după  terminarea curăţării 
ş i refacerea covorului ierbos. 
Suprafaţa închiriată  dejiecare crescător de animale se va împărţi în parcele de păşunat astfel 

ca pe o parcelă  nu se va păşuna mai mult de 4 zile, iar revenirea pe aceea şi parcelă  de păşunat 

se vaface după  28-32 de zile, perioadă  în care se va reface covorul vegetal. 

- cosirea vegeta ţ iei  neconsumate dup ă  încheierea fiec ărui ciclu de păşunat. 

188 



— 	 -combaterea eroziunii solului se realizeaz ă  prin respectarea calendarului ş i a tehnicii de păşunat, 
prin plantarea arborilor în pâlcuri, lucr ările de supraînsămân ţare, de amendare, euIonatfunc ţie de 
necesităţi, în perioada celor 10 ani cât este valahil si acest umenajament. 
P!antarea arborilor Iâng ă  stâni, în pâlcuri si izolaţi ( salcie, frasin, p1op  etc), pe lângă  roiul 
antierozional mai au şi rol de umbră  pentru animale, îmbunătăţirea peisajului. ameliorarea 

— 	păşuniior. Arborii planta ţ i vor fi proteja ţ i până  cresc, pentru a nu fi consuma ţ i sau rupţ i de animale. 
- Imbunătăţ irea amenaj ărilor de apă  - construireairefacerea ulucelor pentru ad ăpat animale). 
-Amenajarea umbrarelor pentru animale prin construc ţii uşoare pe lângă  stâni ş i prin plantarea 

— 	arborilor pe păşune în pâlcuri, izolaţ i. 
Principalele lucrări propuse sunt reprezentate pe harta de Iucr ări a parcelei. 

Iaită  lucrI trup 20- CFR 

Sura Google earth pro preliwrai de auior 

Parcela Suprafa ţ a 
Categoria 

Unitate de 
UAT Trup de pajiş te de Configura ţ ie 

descriptiv ă  —ha - 
folosinţă  

relief 

Tecuci T21-Drăgăneşti PDI 13,250 Păşune Câmpie  
Altitudine : 27-30 m; 	Expoziţ ie : Teren orizontal; 	 Panta(%) : <1 
Sol : Gleiosol calcaric molic, salinic aluvic, Cernoziom cambic. 
Date stationare suplimentare: nu este cazul 
Tip de pajişte : Paji şti de rogozuri(pipirig, pipirigu ţ), Asociaţii vegetale de Festuca valesiaca(p ă iuş  
stepic) , Agropiron repens(pir târâtor), Phalaris arundinacea (ierb ăluţă) 
Graminee: 
Poa pratensisi (firu ţa) Bromus erectus(obsigă) 
Festuca valesiaca (pă iuş  stepic) Bromus inermis(obsigă  nearistată) 
Festuca arundinacea (p ăiuş  înalt) Arrhenatheum elatius(ov ăscior) 
Festuca rumbra (p ă iuş  ro şu) Hordeum murinum(orzul şoarecelui) 
Poa bulbosa (firuţa cu bulbi) Phalaris arundinacea(ierb ă luţă) 
Agropiron repens (pir târâtor) Botriochloa ischaemum(bărboasă) 
Lolium perenne(raigras englezesc) Nardus stricta(părul porcului, ţepoş ica) 
Alopecurus pratensis (coada vulpii) 

Leguminoase: 
Trifol i um campestre(trifoi gaiben) Vicia cracca(m ăzăriche) 
Trifolium repens(trifoi alb) Trifolium hybridum(trifoi corcit) 
Medicago falcata(Iucem ă  galben ă) Trifolium pretense(trifoi ro şu) 
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Diverse plante: 
Achillea millefoiium( coada şoriceiului) 	 Galium aparine (turiţă ) 

Piantago lanceolata( patlagină) 	 Cardaria draba( urda vacii) 

Taraxacum officinale( p ăpădie) 	 Geranium pretense(ciocul berzei) 

Daucus carota( morcov salbatec) 	 Rumex alpinus(stevia stânelor) 
Artem isia austriaca(pelin iţă) 	 Matricaria ssp(muşeţel) 
Convolvulus arvensis(volbur ă) 	 Verbena officinal i s(urzicu ţe) 

Pontenti lIa erecta(cinci degete) 	 Tragopogon pratensis(barba caprei) 

Juncus effusus( pipirig, rugina) 	 Veronica chamaedrys(şopârliţa) 

Plante d ăunătoare şi toxice: Verbascum phiomoides(lumân ărică), Onopordon acanthium(scaiul 
m ăgăresc), Eryngi um campestre( scaiul dracului), Ranunculus acer(piciorul cocoşului). 

Gradul de acopereire cu vegeta ţ ie a percelei: 97 % 

Incărcarea cu aminale: IJVM mediu/total trup = 1,12 

Vegeta ţia lemnoasă : Lipsă  
Lucrari executate - Lucrări de întreţ inere: distrugerea ş i nivelarea muşuroaielor, cosirea resturilor 

vegetale neconsumate de pe p ăşune, adunarea pietrelor, nivelat ş i întreţinut drumul de acces. 

Lucrari propuse: 

- refacerea covorului ierbos prin supraînsămân ţarea pe toată  suprafaţa cu amestecul(Dactylis 

glomerata -12 kg, Festuca pratensis - 5 kg, Poa pratensis —2 kg, Trifolium reperis - 3 kg, Lolium 

perene - 6 kg, Lotus corniculatus - 5 kg, Onobrichis viciifolia - 5kg), total 38 kg/ha. 

Supraînsămâriţarea se face cu 65% din cantitate (24,7 kg/ha); 

-fertilizare chimic ă  cu: 184 kg N; O kg P205 ; 42 kg K20, (s.a), conform planului de fertilizare - 

toată  suprafaţa; 
- fertilizare organică  - prin târiire; 

- Iucrări de curăţ ire ş i întreţinerea păşunii, distrugerea muşuroaielor, 

- curăţirea ş i combaterea plantelor dăunătoare ş i toxice; 

- păşunat raţional conform calendarului, împărţirea în parcele de păşunat după  terminarea curăţării 

ş i refacerea covorului ierbos. 

Suprafa(a încl,iriai ă  de jiecare cresc ălor de animale se va împ ărţi în parcele de p ăşunat astfel 
ca pe oparcel ă  nu se va p ă una mai rnull de 4 zile, iar revenirea pe aceea şi parcelă  de păşun(it 

se vaface dup ă  28-32 de zile, perioadă  în care se va reface covorul vegela/. 
- cosirea vegetaţiei neconsumate dup ă  încheierea fiecărui ciclu de păşunat. 

-combaterea eroziunii solului se realizează  prin respectarea calendarului ş i a tehnicii de păşunat, 

prin plantarea arborilor în pâlcuri, lucrările de supraînsămân ţare, ealona1funcţie de necesilăţi, în 
perioada celor 10 ani câl este valabil si acest amenajarnenl. 
Plantarea arborilor lângă  stâni, în pâlcuri ş i izolaţi ( salcie, frasin, piop etc), pe Iângă  rolul 

antierozional mai au şi rol de umbră  pentru animale, îmbunătăţirea peisajului, ameliorarea 

păşunilor. Arborii plantaţi vor f protejaţi până  cresc, pentru a nu fi consumaţi sau rupţi de animale. 

- lmbun ătăţ irea amenajărilor de apă  - construirea!refacerea ulucelor pentru adăpat animale). 

-Amenajarea umbrarelor pentru animale prin construcţii uoare pe lângă  stâni ş i prin plantarea 

arborilor pe păşune în pâlcuri, izolaţ i. 

Principalele lucrări propuse sunt reprezentate pe harta de Iucrări a parcelei. 



Sursa Google earth pro prelucrat de autor 

Categoria 
Parcela Suprafaţa Unitate de 

UAT Trup de pajiş te de Configura ţ ie 
descriptivă  —ha - 

folosinţă  
relief 

Tecuci T22-Rotunda 5 PDI 10,00 Păşune Câmpie  
Datele despre altitudine, tip de sol , pant ă  şi expozitie se vor găsi în studiul pedolgic ce urmeaz ă  să  
se realizeze. 
Date stationare suplimentare: nu este cazul 
Tip de pajişte : Pajiti de rogozuri(pipirig. pipiriguţ), Asocia ţii vegetale de Festuca valesiaca(p ă iuş  
stepic) , Agropiron repens(pir târâtor), Phalaris arundinacea (ierb ă luţă) 
Graminee: 
Poa pratensisi (firu ţa) Bromus erectus(obsigă) 
Festuca valesiaca (pă iuş  stepic) Bromus inermis(obsigă  nearistată) 
Festuca arundinacea (p ă iuş  înait) Arrhenatheum elatius(ov ăscior) 
Festuca rumbra (p ă iuş  ro şu) Hordeum murinum(orzul şoarecelui) 
Poa bulbosa (firu ţa cu bulbi) Phalaris arundinacea(ierb ă luţă) 
Agropiron repens (pir târâtor) Botriochloa ischaemum(bărboasă) 
Lolium perenne(raigras englezesc) Nardus stricta(părul porcului, ţepoşica) 
Alopecurus pratensis (coada vulpii) 

Leguminoase: 
Trifol ium campestre(trifoi galben) Vicia cracca(m ăzăriche) 
Trifolium repens(trifoi alb) Trifolium hybridum(trifoi corcit) 
Medicago falcata(Iucern ă  galbenă) Trifolium pretense(trifoi ro şu) 

Diverse plante: 
Achillea millefolium( coada şoricelului) Galium aparine (turi ţă ) 
Plantago lanceoiata( patlagin ă) Cardaria draba( urda vacii) 
Taraxacum officinale( p ăpădie) Geranium pretense(ciocul berzei) 
Daucus carota( morcov salbatec) Rumex alpinus(stevia stânelor) 
Artemisia austriaca(pelini ţă) Matricaria ssp(mu şeţel) 
Convolvulus arvensis(volbură) Verbena officinalis(urzicu ţe) 
Pontentilla erecta(cinci degete) Tragopogon pratensis(barba caprei) 
J uncus effusus( pipirig, rugina) Veron ica chamaedrys( şopârl i ţa) 

Plante d ăunătoare ş i toxice: Verbascum phlomoides(Iumânărică), Onopordon acanth ium(scaiul 
măgăresc), Eryngium campestre( scaiul dracului), Ranunculus acer(piciorul coco şului). 

191 



Gradul de acopereire cu vegetaţ ie a percelei: 97 % 
Incărcarea cu aminale: UVM mediu/total trup = 1,12 
Vegeta ţia lemnoasă : Lipsă  
Lucrari executate - Lucrări de între ţ inere: distrugerea ş i nivelarea muşuroaielor, cosirea resturilor 
vegetale neconsumate de pe p ăşune, adunarea pietrelor, nivelat ş i între ţinut drumul de acces. 
Lucrari propuse: 
- refacerea covorului ierbos prin supraînsămân ţarea  pe toată  suprafaţa cu amestecul(Dactylis 
glomerata - 12 kg, Festuca pratensis - 5 kg, Poa pratensis —2 kg, Trifolium repens - 3 kg, Lolium 
perene - 6 kg, Lotus corniculatus - 5 kg, Onobrichis viciifolia - 5kg), total 38 kg/ha. 
Supraînsămânţarea se face cu 65% din cantitate (24,7 kg/ha); 
- având în vedere c ă  pentru această  suprafaţă  urmează  să  se realizeze studiul pedologic, fertilizarea 
chimică  se va realiza conform planului de fertilizare recomandat în studiu; 
- fertilizare organic ă  - prin târlire; 
- îndepărtarea sărurilor din sol se va realiza numai dac ă  se recomandă  în studiul pedologic; 
- lucrări de curăţ ire ş i între ţinerea păşunii, distrugerea mu şuroaielor, 
- curăţ irea şi combaterea plantelor d ăunătoare şi toxice; 
- păşunat raţional conform calendarului, împ ărţirea în parcele de p ăşunat după  terminarea cur ăţă rii 

ş i refacerea covorului ierbos. 
Suprafaţa înc/,iriată  de jiecare crescător de animale se va împărţi în parcele de păşunat asIjel 
ca pe o parcel ă  nu se va păşuna niai inult de 4 zile, iar revenirea pe aceea şi parcelă  de p ăşunat 

se vaface dup ă  28-32 de zile, perioad ă  în care se va reface covorul vegetal. 
- cosirea vegeta ţiei  neconsumate după  încheierea fiecărui ciclu de p ăşunat. 
-combaterea eroziunii solului se realizeaz ă  prin respectarea calendarului şi a tehnicii de păşunat, 

prin plantarea arborilor în pâlcuri, lucr ările de supraînsămânţare, ea1wi(i1 func ţie de necesităţi, în 
perioada celor 10 ani cât este valabil si acest arnenajament. 
Plantarea arborilor lâng ă  stâni, în pâlcuri si izolaţi ( salcie, fasin, piop etc), pe lâng ă  rolul 
antierozional mai au şi rol de umbră  pentru animale, îmbunătăţirea peisajului, ameliorarea 
păşunilor. Arborii planta ţi vor fi proteja ţi până  cresc, pentru a nu fi consuma ţi sau rup ţi de animale. 

- lmbunătăţ irea amenaj ărilor de apă  - construirea/refacerea ulucelor pentru ad ăpat animale). 
-Amenajarea umbrarelor pentru animale prin construc ţii uşoare pe lângă  stâni ş i prin plantarea 
arborilor pe p ăşune în pâlcuri, izola ţi. 
Principalele Iucrări propuse sunt reprezentate pe harta de lucr ări a parcelei. 

Sursa Google eart/t pro prelucrat de autor 
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Trup de Parcela Suprafaţa 
Categoria 

Unitate 
UAT de Configuraţ ie pajiş te descriptiv ă  —ha - de relief 

folosinţă  
Tecuci T23-Oceşeşti PDI 74,00 Păş une Câmpie  
Datele despre aititudine, tip de sol , pant ă  ş i expozitie se vor g ăsi în studiul pedolgic ce urmează  să  
se realizeze. 
Date stationare suplimentare: nu este cazul 
Tip de paji şte: Paji şti de Poa pratensis(firu ţă); Asociaţii vegeta le Bromus erectus(obsig ă) ş i 
Hordeum murinum(orzul şoarecelui), Paji şti de Festuca valesiaca(pă iuş  stepic), 

Graminee: 
Poa pratensisi (firu ţa) 	 Bromus erectus(obsigă) 
Festuca valesiaca (pă iuş  stepic) 	 Bromus inermis(obsigă  nearistată) 
Festuca arundinacea (p ăiuş  înalt) 	 Arrhenatheum elatius(ov ăscior) 
Festuca rumbra (p ă iuş  ro şu) 	 Hordeum murinum(orzul şoarecelui) 
Poa bulbosa (firuţa cu bulbi) 	 Phalaris arundinacea(ierb ă luţă) 
Agropiron repens (pir târâtor) 	 Botriochloa ischaemum(b ărboasă) 
Lolium perenne(raigras engiezesc) 	 Nardus stricta(p ărul porcului, ţepoşica) 

Alopecurus pratensis (coada vulpii) 
Leguminoase: 
Trifolium campestre(trifoi galben) 	 Vicia cracca(m ăzăriche) 
Trifolium repens(trifoi alb) 	 Trifolium hybridum(trifoi corcit) 
Medicago falcata(Iucern ă  galbenă) 	 Trifolium pretense(trifoi ro şu) 

Diverse plante: 
Achiliea millefolium( coada şoricelului) 	 Galium aparine (turiţă ) 
Plantago lanceolata( patlagin ă) 	 Cardaria draba( urda vacii) 
Taraxacum officinale( p ăpădie) 	 Geranium pretense(ciocul berzei) 
Daucus carota( morcov salbatec) 	 Rumex alpinus(stevia stânelor) 
Artemisia austriaca(pelini ţă) 	 Matricaria ssp(mu şeţel) 
Convolvulus arvensis(volbură) 	 Verbena officinalis(urzicu ţe) 
Pontentilla erecta(cinci degete) 	 Tragopogon pratensis(barba caprei) 
Juncus effusus( pipirig, rugina) 	 Veronica chamaedrys( şopârl i ţa) 

Plante dăunătoare ş i toxice: Verbascum phlomoides(lumân ărică)Onopordon acanthium(scaiul 
măgăresc), Eryngium campestre( scaiul dracului), Ranunculus acer(piciorul coco şu!ui). 
Gradul de acopereire cu vegetaţ ie a percelei : 96 % 
Incărcarea cu aminale: UVM mediu/total trup =1,12 
Vegeta ţia lemnoasă : Lipsă  
Lucrari executate - Lucrări de întreţinere:  distrugerea ş i nivelarea muşuroaielor, cosirea resturilor 
vegetale neconsumate de pe p ăşune, adunarea pietrelor, curăţarea canalelor de desecare care str ăbat 
păşunea. 
Lucrari propuse: 
- refacerea covorului ierbos prin supraînsămân ţarea  pe toată  suprafaţa cu amestecul(Dactylis 
glomerata -12 kg, Festuca pratensis - 5 kg, Poa pratensis —2 kg, Trifolium repens - 3 kg, Lolium 
perene - 6kg, Lotus corniculatus -5 kg, Onobrichis viciifolia-5kg), total 38 kg/ha. 
Supraînsămânţarea se face cu 65% din cantitate (24,7 kg/ha); 
- având în vedere c ă  pentru această  suprafaţă  urmează  să  se realizeze studiul pedologic, fertilizarea 
chimică  se va realiza conform planului de fertilizare recomandat în studiu; 
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- fertilizare organică  - prin târlire; 
- îndepărtarea s ărurilor din sol se va realiza numai dac ă  se recomand ă  în studiul pedologic; 
- Iucrări de curăţ ire si între ţinerea păşunii, distrugerea mu şuroaielor, 

- curăţ irea si combaterea plantelor d ăunătoare ş i toxice; 
- curăţarea canalelor de desecare care str ăbat păşunea; 
- păşunat raţ ional conforrn calendarului. împ ărţirea în parcele de p ăşunat după  terrninarea cur ăţării 

ş i refacerea covorului ierbos. 

Suprafaţa îrnhiriată  de jiecare crescător de animale se va îrnpărţi în parcele de pă unaI astfel 
ca pe o parcelă  nu se va pă una mai rnult de 4 zile, iar reveiiirea pe aceeaşi parcelă  de păşunat 
se vaface dup ă  28-32 de zile, perioadă  în care se va reface covoru/ vegetal. 
- cosirea vegeta ţiei neconsumate după  încheierea fiec ărui ciclu de păşunat. 
-combaterea eroziunii solului se realizeaz ă  prin respectarea calendarului ş i a tehnicii de păşunat, 

prin plantarea arborilor în pâlcuri, lucr ările de supraînsărnân ţare, ea1onaIfuncţie de necesit ăţi, în 
perioada celor 10 ani cât este valabil si acest amenajament. 
Plantarea arborilor lâng ă  stâni, în pâlcuri si izolaţi ( salcie, frasin, piop etc), pe lâng ă  rolul 

antierozional mai au şi rol de umbră  pentru animale, îmbunătăţirea peisajului, ameliorarea 
pă unilor. Arborii planta ţi vor fi proteja ţi până  cresc, pentru a nu fi consumaţi sau rup ţi de animale. 

-Imbunătăţ irea amenaj ăriior de apă  - construirea!refacerea ulucelor pentru ad ăpat animale). 
-Arnenajarea umbrarelor pentru animale prin construc ţii uşoare pe lângă  stâni ş i prin plantarea 
arborilor pe păşune în pâlcuri, izola ţi. 
Principalele lucrări propuse sunt reprezentate pe harta de lucr ări a parcelei. 

Ha*ll WW 28 - 

.,. 	 -... 

Sursa Google earth pro prelucrat de autor 

Categoria 
Parcela Suprafaţa Unitate de 

UAT Trup de.pajiş te de Configuraţ ie 
descriptivă  —ha - relief 

folosinţă  
Tecuci T24-Cernicari 3 PDI 31,670 Fâneaţă  Câmpie  

Date stationare suplimentare: nu este cazul 
Tip de pajite : Suprafaţa în prezent este arată , lucrată  si cultivată  cu d iferite culturi, inclusiv 
lucemieră . 
Graminee: - 

Leguminoase: - 

Diverse plante: - 
Plante d ăunătoare ş i toxice: - 
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Gradul de acopereire cu vegetaţ ie a percelei 
Incărcarea cu aminale: - 
Vegetaţia lemnoasă : pe canaiele de desecare avem Eleanus angustifoiia(s ălcioară) ş i tufe de Rosa 
canina(măceş) 
Lucrari executate - 
Lucrari propuse: 
- refacerea covorului ierbos prin reîns ămân ţarea pe toată  suprafaţa cu amestecul(Dactylis 
glomerata -6 kg, Medicago sativa —15 kg, Trifolium repens - 3 kg, Lolium perene - 6 kg, total 30 
kg/ha. Reînsămânţarea se face c u 1 00% din cantitatea recomandat ă ; 
-fertilizare chimică : având în vedere c ă  pentru această  suprafaţă  urmea.ză  să  se realizeze studiul 
pedologic, fertilizarea chimic ă  se va realiza conform planului de fertilizare recomandat în studiu; 
- fertilizare organic ă  - prin târlire; 
- menţinerea curat ă  a canalelor de desecare; 
- îndepărtarea săruriior din sol se va realiza numai dac ă  se recomandă  în studiul pedoiogic;: 
- 1 ucrările de reînsămânţare,  se fac eşalornitfuncţie de necesigăţi, în maxirn 5 ani. 
Principalele lucrări propuse sunt reprezentate pe harta de lucr ări a parcelei. 

Sursa Google earth pro prelucrat de autor 
Pentru pajiştile ajlate sub co,itract de Agro-iiiediu - Pachetul 3.2 din cadrul Măsurii 101214, sau 
care vorji pe viitor sub aceste contracte, facern următoarele recomandări. 

• Cositul trebuie efectuat cel mai târziu pân ă  Ia data de 1 iulie; 
• cositul se va realiza dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia; 

• păşunatul se va efectua cu maximum 1 UVM pe hectar; 
• pentru lucrările realizate pe paji şti se recomandă  folosirea utilajelor operate cu for ţă  animală  

sau utilaje mecanizate de mic ă  capacitate; 
• este interzisă  utilizarea fertilizan ţilor chimici ş i a pesticidelor; 

• va fi păstrată  o bandă  necosită, lată  de 3 metri pe marginile fiec ărei parcele care va fi cosit ă  
numai după  data de 1 septembrie; 

• masa vegetal ă  cosită  trebuie adunată  de pe suprafaţa paji ştilor nu mai târziu de două  săptămâni 

de la efectuarea cositului; 
• pajiştile inundate nu vor fi p ăşunate mai devreme de dou ă  săptămâni de la efectuarea cositului; 

• nu vor fi realizate însămânţări de suprafa ţă  sau supraîns ămânţări cu specii alogene; 

• este interzis aratul sau discuitul paji ştilor lără  avizul custodelui. 

• sunt interzise ac ţ iunile care să  conducă  Ia accelerarea drenajului natural al paji ştilor aflate sub 
angajament; 
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• beneficiarii ţin o evidenţă  a activităţ iior agricole corelate cu implementarea cerin ţelor de agro-
med iu; 

• beneficiarii m ăsurii vor trebui să  facă  dovada deţinerii competen ţelor necesare implement ării 
angajamentelor sau se angajează  să  obţ ină  cunoştinţele ş i informaţiile necesare sau s ă  asigure 
expertiza necesar ă  în domeniul implementării angajamentelor de agro-mediu ş i climă  prin 
servicii de consiliere sau consultan ţă, care să  vizeze cel pu ţ in aspectele legate de identificarea 	- 
parcelelor agricole, completarea ş i depunerea angajamentelor ş i cererilor de plat ă, măsurile de 
management aplicabiie la nivelul fermei necesare pentru conformarea Ia cerin ţele de bază  ş i la 
cerinţele specifice ale angajamentelor. 

Propuneri de lucrări anuale: - a se respecta calendarul lucrarilor pe paji şte din amenajament în 
acord cu legisla ţ ia în vigoare. 
Propuneri de lucrări pe termen lung: 
- Construirea de ad ăpători specializate; 
- Amenajarea platformelor de gunoi, pentru buna gestionare a gunoiului provenit de la animale; 	- 

Garduri din diverse materiale sau garduri vii pentru asigurarea p ăşunatului raţional; 
- Garduri electrice pentru asigurarea p ăşunatului raţional, pe tarlale cu pastor electric (panouri 
fotovoltaice pentru alimentare cu curent electric); 	 - 
- Plantarea unor perdele de pomi, copaci, arbuti pentru protec ţie împotriva vânturilor si a zăpezii, 

umbrare pentru animale, desecări, etc. 
- Efectuarea unor construc ţii pastorale: stâne, saivane, şoproane, spaţii de locuit pentru îngrijitori, 
magazii, fânare, etc. 
Lucrările prevăzute în descrierile parcelare ş i reprezentate pe h ărţi se vor realiza ea1onat func ţ ie de 
posibilităţ i, având în vedere repaosul de la p ăşunat pe suprafe ţele ce se supraîns ămânţează . 

Lucrări de supraîns ămânţare_ se realizeaz ă  prin realizarea unei gr ăpări superficiale cu utiiaje 
uşoare, sernănat cu sem ănătoarea manuală  sau semiautomată, sau chiar prin împrăştiere manual ă . 

Lucrările de fertilizare se vor efectua dup ă  refacerea covorului vegetal. Pentru suprafe ţele 
unde se vor realiza lucrări de combatere a eroziunii, întâi se vor reaiiza aceste Iucr ări, apoi se va 
reface covorul vegetal , dup ă  care se va fertiliza. Fertilizare pe suprafe ţe plane sau cu panta < 60, 
se va efectua cu ma ş ini speciale de împrăştiat îngrăşăminte, iar pe parcelele cu panta mare se vor 
realiza manual sau cu utilaje uşoare care permit aplicarea pe pante, începând din vârful pantei spre 	- 
bază, urmănd traseul curbelor de nivel. 

Lucrările de combatere a eroziunii se vor realiza prin crearea perdelelor forestiere, plant ări 
de arbori în pâlcuri şi izolat cu specii forestiere potrivite pentru aceste soluri (salcie, frasin, plop) 
Măsurile de combaterea eroziunii solului includ ş i metodele de p ăşunat, respectarea calendarului ş i 
a trecerilor cu animalele prin schimbarea traseului de fiecare dat ă, evitarea p ăşunatului pe timp 	- 
umed, a păşunatului deal-vale, evitarea supratârlirii şi a supraj şunatului, prin 1ucrări de 
supraînsămânţare ş i ameliorarea covorului ierbos, prin fertilizare. Stoparea râm ăturilor porcilor 
mistreţ i ş i domestici prin limitarea prezen ţei acestora pe pante. 
Obligaţia tuturor Iucrărilor de ameliorare prev ăzute în prezentul amenajament revine exclusiv 
utiiizatorilor de p ăşune, totu ş i unele Iucrări de infrastructur ă  ş i combatere a eroziunii solului, 	- 
implică  ş i participarea primăriei dat fiind importan ţa ş i fondurile necesare, asigurarea materialului 
de plantare, etc. 

Pentru /ucrari/e de arta privind combaterea eroziunii solu/ui si drenujului, precum si e.ventuu/e 
Iicrari de urnenajare a unor surse pentru ap ă, sunt necesure proiecte şi avize conforme cu 
1egis/aiu în viLoure. 
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CAP. 8. DIVERSE 

8.1 DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE A AMENAJAMENTULUI; DURATA ACESTUIA 
Prezentul amenajament într ă  în vigoare după  aprobarea acestuia în Consiliul Local aI Prim ăriei 
Tecuci. Durata amenajamentului este de 10 ani. 

8.2 COLECTIVUL DE ELABORARE A PREZENTEI LUCRĂRII 
Se prezintă  personalul care a participat 1a efectuarea amenajamentului, se va preciza de asemenea 
ce contribu ţie a avut respectiva persoan ă  si unitatea de care apar ţine aceasta. 
Colectivul care a participat Ia efectuarea prezenului amenajament 
Ing. Dinică  Cristina- consilier asistent la Direc ţ ia pentru Agricultură  Jude ţeari ă  Gala ţ i: 

- Împărţirea pajitii pe trupuri în acord cu OSPA Gala ţ i; 
- Culegerea datelor în teren; 
- Împărţineea trupurilor în parcele descriptive; 

-CaIcuIuI valorii pastorale, aI capacit ăţ ii de păşunat, aI încărcăturii UVM pe suprafaţă ; 
- Prelucrarea hărţilor  pe trupuri ş i parcele descriptive; 

- 	 - Elaborarea h ărţilor cu Iucrările propuse în amenajament; 
- Redactarea proiectului( Cap 1,2,4,5,par ţial cap 6, cap 7. cap 8). 

Ing Mormocea Lucica- ing. Agronom, consilier superior Ia Direc ţ ia pentru Agricultură  Judeţeană  
Galaţ i; 
- culegerea datelor în teren; 
- propunerea lucrărilor de îmbunătăţ ire a păşunii pe urm ătorii 10 ani; 
-intocmit devize lucrări; 
- coordonare ş i verificare. 

-- 	 Ing Trifan Nicoleta- consilier asistent la Direc ţia pentru Agricultură  Judeţean ă  Gala ţ i: 
- culegerea datelor în teren; 

4. Moraru Sorina Simona - ing pedolog - OSPA GAlaţi 
5. Manea Mirela Elena- ing. Chimist- OSPA Galaţ i; 
6. Botină  Maria- tehnician chimist- OSPA Galaţ i 

- 	 - au redactat ş i elaborat capitolul 3 : Caracteristici geografice ş i climatice; Caracteristici geologice 
ş i pedoiogice; Re ţeaua hidrografică; Date climatice; 
- au redactat şi elaborat cap 6(6.2 ş i 6.3): Lucrări obligatorii de punere în vaioare a paji ştii; Metode 

- 	de îmbunătăţire a covoruiui ierbos prin fertilizare. 
- au prelucrat hărţiie (cartogramele) pe care le ata şăm în cap 8.3 

8.3 HĂRŢILE CE SE ATAŞEAZĂ  AMENAJAMENTULUI 
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Se vor prezenta lucrările efectuate în fiecare an pe fiecare parcel ă  conform modelului 8.1. 
Pentru fiecare amenajament în parte trebuie s ă  existe un caiet de lucr ări, care să  cuprindă  toate 

- 

	

	datele necesare de Iucr ări executate, respectiv lucr ările executate, data, suprafa ţa, etc. 
Ulterior cu datele trecute pe acest caiet, se va completa tabelul 8. 1. 
Tab. 8.1 

Combaterea Grăpatul paji ştilor Supraînsămân ţare Fertilizarea * 

buruieniior ş i pajiştiior pajiştilor 
qu  vegetaţiei nevaloroase 

çà Perioadai Supraf Perioadal Supraf. Perioadai Supraf. Perioadai Supraf. 
Anul Anul Anul Anul 

*Fertilizarea  pajiştilor se va realiza pe baza unui plan de fertilizare anuai, ţinând cont de cartarea 
agrochimică  

8.4 Calendarul lucrarilor pe paji şte, în acord cu legisla ţia în vigoare. 

IANUARIE 
Nu vor fi realizate îns ămânţări de suprafaţă  sau supraîns ămânri. Se pot face doar în cazul 

terenurilor degradate ş i doar cu specii din flora locală . 
FEBRUAR1E 

Acţiunipe teren 
-Continuarea cur ăţ irii paji ştilor, dacă  vremea o permite. Vegeta ţia nedorită  trebuie adunată  de pe 
paj işte; 
-Aplicarea amendamentelor pe s ărături; 
-Aplicarea îngrăşămintelor chimice complexe din formele 16-16-16 sau 22-1 1-11 (NPK) pe 

- 	pajiştile permanente. 
- Desfundarea canalelor de desecare, acolo unde este cazul, dac ă  solul nu este acoperit; 
-lnterzicerea p ăşunatului, îndeosebi cu oile şi caprele, pentru a preveni degradarea solului şi rărirea 

- 	prematură  a covorului ierbos. 
MARTIE 
Acţiunipe Ieren 
-Se continuă  curăţirea  pajiştilor; 
-Împrăştierea muşuroaieior ş i niveiarea terenului; 
-Se continuă, unde este cazui, transportul ş i aplicarea gunoiuiui de grajd ş i al amendamentelor; 
-Eliminarea excesului de umiditate prin plantarea de specii iubitoare de ap ă . 
-Începe plantarea arborilor pentru combaterea eroziunii solului (unde este cazul - salcâm stejar, 
frasin, cătină), (salcie şi piop în zoneie de luncă), pentru umbra la animale sau delimitare tarlale 
(unde este cazul); 
-Continuă  aplicarea îngraşăminteior chimice dup ă  topirea zăpezii 

-Se construiesc sau se refac drumurile de acces, pe p ăşune; 
-Se verifică  sursa de ap ă, în vederea asigurării apei pentru ad ăpat pentru animale, din râuri sau 
fantâni. -Se vor realiza: amenaj ări specifice, pu ţuri, jgheaburi etc. 
-Se vor realiza (acolo unde este cazul) construc ţii uşoare pentru ad ăpostirea animalelor (tabere de 
vară). În cazul în care eie exist ă  se va trece Ia dezinfectarea ş i repararea acestora. Ad ăposturile vor 
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fi dimensionate după  numărul animaleior, iar acolo unde este cazul vor fi prev ăzute cu instalaţii de 	- 
colectare si distribu ţie a dejecţ iilor ş i alte utilităţ i. 
-Se vor repara ş i dezinfecta stânele, saivanele, etc. 	 - 
APRILIE 
- Încheierea ac ţiunilor de împrăş tiere a muşuroaielor, de curăţ ire a pă  şunii ş i nivelarea terenului; 
-Încheierea fertiliz ării cu gunoi de grajd ş i aplicarea amendamentelor (dac ă  este cazul); 
-Continuarea Iucr ărilor de îmbunatăţ iri  •fl.inciare (combaterea eroziunii solului prin plant ări, 
semănări) 
-Continuarea aplic ării îngrăşămintelor chimice (dacă  este cazul); 
-Lucrări de supraînsămânţare a paji ştilor cu covor ierbos degradat (acolo unde este cazul); 
-Finalizarea lucrărilor de plantare arbori pentru umbr ă, împrejmuiri sau desec ări biologice (acolo 
unde este cazul); 
-Reparaţi i Ia alimentările cu apă  (fantâni, jgheaburi etc) pode ţe, drumuri, garduri de împrejnl uire, 

	

adăposturi pentru animale, stâni şi alte dotări pentru sezonul de p ăşunat; începerea sezonului de 	- 
păşunat pe păşuni după  data de 20 aprilie ş i respectarea pa şunatului pe specii ş i cat egorii de 
animale. 

	

-Păşunatul începe când solul e bine zvântat. P ăşunile inundate nu trebuie p ăşunate mai devreme de 	- 
2 săptămâni de la retragerea apelor 
-Este interzis aratul ş i discuitul pajiştilor sub arlgajament APIA. 
-Respectarea înc ărcăturii optime de animale la hectar. 
MAI 
-Utilizatorii de paji şti au obligaţ ia să  respecte înc ărcatura minimă  de animale pe hectar (0,3 UVM). 
Paşunatui se efectuează  cu maxim 1,0 UVM (Uni tate Vita Mare) - maxim o bovin ă  la hectar— a se 
vedea tabele de conversie din Ghidul pentru Fermieri de Ia APIA. 

	

-Trebuie să  se asigure o densitate optim ă  pe întreaga suprafaţă  (OP x suprafaţa paji ştii), pentru 	- 

prevenirea p ăşunatului excesiv, care conduce la reducerea ratei de refacere a p ăşunii, scăderea 
producţiei de iarbă  ş i a cantităţ ii de iarbă  consumată  de animale în ciclurile urm ătoare de păşunat. 
-Planiticarea succesiunii de p ăşunat a tarlalelor (păşunatul cOntinuu) cu respectarea urm ătoarelor 

criterii: 

	

o conducerea turmelor pe un anumit traseu, care din când în când este moditicat. 	- 
Astfel animalele nu stau în acela şi Ioc, ci păşunează  pe Iocuri diferite ş i în 

aceiaşi zi ş i în zile diferite; 
• paşunatul în fiont. În acest caz animalele sunt dirijate în deplasarea Ior pe 

păşune de către un cioban ce Ie permite înaintarea numai pe m ăsura consumării 
plantelor; 

	

• păşunatul continuu (liber) intensiv simpliticat unde parceiarea este redus ă  în 	- 
mod substan ţial la 1-2 parcele, delimitate prin bariere naturale (canal, albia unui 
râu, garduri de arbuti), drumuri, semne conven ţionale sau prin garduri, 

cu efect direct asupra diminu ării cheltuielilor ocazional•e de parcelare şi alimentare cu ap ă . 
-Se respect ă  păşunatul cu speciile de animale (oi, vaci, cai ) stabilite anterior, pentru a preveni 
reducerea poten ţialului productiv al paji ştii ş i afectarea calit ăţii acesteia. 
IUNIE 
Actiunipe teren 

-În zona de câmpie ş i dealuri joase începe campania de combatere a principalelor buruieni din 
pajişti, respectiv plantele neconsumate de animale. 
-lncepe recoltarea fane ţeIor si conservarea flirajelor sub form ă  de siloz, semisiloz si fn, în func ţie 
de regimul pluviometric ş i dotarea fermelor. 
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IULIE 
-Cositul poate începe doar dup ă  data de 1 iulie. 
-Masa vegetal ă  cosită  trebuie adunată  de pe suprafaţa faneţei nu mai târziu de dou ă  săptămâni de la 
efectuarea cositului. 
-Cositul se va realiza dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia. 
AUGUST 
-Cositul resturilor neconsumate şi împrăştierea dejec ţiilor solide, după  fiecare ciclu de p ăşunat. 
-Agricultorii care utilizează  pajişti permanente nu trebuie să  ardă  vegetaţia, inclusiv iarba rămasă  
după  cositul pajiştii (GAEC 8), obiectivul acestei condi ţii fiind men ţinerea unui nivel minim de 
întreţinere a solului prin protejarea paji ştilor permanente. 

SEPTEMBRIE 
- 	-Menţinerea paji ştilor permanente, prin asigurarea unui nivel minim de p ăşunat sau cosirea lor cel 

puţin odată pean. 
-Nu este permisă  tăierea arborilor soiitari sau a grupurilor de arbori de pe terenurile agricole 
-Niciun tip de îngrăşământ nu poate fi aplicat pe terenuri acoperite de z ăpadă, pe terenuri cu apa în 
exces sau pe terenuri îngheţate. 
-Nu vor ji folosi>ti fertilizatori în apropierea resurselor de apă  în conformitate cu următoarele 
indicii: 
1. Fertilizator solid - nu mai aproape de 6 m de apă. 
2. Fertilizator lichid - nu mai aproape de 30 m de apă. 
3. În apropierea staţiilor de captare a apei potabile, nu va jîfolosit nici un tip de fertilizator la o 

- 	distan>tă  mai mica de 100 mfaţă  de staţia de captare a apei. 
OCTOMBRIE 
La sfrşitu1 lunii animalele se pregătesc să  iasă  de pe păşune; 
NOIEMBRIE 
Este interzis a se intra cu animalele în paji şte, plantele din covorul vegetal au nevoie de o perioad ă  
de repaus. 
DECEMBRIE 
Este interzis a se intra cu animalele în paji şte, plantele din covorul vegetal au nevoie de o perioad ă  
de repaus. 

8.5 DEVIZE ESTIMATIVE DE LUCRĂRI 

- 
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PROCES VERBAL DE RECEPŢIE 
Nr. 	din 

Privind recepţia  lucrărilor de amenajare, faza de teren, executate de grupui de Iucru format 
conform Legii 86/2014 ş i a normativelor de punere în aplicare a prezentei Iegi, efectuate Ia 
suprafe ţele de pajiti de pe raza unităţii teritorial administrative. 
Participanţi: 
1. Simona Sorina Moraru - pedolog- Oficiui Jude ţean de Studii Pedologice si Agrochimice; 
2.Mormocea Lucica- ing. agronom- Direc ţ ia pentru Agricultur ă  Judeţean ă  Galati; 
3.Dinică  Cristina- inginer- Direcţ ia  pentru Agricultură  Judeţeană  Galati; 
4. Trifan Nicoleta - inginer- Direcţ ia  pentru Agricultur ă  Judeţeană  Galati 
5. - primar UAT Tecuci; 
6. - viceprimar UAT Tecuci; 
7. ing. Gradea Lucian - sefserviciu ADPP 
8. Diaconiţă  Dorin - ADPP 
9 	 - utilizator p ăşune; 
10 	 - utilizator p ăşune; 
11 	 - utilizator păşufle 
12 	 - utilizator p ăşune; 
13 	 - utilizator păşune; 
14 	 - utilizator p ăşune; 
1 5 	 - utilizator p ăşune; 
Ca urmare a prevederilor Iegale privind amenajarea paji ştilor (Legea 86/2014), grupul de Iucru 
format din: Mormocea Lucica, Dinic ă  Cristina, Trifan Nicoleta, Simona Sorina Moraru ş i Gradea 
Lucian din partea prim ăriei municipiului Tecuci, au efectuat Iucrările de amenajare a paji ştilor de 
pe raza UAT-ului Tecuci. 
A fost amenajat ă, conform informaţiilor  transmise de Prim ăria Tecuci, Serviu ADPP , suprafaţa de 
812,09 ha de păşune împă rţ ită  în 24 trupuri: 

»enumirca .. 

T.&. 
stJPR&FATĂ  Bazin 

hidrografic 

SIRET 

- 

65.2000  

Obs./hot 

consiliul local 

Lipsă  
cadastru+coor 

donate 

TRIJPUL I 
57 208 28,5000 
57 209 12,0300 

TOTAL TRUP 1 Satu Nou 1 40$300 

TRUP2 
56 207 4,2200 
55 205 18,0000 

TOTAL TRIJP 2 Satu Nou 2  22,2200 

TRIJP3 
57 A210 37,7300 
57 A203 18,3300 

TOTAL TRUP 3 Satu Nou 3 56,0600 

TRIIP 4 
51 190 8,00() 
51 Persoarie fizice 9,00 
67 Persoane fizice 2,21 

TOTAL TRIJP 4 Criveni 1  19,210 

TRIJP 5 
47 158 1,8500 
5() Persoane fizice 3,20 
69 Persoane fizice 1 ,95 

47 Persoane fizice 15,50 
TOTAL TR[JP 5 Criţ eni 2 22,5000 

TRUP6 

68 248 19,2300 
70 259 27,7300 
71 262 31,3900 
72 265 41,2800 
45 149 
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iOTAI. iRtUP 6 (rivcni 184,830 

21,7000  

 13,2500  

31,6700  

TRUP 7 68 252 7,0000 

TOTAL TRUP 7 Ral 	l 7,0000 

TRUP 8 74 278 31,9400  

TOTALTRUP8 Rale 2 31,9400 

TRUP9 

1OTAI TRUP 9 

TR[IPIO 

TOTAL TRUP lO 

147 759 14,1800 

(ernicari 1 14,1800 

148 768 14,7400 

150 785 17,4400 

26,2000 

(ernicari 2 58,3800 

TRUP 11 

TOTAI. TR[IP 1 1 

TR[IP 12 

02 495 

3,0900 02 494 

Bă lcecu l 3,0900 

03 507 

428200 103/1 503 

160  8,0000 

TOTAL TRIiP 12 Bă lcescu 2 50,820 

TRUPI3 
107 517 23,4400 

106  10,7200 

TOTAL TRUP 13 Bălcescu 3 34,1600 

TRUP14 104 508 1,5300 

TOTAL TRUP 14 Bă lcescu 4 1,5300 

TRUP 15 134 685 18,6300 

TOTAL TRUP 15 Rotunda 1 18,6300 

TRUP 16 132 675 1,5900 

TOTAL TRUP 16 Rotunda 2  1,5900 

TRUP 17 137 708 4.0600 

TOTAL TRUP 17 Rotunda 3 4,0600 

TRUP 18 
35 700 80,4200 

37 706 

TOTAL TRUP 18 Rotunda 4  102,1200 

Suprafe ţele din  

trupurile 

19,20,21 au  

cadastru ş i 

coordonatc  

TRUP 19 
16)) 1.218 

1,7000 

TOTAL TRUP 19 Colonie 1,7000 

TRIUP 20 16() l 2 1 8/121 9 8.620() 

T()TAL TRUP20 (lR 8,6200 

TRUP2I 22 80 13,2500 

OTAL TRUP 21 Drăgăneşti 

TRUP22 138 10,0000 

l.ipsă  cadastru 

TOTAI. TR[P 22 Rotunda 5 10,0000 

TRUP 23 
64 Persoane O,ice 49,0000 

62 leg 	165 25,0000 

1OTAL TRUP 23 Oche şe ş ti  74,0000 

TRUP24 148 Fâneaţă (PF) 31,6700 

TOTAI, TR[:P 24 (ernicari 3 

TOTAL TRUPURI 812,090 

Lucrările de amenajare au constat din: 
1. ldentificarea trupurilor de p ăşune şi verificarea cu planurile cadastrale; 
2. Gospodărirea anterioară  a pajiştilor; 
3. Constituirea şi materializarea parcelarului şi subparcelarului descriptiv; 
4. Caracteristici geografice şi climatice, geologice si pedologice; 

5. Culegerea datelor din teren: determinarea compozi ţiei floristice şi a vegetatiei lemnoase; 

determinarea tipuriior de pajiste; 
6. Stabilirea modului de folo ş inţă  a pajiştilor; 

7. Fundamentarea amenajamentului pastoral; 
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8. Stabilirea ciclurilor de p ăşunat, a perioadei de p ăşunat, a capacit ăţ ii de păşunat, încărcătura pe 	- 
suprafaţă .; 

9. Organizarea păşunatului raţ ionai; 
10. Lucrări obligatorii de punere în valoare a paji ştilor (combaterea excesului de umiditate, 

combaterea vegetatiei d ăunătoare); 
11. Plan de fertilizare a suprafe ţelor amenajate;  
12. Lucrări de supraînsămânţare; 
13. Lucrări de destufizare; 
14. Lucrări de reînsămânţare; 	 - 
15. Stabilirea valorii pastorale a pajistilor; 
16. Calendarul lucrărilor pe luni; 	 - 
17. Devize etimative Iucrări; 
18. Hărţ i prelucrate de catre specialistul amenajist DAJ Galati; 
19. Hărţi prelucrate de catre specialistii OJSPA Galati; 

Aceste lucrari au fost efectuate conform normativelor în vigoare - Legea 86/201 4, HG 87/201 5, 
Ghidul Amenajamente Pastorale, normative si lvice). 
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