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INTRODUCERE 
 

Reglementarea organizării, administrării şi exploatării pajiştilor permanente 

 
Modalitatea de administrare a pajiştilor aparţinătoare unei localităţi, reprezintă felul în care se 

asigură managementul unei pajişti, respectiv organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 
permanente (conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului - OUG nr. 34/2013). 

Toate problemele şi rezolvările acestora vor trebui să fie introduse în „ planurile de 
amenajamente pastorale” ale pajiştilor permanente, precum şi prin respectarea de către autorităţile 
administraţiei publice locale a obligaţiilor prevăzute de lege în acest domeniu. 

Legislaţia în domeniu face referire la: 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului - OUG nr. 34/2013 (act publicat în monitorul oficial nr. 267 

din 13 mai 2013) privind - organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991. 

ORDIN nr. 544 din 21 iunie 2013, privind - metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale 
pe hectar de pajişte,emis de MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE (act publicat în monitorul 
oficial nr. 386 din 28 iunie 2013). 

HOTARÂRE nr. 1.064, din 11 decembrie 2013,privind Normele metodologice pentru aplicarea 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, 
document emis de Guvernul României (act publicat în monitorul oficial nr. 833 din 24 decembrie 2013). 

Legea nr. 86/2014 privind aprobarea OUG nr. 34/2013 - Organizarea, administrarea şi exploatarea 
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu 
modificările de rigoare - OUG 63/2014 pentru modificarea şi complectarea unor acte normative din 
domeniul agriculturii, document emis de Guvernul României (act publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea 1, nr. 730/7.10. 2014). 

Hotărârea nr. 78/2015 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru 
aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea 
şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013. 

 
1.Instrumentele de management al pajiştilor 

În vederea asigurării unui management corespunzător a unei pajişti permanente, trebuie să fie utilizate 
atât instrumente tehnice şi juridice de specialitate, cât şi instrumente de ordin financiar fără de care nu ar 
fi posibilă materializarea măsurilor tehnice şi juridice. 
 

Instrumente tehnice şi juridice 
Conform HG 1064 11/12/2013, Art. 4, administrarea pajiştilor aflate în domeniul public şi/sau 

privat al comunelor, oraşelor, municipiilor şi al municipiului Bucureşti se face de către consiliile locale, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare. 
În administrarea pajiştilor unei comune, localităţi principalul instrument utilizat este planul de 
management, respectiv modul de gestionare a pajiştilor ce se stabileşte prin amenajamente pastorale, ce 
îndeplineşte un dublu rol, fiind atât un instrument juridic (solicitat şi prevăzut de lege), cât şi un 
instrument tehnic (necesită implicarea specialiştilor în cercetare din diferite domenii şi elaborarea unor 
seturi de măsuri tehnice care să conducă la păstrarea compoziţiei floristice, a ratei de creştere a plantelor 
şi de randament al pajiştilor, pentru a asigura cerinţele nutriţionale ale animalelor (OUG nr. 34/2013, OR. 
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nr.544 din 21/06/2013, HG 1064 din11/12/2013). 
În Hotărârea de Guvern - HG 1064 11/12/2013, laArt. 8 (1), se specifică faptul că modul de 

gestionare a pajiştilor se stabileşte prin amenajamente pastorale, în condiţiile legii. 
Modul de implementare a amenajamentului pastoral se stabileşte prin contractul de concesiune 

sau închiriere, conform prevederilor legale în vigoare(HG 1064 11/12/2013, laArt. 8 (5)). 
În Hotărârea de Guvern - HG 1064 11/12/2013, laArt. 12 şi 13, se prevăd următoarele: 

 
 
ART. 12: Responsabilitatea pentru respectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu revine exclusiv 
utilizatorilor. 
 

Amenajamentul pastoral 
În vederea creşterii suprafeţelor eligibile, la articolul 6 din Legea nr. 86/2014 privind aprobarea 

OUG nr. 34/2013 - Organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea 
şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, se stipulează că modul de gestionare a pajiştilor se 
stabileşte prin amenajamente pastorale (Ghid de întocmire a amenajamentelor pastorale, 2014). 

Scopul amenajamentului pastoral constă în reglementarea şi organizarea în timp şi spaţiu a 
producţiei erbacee din pajişti, potrivit condiţiilor staţionale locale şi incidenţei măsurilor de agromediu, 
astfel ca să se asigure o gospodărire raţională a acestora, având în acelaşi timp ca ţintă şi menţinerea 
biodiversităţii şi protejarea mediului înconjurător (Ghid de întocmire a amenajamentelor pastorale, 2014). 

„Amenajamentul pastoral” reprezintă „documentaţia care cuprinde măsurile tehnice, 
organizatorice şi economice necesare ameliorării şi exploatării pajiştilor”, în conformitate cu obiectivele 
de management al pajiştilor prevăzute în „Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea 
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 ”,(art. 1, lit. 
a. din HG nr.1064 11/12/2013 ). 

Măsurile prevăzute în „amenajamentul pastoral” se elaborează astfel încât să ţină cont de 
exigenţele economice, sociale şi culturale, precum şi de particularităţile regionale şi locale ale zonei. 

Potrivit prevederilor art. 9 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013, proiectul 
de amenajament pastoral se întocmeşte potrivit ghidului-cadru 
elaborat de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Braşov. 

Proiectul de amenajament pastoral va cuprinde, în mod obligatoriu, cel puţin următoarele 
elemente: 

 descrierea situaţiei geografice, topografice şi planul parcelar al pajiştilor aflate pe teritoriul unităţii 
administrativ- teritoriale; 

 descrierea solului şi a florei; 
 capacitatea de păşunat a pajiştii; 
 lucrările de îngrijire şi îmbunătăţire a pajiştilor; 
 planul de fertilizare şi măsurile agropedoameliorative. 

În condiţiile art. 11din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013, în vederea întreţinerii şi 
utilizării suprafeţelor de pajişti, precum şi pentru conservarea, ameliorarea şi păstrarea biodiversităţii 
acestora, utilizatorii pajiştilor au obligaţia săaplice pe fiecare parcelă acţiunile tehnice cuprinse în 
proiectul de amenajament pastoral, precum şi planul de fertilizare. 

Întocmirea planului de fertilizare şi stabilirea măsurilor agropedoameliorative se fac de către 
oficiile de studii pedologice şi agrochimice judeţene. 
Principii fundamentale de respectat la întocmirea amenajamentului pastoral, conform - Ghidului de 
întocmire a amenajamentelor pastorale (2014) 
sunt: 

 asigurarea producţiei de furaje pentru tot parcursul anului (conveier); 
 asigurarea creşterii calitative şi cantitative a producţiei de furaje, de la an la an; 
 elaborarea lucrărilor de îmbunătăţire ţinând cont de condiţiile pedo -climatice şi potenţialul zonei 

ce va fi amenajată; 
 respectarea metodologiei de întocmire din prezentul ghid; 
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 respectarea angajamentelor, codurilor de bune practici, legislaţiei şi a măsurilor de agromediu sub 
incidenţa cărora intră pajiştea ce va fi amenajată; 

 respectarea întocmai a măsurilor, a lucrărilor impuse de către amenajament şi a graficului de 
execuţie a acestuia. 

Consiliile locale au obligaţia să elaboreze amenajamentul pastoral, valabil pentru toate pajiştile aflate 
pe unitatea administrativ-teritorială în cauză, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă 34/2013. 
Conform legii nr. 86/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind 
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii 
fondului funciar nr. 18/1991 - pentru punerea în valoare a pajiştilor aflate în domeniul public al 
comunelor,oraşelor, respectiv al municipiilor şi pentru folosirea eficientă a acestora, unităţile 
administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor 
crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în RNE, încheie contracte de 
concesiune/închiriere, în condiţiile legii, pentru suprafeţele de pajişti disponibile, proporţional cu 
efectivele de animale deţinute în exploataţie, pe o perioadă cuprinsă între 7 şi 10 ani. 

 
Utilizator de păşuni şi fâneţe- „crescător de animale, persoană fizică având animalele înscrise în 

Registrul naţional al exploataţiilor (RNE)/crescător de animale, persoană juridică de drept public sau de 
drept privat, constituită conform prevederilor Codului civil, având animale proprii sau ale fermierilor 
membri înscrise în RNE, care desfăşoară activităţi agricole specifice categoriei de folosinţă păşuni şi 
fâneţe, conform clasificării statistice a activităţilor economice în Uniunea Europeană pentru producţia 
vegetală şi animală, care deţine legal dreptul de folosinţă asupra suprafeţei agricole şi care valorifică 
păşunea prin păşunare cu efective de animale sau prin cosire cel puţin o dată pe an;” (Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente 
şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 267 din 13 mai 2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014). 

Deţinători de pajişti - titularii dreptului de proprietate, ai altor drepturi reale asupra acestora sau 
cei care, potrivit legii civile, au calitatea de posesori ori deţinători precari ai pajiştilor. (Legea 86/2014) 
Regulamentul de utilizare şi gestionare al pajiştilor, este inclus în „amenajamentul pastoral”, iar 
„autoritatea contractantă are obligaţia de a include în cadrul documentaţiei de concesiune sau închiriere a 
pajiştilor amenajamentele pastorale şi condiţii speciale de îndeplinire a contractului, cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare”(art.6 alin.(2) din HG nr. 1064 11/12/2013). 
Scopul final al punerii în practică a amenajamentelor pastorale constă în diminuarea sau înlăturarea 
procesului de degradare a pajiştilor permanente printr- un mod raţional de gospodărire a fondului 
pastoral naţional, premisă sigură a practicării 
unei agriculturi durabile, condiţii ce asigură o dezvoltare rurală echilibrată din punct de vedere economic, 
de protecţie a mediului şi de păstrare a tradiţiilor, conform literaturii de specialitate şi Ghidului de 
întocmire a amenajamentelor pastorale, 2014. 

Controlul aplicării prevederilor proiectelor de amenajamente pastorale de către 
proprietari/utilizatori se realizează de inspectori din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie «Prof. Dr. 
G.K. Constantinescu» prin oficiile judeţene de zootehnie. 
Proiectele de amenajamente pastorale prevăzute la art. 8 alin. (1) din Normele metodologice pentru 
aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea 
şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013, astfel cum au fost modificate şi 
completate prin Hotărârea78/2015, se aprobă, în condiţiile legii, de consiliile locale în termen de 6 luni 
de la intrarea în vigoare a hotărârii amintite anterior. 
 
 
 
 
 
 
 



AMENAJAMENT PASTORAL PENTRU PAJIŞTILE COMUNEI GĂVOJDIA 

 

5 

 

 
 
 
 

 

CAPITOLUL I 
SITUAŢIA TERITORIAL - ADMINISTRATIVĂ 

 
1.1 Amplasarea teritorială a localităţii 

Pajiştile analizate se află pe teritori ul administrativ al comunei Găvojdia. Aceasta este situată în: 
Euroregiunea: Vest; 
Judeţul: Timiş 

Comuna Găvojdia este situată în sud-estul judeţului Timiş, la hotarul cu judeţul Caraş-Severin. 
Localitatea este situată la 12 kilometri de oraşul Lugoj. 
Coordonatele geografice ale localităţii sunt: 45°37'0''N şi 22°1'0''E. 
Localitatea este aşezată în zona de câmpie, cu vedere spre dealurile Criciovei. La nord şi nord-vest 
localitatea se învecinează cu satele Cireşi Vechi, Cireşu Nou, Criciova şi Jdioara. La vest cu satul Oloşag, la 
sud-vest cu municipiul Lugoj, la sud cu satul Ştiuca. 
Situată în partea de sud-est a judeţului Timiş, pe DN 6, localitatea Găvojdia, reşedinţa comunei cu acelaşi 
nume, se află la o distanţă de 71,6 km de municipiul Timişoara şi de 11,6 km de Lugoj, oraşul cel mai 
apropiat. 

Comuna Găvojdia se întinde pe o suprafaţă de 6909 ha, din care 6071 ha reprezintă terenul 
agricol. 
În componenţa acestui teritoriu administrativ se regăsesc localităţile Găvojdia, Lugojel, Jena şi Sălbăgel. 
 
 

 
Fig.1.1. Localităţiile pe a căror teritoriu administrativ se află pajiştile analizate 
Sursa: google earth (prelucrat de autori) 
 

1.2 Denumirea deţinătorului legal 
Pajiştiile situate pe teritoriul administrativ al comunei Găvojdia se află în proprietate comunei 

Găvojdia şi în administrarea Consiliului Local, conform ordinului Prefectului nr. 930/05.03.1994 şi CF-ului 
pentru pajiştile întabulate. 
 

1.3 Documente care atestă dreptul de proprietate sau deţinere legală. 
Istoricul proprietăţii 
Dreptul de proprietate sau deţinere legală asupra pajiştilor, conform ordinului Prefectului nr. 

930/05.03.1994, anexat prezentei documentaţi, intabulate în Cartea Funciară cu drept de proprietate 
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pentru comuna Găvojdia şi Consiliului local. 
La momentul întocmirii Amenajamentului pastoral comuna Găvojdia are în proprietate 875,90 ha 

păşune - pe teritoriul localităţilor Găvojdia (286.13 ha), Lugojel (175.70 ha), Jena (188.82 ha) şi Sălbăgel 
(225.26 ha). 

Situaţia concretă referitoare la fiecare pajişte în parte din punct de vedere administrativ, 
categoria de folosinţă a terenului, suprafaţa în ha, categoria de animale care păşunează sunt prezentate în 
tabelele de mai jos. 
 
Tabelul 1.1 
Teritoriul administrativ de care aparţin pajiştile -GĂVOJDIA 

Nr. 
Crt. Localitatea 

Nr. 
tarla 

 Inscris în CF Nr. 
Cadastral 

Suprafaţa 
CF 

1 GAVOJDIA 556  402992 402992 0.35 

2 GAVOJDIA 558  402989 402989 8.68 

3 GAVOJDIA 559  403043 403043 45.55 

4 GAVOJDIA 550  402997 402997 49.00 

5 GAVOJDIA 542  402617 402617 43.45 

6 GAVOJDIA 548  403010 403010 0.21 

7 GAVOJDIA 546  403014 403014 1.13 

8 GAVOJDIA 560  402981 402981 26.30 

9 GAVOJDIA 561  403017 403017 3.18 

10 GAVOJDIA 1136  400084 400084 4.61 

11 GAVOJDIA 1136  400085 400085 2.50 

12 GAVOJDIA 1171  402622 402622 7.59 

13 GAVOJDIA 1175  402627 402627 11.22 

14 GAVOJDIA 1141  402646 402646 5.32 

15 GAVOJDIA 1178  402621 402621 0.30 

16 GAVOJDIA 1176  402645 402645 4.14 

17 GAVOJDIA 1183  402641 402641 5.11 

18 GAVOJDIA 1180  402654 402654 3.96 

19 GAVOJDIA 540  402604 402604 9.53 

20 GAVOJDIA 1070  402609 402609 54.00 

TOTAL: Loc.GĂVOJDIA 286.13 ha 
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Tabelul 1.2 
Teritoriul administrativ de care aparţin pajistile-JENA 

Nr. 
Crt. Localitatea 

Nr. 
tarla 

 Inscris în CF Nr. 
Cadastral 

Suprafaţa 
CF 

1 JENA 989/1 
 

402635 402635 0.79 

2 JENA 989/2 
 

402642 402642 7.54 

3 JENA 991 
 

402628 402628 10.17 

4 JENA 994 
 

402613 402613 2.50 

5 JENA 996 
 

402640 402640 3.15 

6 JENA 999 
 

402626 402626 28.21 

7 JENA 988 
 

402620 402620 0.74 

8 JENA 986  402605 402605 22.03 

9 JENA 1000  403004 403004 0.14 

10 JENA 1001  403009 403009 3.98 

11 JENA 1004 
 

402987 402987 5.53 

12 JENA 1002  403008 403008 32.03 

13 JENA 1006 
 

402619 402619 17.16 

14 JENA 1009 
 

403034 403034 34.36 

15 JENA 1010 
 

403049 403049 1.41 

16 JENA 1013 
 

402658 402658 0.32 

17 JENA 1014 
 

402615 402615 4.76 

18 JENA 1016  402630 402630 10.82 

19 JENA 1018  402649 402649 1.00 

20 JENA 1020  402634 402634 2.18 

TOTAL: Loc.JENA 188.82 ha 
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Tabelul 1.3 
Teritoriul administrativ de care aparţin pajiştile-LUGOJEL 
Nr. Crt. Localitatea Nr. tarla  Inscris în CF Nr. Cadastral Suprafaţa CF 

1 LUGOJEL 38  402623 402623 0.40 

2 LUGOJEL 191  402652 402652 2.50 

3 LUGOJEL 20  402628 402628 1.20 

4 LUGOJEL 22  402657 402657 1.87 

5 LUGOJEL 219  402608 402608 4.22 

6 LUGOJEL 97  402631 402631 1.03 

7 LUGOJEL 42  402655 402655 0.70 

8 LUGOJEL 44  402659 402659 15.90 

9 LUGOJEL 158  402653 402653 8.50 

10 LUGOJEL 160  402612 402612 21.72 

11 LUGOJEL 217  402998 402998 1.10 

12 LUGOJEL 218  402999 402999 8.80 

13 LUGOJEL 187  403012 403012 13.75 

14 LUGOJEL 189  402638 402638 4.31 

15 LUGOJEL 197  403025 403025 9.99 

16 LUGOJEL 196  403021 403021 0.09 

17 LUGOJEL 198  403029 403029 22.00 

18 LUGOJEL 200  403026 403026 17.50 

19 LUGOJEL 202  403016 403016 22.14 

20 LUGOJEL 204  403030 403030 0.12 

21 LUGOJEL 206/2  402911 402911 3.55 

22 LUGOJEL 206/1 
 

403022 403022 8.36 

23 LUGOJEL 100 
 

402639 402639 0.85 
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24 LUGOJEL 102 
 

402637 402637 0.37 

25 LUGOJEL 149 
 

402624 402624 1.50 

26 LUGOJEL 150 
 

402651 402651 2.85 

27 LUGOJEL 211 
 

402610 402610 0.20 

28 LUGOJEL 212 
 

402636 402636 0.10 

29 LUGOJEL 213 
 

402650 402650 0.08 

TOTAL: Loc.LUGOJEL 175.70 ha 
 
 
Tabelul 1.4 
Teritoriul administrativ de care aparţin pajistile-SĂLBĂGEL 

Nr. 
Crt. Localitatea 

Nr. 
tarla 

 Inscris în CF Nr. 
Cadastral 

Suprafaţa 
CF 

1 
SALBAGEL 1258 

 
402995 402995 39.84 

2 SALBAGEL 1264  403023 403023 0.82 

3 SALBAGEL 1265  403031 403031 0.21 

4 
SĂLBĂGEL 1266 

 
403027 403027 32.57 

5 SALBAGEL 1290  402606 402606 0.46 

6 SALBAGEL 1276  402648 402648 0.10 

7 SALBAGEL 1274  403005 403005 7.28 

8 SALBAGEL 1289  402633 402633 0.61 

9 SALBAGEL 1272  402614 402614 0.50 

10 SALBAGEL 1271  402618 402618 7.16 

11 SALBAGEL 1287  402629 402629 2.44 

12 SALBAGEL 1293  402656 402656 16.22 

13 SALBAGEL 1312  402980 402980 0.56 

14 SALBAGEL 1315  403024 403024 1.04 

15 SALBAGEL 1317  402632 402632 16.63 

16 SALBAGEL 1447  402647 402647 20.36 
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17 SALBAGEL 1370  402993 402993 6.41 

18 SALBAGEL 1374  402975 402975 0.36 

19 SALBAGEL 1376  403018 403018 6.80 

20 SALBAGEL 1368  403015 403015 1.35 

21 SALBAGEL 1365  403033 403033 3.23 

22 SALBAGEL 1322  403000 403000 2.69 

23 SALBAGEL 1325  402976 402976 4.67 

24 SALBAGEL 1331  403032 403032 2.50 

25 SALBAGEL 1332  403006 403006 1.74 

26 SALBAGEL 1334  403020 403020 0.22 

27 SALBAGEL 1335  402988 402988 0.91 

28 SALBAGEL 1330  403036 403036 0.10 

29 SALBAGEL 1338  403007 403007 0.67 

30 SALBAGEL 1340  403002 403002 2.06 

31 SALBAGEL 1353  402996 402996 5.21 

32 SALBAGEL 1351  403019 403019 0.43 

33 SALBAGEL 1343  402990 402990 0.06 

34 SALBAGEL 1468  402643 402643 15.37 

TOTAL: Loc. SĂLBĂGEL 225.26 ha 
 
Suprafaţa totală a pajiştilor de pe teritoriul comunei Găvojdia, este de 875,90 ha. 
 

1.4 Gospodărirea anterioară a pajiştilor din amenajament 
Pajiştiile aparţinătoare localităţii Găvojdia sunt folosite în regim de păşune prin păşunat liber (continuu), 
atât cu oile cât şi cu vacile din localitate. 
Starea generală actuală a pajiştilor este una mediocră, factorii limitativi fiind reprezentaţi de suprapăşunat 
(acest fenomen se întâlnindu-se şi în lunile în care este interzisă scoaterea animalelor pe păşune), exces 
de umiditate, prezenţa speciilor dăunătoare, prezenţa pâlcurilor cu specii de arbuşti, prezenţa 
muşuroaielor. 

Nu există date privind producţia medie de iarbă a pajiştilor din ultimii 5 ani, însă estimările 
noastre, în funcţie de literatura de specialitate, condiţiile climatice ale anului 2014, lucrările efectuate şi 
compoziţia floristică determinată pe teren, indică o producţie medie de cca. 13 t/ha masă verde, ţinând 
cont şi de condiţiile staţionale şi de cauzele degradării unor porţiuni din pajişte. 
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CAPITOLUL II 
ORGANIZAREA TERITORIULUI 

 
2.1 Denumirea trupurilor de pajişte care fac obiectul acestui studiu 
 

Trupurile de pajişti care fac obiectul acestui studiu sunt detaliate în tabelul 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. 
Tabelul 2.1 
Trupuri de pajişte din localitatea -GĂVOJDIA 

Nr. 
crt. 

Trupul de pajişte Parcele descriptive 
componente 

Suprafaţă (ha) 

1 Trupul de păşune 
1.GĂVOJDIA 

Ps 556 0.35 
Ps 558 8.68 
Ps 559 45.55 
Apj 561 3.18 

Total trup: 57,76 ha

2 Trupul de păşune 
2.GĂVOJDIA 

Ps 548 L2 0.21 
PsPd 546 L2 1.13 

Ps 550 L2 49.00 
Apj 560 L1 14.00 
Apj 560 L2 12,30 

Total trup: 76.64 ha
3 Trupul de păşune 

3.GĂVOJDIA 
Ps 540 9.53 

Ps 542 L1 5.00 
Ps 542 L2 38,45 

Total trup: 52,98 ha
4 Trupul de păşune 

4.GĂVOJDIA 
Ps1183 5.11 
Ps1180 3.96 
Ps1178 0.30 

Total trup: 9,37 ha
5 Trupul de păşune 

5.GĂVOJDIA 
Ps1141 5.32 
Ps1176 4.14 

Apj 1171 7.59 
Ps1175 11.22 

Total trup: 28,27ha

6 
Trupul de păşune 6. 

GĂVOJDIA 
Ps1136 L1 4.61 

Ps1136 L2 2.50 
Total trup: 7,11ha

7 Trupul de păşune 7. 
GĂVOJDIA 

Ps1070L1 27.00 
Ps1070L2 27.00 

Total trup: 54 ha
TOTAL GENERAL: 286.13 ha 
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Tabelul 2.2 
Trupuri de pajişte din localitatea - JENA 

Nr. 
crt. 

Trupul de pajişte Parcele descriptive 
componente 

Suprafaţă (ha) 

1. Trupul de păşune 1. JENA Ps 996 L3 3.15 
Ps 991L3 10.17 
Ps 994 L3 2.50 
Ps 988 L4 0.74 
Ps 986 L4 22.03 
Ps 999 L1 14.11 
Ps 999 L2 14.10 

Ps 989/1L4 0.79 
Ps 989/2 L4 7.54 
PsPd 1013L4 0.32 

Ps1014 L4 4.76 
Ps1016 L4 10.82 
Ps1018 L4 1.00 
Ps 1020 L4 2.18 

Total trup: 94,21 ha
2. Trupul de păşune 2. JENA Ps1001 3.98 

Ps1002 14.50 
Ps1000 0.14 

Total trup: 18,62 ha
3. Trupul de păşune 3. JENA Ps1002 L2 17,53 

Ps1004 5.53 
Ps1006 17.16 
Ps1009 34.36 

PsPd 1010 1.41 
Total trup: 75,99 ha

TOTAL GENERAL: 188.82 ha 
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Tabelul 2.3 
Trupuri de pajişte din localitatea - LUGOJEL 

Nr. 
crt. 

Trupul de pajişte Parcele descriptive 
componente 

Suprafaţă (ha) 

1 
Trupul de păşune 

1.LUGOJEL 
Ps38 0.40 

  Total trup: 0,40ha

2 
Trupul de păşune 

2.LUGOJEL 
Ps 42 0.70 

PSL 44 15.90 
Total trup: 16,60ha 

3 Trupul de păşune 
3.LUGOJEL 

Apj 20 1.20 

Apj 22 1.87 
  Total trup: 3,07ha

4 Trupul de păşune 
4.LUGOJEL 

Ps 219 4.22 

Ps 97 1.03 
 Total trup: 5,25 ha

5 

Trupul de păşune 
5.LUGOJEL 

Apj 197 L5 9.99 
Ps196 L5 0.09 

Apj 198 L5 6.50 
Apj 198 L4 15.50 
Apj 200 L2 17.50 
Ps 202 L2 22.14 
Ps 204 L5 0.12 

Ps 206/2 L5 3.55 
Apj 206/1 L5 8.36 

Apj 100L3 0.85 
Ps102 L3 0.37 
Ps149 L3 1.50 
Ps150 L3 2.85 
Ps 211 L1 0.20 
Ps 212 L1 0.10 
Ps 213 L1 0.08 
Ps217 L2 1,10 
Ps 218 L1 8,80 

Total trup: 99,60 ha 
6 Trupul de păşune 

6.LUGOJEL 
Apj 158 L1 8.50 
Apj 160 L1 16.76 
Apj 160 L2 4.96 
Apj187 L2 13.75 
Apj 189 L3 4.31 
Apj 191 L3 2.50 

 Total trup: 50,78 ha
TOTAL GENERAL: 175.70 ha 
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Tabelul 2.4 
Trupuri de pajişte din localitatea - SĂLBĂGEL 

Nr. 
crt. 

Trupul de pajişte Parcele descriptive 
componente 

Suprafaţă (ha) 

1 
Trupul de păşune 

1.SALBAGEL 

Ps1258 L1 8.00 
Ps1258 L2 5.00 
Ps1258 L3 5.00 

Total trup: 18,00 ha
2 Trupul de păşune 

2.SALBAGEL 
Ps1258 L1 4.00 
Ps 1258 L2 4.00 
Ps 1258 L3 13.85 

PSL 1264 L4 0.82 
Ps 1266 L4 11,84 

Total trup: 34,51 ha
3 Trupul de păşune 3. 

SALBAGEL 
Ps1272 L2 0.50 

PSL 1265 L1 0.21 
Ps1266 L1 5.00 
Ps1266 L2 15,72 
Ps1287 L2 2.44 
Ps1276 L2 0.10 
Ps 1293 L2 16.22 
Ps1312 L2 0.56 
Ps1315 L2 1.04 
Apj1317 L2 16.63 
PSL 1322 L2 2.69 
Ps1289 L2 0.61 
Ps1290 L2 0.46 
Ps1271 L2 7.16 

Apj 1447 L3a 20.36 
Total trup: 89,70 ha

4 Trupul de păşune 4. 
SALBAGEL 

Ps 1468 L3b 15.37 
Ps1470 L1 11,25 
Ps1470 L2 12,43 

Total trup: 39,05 ha
5 Trupul de păşune 5. 

SALBAGEL 
Ps1370 6.41 

PSL1374 0.36 
Ps1376 6.80 
Ps1368 1.35 
Ps1365 3.23 

PSL 1338 0.67 
PSL 1340 2.06 
PSL 1353 5.21 
Ps1351 0.43 
Ps1343 0.06 

PSL1325 4.67 
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  PSL 1331 2.50 
PSL 1332 1.74 
PSL 1334 0.22 
Ps1335 0.91 
Ps1330 0.10 

  
  

Total trup: 36,72 ha

6 
Trupul de păşune 6. 

SALBAGEL 
Ps1274 7.28 

Total trup: 7,28 ha
TOTAL GENERAL: 225.26 ha 

 
 

2.2 Amplasarea teritorială a trupurilor de pajişte (planul cadastral). Vecinii si hotarele pajiştii 
Amplasarea teritorială a trupurilor de pajişte precum şi vecinătăţiile parcelelor de pajişte sunt 

redate în tab.2.5., 2.6., 2.8. şi 2.9. 
LOCALITATEA GĂVOJDIA 

Tabelul 2.5 
Amplasarea teritorială şi vecinătăţiile pajiştilor din localitatea GĂVOJDIA 

Localitate Trup de Parcelă Vecinătăţi la: 
 paj işte descriptivă N S E V 

GĂVOJDIA T1 Ps 556 Ps 558 
Ps 559 Apj 561 

este 
mărginită de 
un canal de 

desecare 

este 
mărginită de 
un canal de 

desecareşi T2 

este 
mărginită de 
un canal de 

desecare 

este 
mărginită în 
V de pârâul 

Ştiuchiţa 

 T2 Ps 548 L2 PsPd 
546 L2 Ps 550 
L2 Apj 560 L1 

Apj 560 L2 

în partea de 
N este 

mărginită de 
T1 

de un canal de 
desecare şi T3 

localitatea şi 
terenuri care 
aparţin altor 
categorii de 

flosinţă 

este 
mărginită în 
V de pârâul 

Ştiuchiţa 

 T3 Ps 540 Ps 542 
L1 Ps 542 L2 

în partea de 
N de T2 

în sud este 
delimitată de 
terenuri care 
aparţin altor 
categorii de 

flosinţă 

în E de pârâul 
Sudreaş 

de drumul 
judeţean 
584 A şi 
terenuri 
agricole 
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 T4 Ps 1183 Ps 
1180 Ps 1178 

în N cu 
localitatea 
Găvojdia 

este limitată 
de pârâul 
Sudreaş 

la E se 
învecinează 

cu localitatea în partea de 
V de drumul 

judeţean 
584 A (spre 
localitatea 

Ştiuca), 
 T5 Ps 1141 Ps 

1176 Apj 1171 
Ps 1175 

situată la 
limita 

localităţii (în 
partea de N) 

în S cu terenuri 
care aparţin 

altor categorii 
de flosinţă 

în E 
drumului 

comunal 131 
care face 

legătura cu 
localitatea 
Sălbăgel. 

în V terenuri 
care aparţin 

altor 
categorii de 

flosinţă 

 T6 Ps 1136 L1 Ps 
1136 L2 

terenuri care 
aparţin altor 
categorii de 

flosinţă 

terenuri care 
aparţin altor 
categorii de 

flosinţă 

terenuri 
care 

aparţin 
altor 

categorii de 
flosinţă 

în V 
drumului 
comunal 

131 

 T7 Ps1070L1 
Ps1070L2 

terenuri care 
aparţin altor 
categorii de 

flosinţă 

terenuri care 
aparţin altor 
categorii de 

flosinţă 

terenuri 
care 

aparţin 
altor 

categorii de 
flosinţă 

terenuri 
care aparţin 

altor 
categorii de 

flosinţă 

 
 
 
 

 
Fig.2.1.Dispunerea trupurilor de păşune T1, T2, T3 - localitatea Găvojdia 
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Fig.2.2. Dispunerea trupurilor de păşune T4, T5, T6 - localitatea Găvojdia 

 
 
 

 
Fig.2.3. Dispunerea trupului de păşune T 7 - localitatea Găvojdia 
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CAPITOLUL III 
CARACTERISTICI GEOGRAFICE SI CLIMATICE 

 
Pajiştiile analizate se situează pe teritoriul administrativ al Comunei Găvojdia. Comuna Găvojdia 

este situată în sud-estul judeţului Timiş, la hotarul cu judeţul Caraş- Severin. 
 
3.1 Indicarea zonei geografice si caracteristicile reliefului 
Amplasat în marea unitate fizico-geografică reprezentată de Câmpia Banato - Crişană, teritoriul 

studiat se află în zona de contact a două subunităţi: Piemontul Pogănişului şi Lunca (câmpia aluvională) a 
Timişului. 

Din punct de vedere geomorfologic se disting următoarele unităţi de relief: Terasele, care fac 
trecerea de la Piemontul Pogănişului la Culoarul Timişului, printr-o succesiune de patru trepte de nivel, cu 
lărgimi cuprinse între 1,5 şi 3,0 km, ce coboară într-un evantai foarte fragmentat către nord, nord-vest şi 
nord-est, pe aliniamentul localităţilor Sacu-Jena-Găvojdia. 

Faţă de talvegul văii Timişului, diferenţele de nivel se prezintă astfel: terasa I între 100-150 m, 
terasa a II-a 70-90 m, terasa a III-a 45-65 m şi terasa a IV-a 20-40 m, precizând faptul că aproximativ 65% 
din teritoriul comunei se află situat pe aceste formaţiuni. 

Lunca Timişului, care prezintă aspectul caracteristic stadiului de maturitate a văii Timişului în zona 
cursului său mijlociu, este străbătută pe întinsul ei de numeroase meandre cu frecvente difluenţe, 
belciuge şi privaluri ce servesc drept cale de scurgere către râu a apelor, în perioadele cu precipitaţii 
abundente. 

Aspectul uşor ondulat, în special în vecinătatea imediată a Timişului, se datorează prezenţei 
grindurilor slab estompate şi a microdepresiunilor uşor săpate în nivelul de bază al luncii. Acestei 
formaţiuni li se adaugă şi luncile pâraielor Ştiuca, Spaia, Sălbăgel şi Vâna Mare, care se desfăşoară în 
lungul acestora sub forma unor şesuri aluviale de dimensiuni mai mici, cu altitudini medii de cca 110-120 
m, care scad de la sud-vest spre nord-est, cu lăţimi cuprinse între 80-1000 m. 
 
 

3.2 Caracteristici pedologice şi geologice 
Solul, ca element al agroecosistemelor de pajişte, poate favoriza productivitatea acestora, printr-o 

seamă de însuşiri specifice, precum: cantitatea, calitatea şi echilibrul elementelor nutritive pe care le pune 
la dispoziţia plantelor, volumul edafic util, textura, porozitatea, permeabilitatea, regimul aerohidric şi 
termic, compoziţia mineralogică, reacţia şi saturaţia în baze, etc. 

Localizarea şi definirea în spaţiu terestru a fiecărei suprafeţe de pajişti analizate, a solurilor pe 
care vegetează, joacă un rol însemnat în determinarea condiţiilor ecologice pentru creşterea plantelor din 
pajişti. 

Intervenţia omului, prin utilizarea ştiinţei şi tehnicii la cerinţele practice ale solului, prin folosirea 
unei agrotehnici moderne şi apelând la amenajări de îmbunătăţiri funciare (acolo unde este necesar), dar 
mai ales aplicarea corectă şi la timp a îngrăşămintelor chimice şi organice, contribuie la îmbunătăţirea şi 
menţinerea la un nivel mult mai ridicat al fertilităţii naturale a solului. 

Învelişul de sol este rezultatul evoluţiei continue a proceselor pedogenetice şi a celor 
pedogeologice. Caracteristica esenţială a învelişului de sol este zonalitatea sa orizontală, legată, în primul 
rând, de modul de formare al reliefului din partea de vest a ţării, prin apariţia uscatului de sub apele mării, 
de la est spre vest; în funcţie de vârsta formelor de relief, de timpul în care au acţionat procesele 
pedogenetice asupra depozitelor litologice de suprafaţă, zona studiată aparţinînd solurilor din câmpia 
joasă. 

Mişcările oscilatorii ale scoarţei şi modificările climatice, de lungă durată, au direcţionat condiţiile 
de solificare şi în special, pe cele referitoare la regimul hidric la formarea învelişului de sol actual. 
Solurile şi descrierea solului de pe fiecare parcelă în parte sunt prezentate în tabelul 3.1. întocmit de 
Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Timiş; semnificaţia codurilor şi simbolurilor fiind cea din tabelul 
anexat. 
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Tabelul 3.1. 
Principalele caracteristici pedologice ale suprafeţelor cu pajişti la UAT GĂVOJDIA (OSPA -TIMIŞ, 2015) 

Nr. 
crt. 

Parcela 
descriptivă 

T ip de sol/suptipul TEO/trup Varietate Succesiune de orizonturi Suprafaţa Observaţii 

ha % 
Localitate GĂVOJDIA 
1 Pş 548 LV vs 16.01/11 W4 Aţel-Elw3 - EBw3- Btgw4- BCyw4-C 0,21 100  

2 Pş1178 EC gc 54.01/1 G4 Aţel-Ao-ABg2-Bvg2-Bvg3-BCg3-Cg4-Cg4 0,36 100 Suprafaţa din studiu pedologic 
'91 

3 Pş 556 EC gc 63.01/3 G5 Aţel -ACg2-Cg3- Cgo4-Gr5-Gr6 0,35 100  

4 PşPd 546 ECgc 59.01/6 G5 Aţel-CAg2-CGr 1,13 100  

5 Ap 561 LV vs 16.01/14 W4 Aţel-Elw3 - EBw3- Btgw4- BCyw4-C 2,50 65,61  

  SG vs 75.01/2 W4 Aţel-Aow2- Elw4- Ebyw5- Btyw5- BCw2-Cw 1,31 34,39  

      3,81 100 Suprafaţa din studiu pedologic 
'91 

6 Pş 1180 LVst 6.01/18 W2 Aţel-El-EBw1-Btw2-Btw2-BCw-C 0,40 10,10  

  LV vs 12.01/5 W2 Aţel-El-EB-Bew1-Btyw2-Bcyw3-Cw2-Cw1 2,00 50,50  

  LV vs 17.01/3 W4 Aţel-Aow2-Elw3-EBw4-Btyw5-Btyw4-BCyw4- 
Cyw3-Cw2 

1,00 25,25  

  EC gc 103.01/5 G3W3 Aţel- Aow2-ACw2-Cgw-Cg2-CGo3 0,56 14,15  

      3,96 100  

7 Pş 1176 LV vs 10.01/15  Aţel-Bty-Bcy-Cy-C1-C2 1,00 21,66  

  LV vs 12.01/6 W2 Aţel-El-EB-Bew1-Btyw2-Bcyw3-Cw2-Cw1 0,72 15,58  

  EC gc 98.01/2 G4 Aţel-Aog2-CAg2-Cg2-Cg3-Cg4-CGr 1,15 24,89  

  EC gc 103.01/6 G3W3 Aţel- Aow2-ACw2-Cgw-Cg2-CGo3 0,45 9,74  
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Nr. 
crt. 

Parcela 
descriptivă 

T ip de sol/suptipul TEO/trup Varietate Succesiune de orizonturi Suprafaţa Observaţii 

ha % 
  EC gc 104.01/1 G5W5 Aţel-Aow4-Cw5-Cw5-CGr-CGr 1,30 28,13  

      4,62 100 Suprafaţa din studiu pedologic 
'91 

8 Pş 1183 LV vs 12.01/5 W2 Aţel-El-EB-Bew1-Btyw2-Bcyw3-Cw2-Cw1 1,50 29,35  

  LV vs 17.01/3 W4 Aţel-Aow2-Elw3-EBw4-Btyw5-Btyw4-BCyw4- 
Cyw3-Cw2 

2,36 46,18  

  EC gc 54.01/1 G4 Aţel-Ao-ABg2-Bvg2-Bvg3-BCg3-Cg4-Cg4 0,40 7,83  

  SG vs 76.01/12 W5 Aţel-Elw4-EBw5-Btyw5- Btyw5-BCw3-Cw 0,45 8,81  

  EC gc 103.01/5 G3W3 Aţel-Aow2-ACw2-Cgw-Cg2-CGo3 0,40 7,83  

      5,11 100  

9 Apj 1141 LV vs 13.01/13 W3 Aţel-El-EBw-Bew3-Btyw3-Btyw2-BCw-C 0,32 5,90  

  LV vs 15.01/7 W3 Aţel-Elw-EBw3- Btyw3- Btyw4-BCw2-Cw 1,30 23,99  

  LV vs 17.01/4 W4 Aţel-Aow2-Elw3-EBw4-Btyw5-Btyw4-BCyw4- 
Cyw3-Cw2 

3,40 62,73  

  LV vs 20.01/5 W4 Aţel-Elw2-BEw4- Btyw4- Btyw5- BCyw4- Cyw3- Cw2 0,40 7,38  

      5,42 100 Suprafaţa din studiu pedologic 
'91 

10 Pş 1136 LV ti 4.01/9 W1 Aţel-El-EB-Btw4-BCw1-Cqw2-Cqw1-Cqw1 1,00 3,12  

  LV st 5.01/29 W2 Aţel-El-EBw-BEw2-Btw2-BCw2-Cw2-Cw1 0,40 1,25  

  LV st 8.014 W2 Aţel-El-EB-Bt-Btw2-BCw-C 0,60 1,87  

  LV vs 15.01/8 W3 Aţel-Elw-EBw3- Btyw3- Btyw4-BCw2-Cw 2,00 6,24  

  LV vs 16.01/20 W4 Aţel-Elw2-EBw3-Btyw4-BCyw4-C 1,20 3,74  

  LV vs 17.01/4 W4 Aţel-Aow2-Elw3-EBw4-Btyw5-Btyw4-BCyw4- 3,80 11,86  
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Nr. 
crt. 

Parcela 
descriptivă 

T ip de sol/suptipul TEO/trup Varietate Succesiune de orizonturi Suprafaţa Observaţii 

ha % 
     Cyw3-Cw2    

  LV vs 18.01/1 W4 Aţel-Elw3-EBw4-Btyw4-BCyw3-Cw2-Cw3 0,35 1,09  

  LV vs 20.01/5 W4 Aţel-Elw2-BEw4- Btyw4- Btyw5- BCyw4- Cyw3- Cw2 0,30 0,94  

  LV vs 22.01/1 W4 Aţel-Aow2-Elw3-EB w4-Btyw4-Btyw5-BC w4-Cw3- Cw2 15,00 46,80  

  SG vs 75.01/3 W4 Aţel-Aow2- Elw4- Ebyw5- Btyw5- BCw2-Cw 7,05 22,00  

  AT er 96.01/4  Aţel-Bty-Cy 0,35 1,09  

      32,05 100 Suprafaţa din studiu pedologic 
'91 

11 Apj 1171 LV vs 12.01/6 W2 Aţel-El-EB-Bew1-Btyw2-Bcyw3-Cw2-Cw1 1,00 13,18  

  LV vs 13.01/3 W3 Aţel-Ap-El-EBw-Bew3-Btyw3-Btywj-BCw-C 0,45 5,93  

  LV vs 15.01/7 W3 Aţel-At-Elw-EBw3- Btyw3- Btyw4-BCw2-Cw 1,00 13,18  

  LV vs 17.01/2 W4 Aţel-Aow2-Elw3-EBw4-Btyw5-Btyw4-BCyw4- 
Cyw3-Cw2 

2,00 26,35  

  LV vs 20.01/5 W4 Aţel-Elw2-BEw4- Btyw4- Btyw5- BCyw4- Cyw3- Cw2 3,14 41,36  

      7,59 100  

12 Pş 558 EC gc 57.01/9 G3W2 Aţel-Bvw2-BCg1w2-Cg2-Cg2-Cg3 8,30 95,62  

  EC gc 60.01/12 G5 Aţelg2-Aog3-ACg4-Cg4-CGr-CGr 0,38 4,38  

      8,68 100  

13 Pş 540 LVst 6.01/15 W2 Aţel -El-Ebw1-Btw2-Btw2-BCw-C 0,45 4,81  

  LV vs 10.01/12  Aţel-Bty-Bcy-Cy-C1-C2 1,20 12,83  

  LV vs 12.01/4 W2 Aţel-El-EB-Bew1-Btyw2-Bcyw3-Cw2-Cw1 0,85 9,09  
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Nr. 
crt. 

Parcela 
descriptivă 

T ip de sol/suptipul TEO/trup Varietate Succesiune de orizonturi Suprafaţa Observaţii 

ha % 
  LV vs 17.01/3 W4 Aţel-Aow2-Elw3-EBw4-Btyw5-Btyw4-BCyw4- 

Cyw3-Cw2 
5,65 60,43  

  SG el 71.01/11 W5 Aţel-Elw5-EBw5-Btw5-Btw4-BCw3-Cw-Cw 0,80 8,56  

  AT er-vs 97.01/1 W2 Aţel-Byw2-Bcyw-Cw-C1K-C2K 0,40 4,28  

      9,35 100 Suprafaţa din studiu pedologie 
'91 

14 Pş1175 LV st 6.01/16 W2 Aţel-El-Ebw1-Btwj-Btw2-BCw-C 0,60 4,77  

  LV vs 10.01/13  Aţel-Bty-Bcy-Cy-C1-C2 0,70 5,56  

  LV vs 12.01/6 W2 Aţel-El-EB-Bew1-Btyw2-Bcyw3-Cw2-Cw1 0,40 3,18  

  LV vs 13.01/3 W3 Aţel-Ap-El-EBw-Bew3-Btyw3-Btywj-BCw-C 5,63 44,75  

  LV vs 15.01/7 W3 Aţel-At-Elw-EBw3- Btyw3- Btyw4-BCw2-Cw 3,60 28,62  

  LV vs 17.01/2 W4 Aţel-Aow2-Elw3-EBw4-Btyw5-Btyw4-BCyw4- 
Cyw3-Cw2 

0,60 4,77  

  LV vs 20.01/5 W4 Aţel-Elw2-BEw4- Btyw4- Btyw5- BCyw4- Cyw3- Cw2 0,25 1,99  

  SG vs 76.01/15 W5 Aţel-Elw4-EBw5-Btyw5- Btyw5-BCw3-Cw 0,45 3,58  

  LV vs 10.01/14 W2 Aţel-El-EB-Bew1-Btyw2-BCyw3-Cw2-Cw1 0,35 2,78  

      12,58 100 Suprafaţa din studiu pedologie 
'91 

15 Apj 560 LV vs 16.01/14 W4 Aţel-Elw2-EBw3-Btyw4-BCyw4-C 14,30 53,38  

  LV vs 16.01/15 W4 Aţel-Elw2-EBw3-Btyw4-BCyw4-C 0,30 1,12  

  LV vs 16.01/16 W4 Aţel-Elw2-EBw3-Btyw4-BCyw4-C 0,60 2,24  

  LV vs 16.01/17 W4 Aţel-Elw2-EBw3-Btyw4-BCyw4-C 4,70 17,55  

  LV vs 24.01/2 W3 Aţel-Ao-El-Elw2-Btyw3-Btyw3-BCyw2-Cw 4,60 17,17  
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Nr. 
crt. 

Parcela 
descriptivă 

T ip de sol/suptipul TEO/trup Varietate Succesiune de orizonturi Suprafaţa Observaţii 

ha % 
  SG el 71.01/11 W5 Aţel-Elw5-EBw5-BtW5-BtW4-BCw3-Cw-Cw 2,29 8,54  

      26,79 100 Suprafaţa din studiu pedologic 
'91 

16 Pş 542 LV vs 16.01/13 W4 Aţel-Elw2-EBw3-Btyw4-BCyw4-C 8,00 18,78  

  LV vs 16.01/14 W4 Aţel-Elw2-EBw3-Btyw4-BCyw4-C 2,00 4,69  

  LV vs 16.01/15 W4 Aţel-Elw2-EBw3-Btyw4-BCyw4-C 10,00 23,47  

  LV vs 16.01/16 W4 Aţel-Elw2-EBw3-Btyw4-BCyw4-C 5,00 11,74  

  LV vs 24.01/2 W3 Aţel-Ao-El-Elw2-Btyw3.Btyw3-BCyw2-Cw 0,90 2,12  

  SG el 71.01/11 W5 Aţel-Elw5-EBw5-Btw5-Btw4-BCw3-Cw-Cw 16,70 39,20  

      42,60 100 Suprafaţa din studiu pedologic 
'91 

17 Pş 559 LV ti 4.01/7 W1 Aţel-(El)-EB-Btw1-BCw1-Cqw2-Cqw1-Cq1 3,80 8,47  

  LV ti 4.01/8 W1 Aţel-(El)-EB-Btw1-BCw1-Cqw2-Cqw1-Cq1 2,80 6,24  

  LV vs 16.01/11 W4 Aţel-Elw2-EBw3-Btyw4-BCyw4-C 22,64 50,43  

  LV vs 16.01/14 W4 Aţel-Elw2-EBw3-Btyw4-BCyw4-C 1,00 2,23  

  EC gc 57.01/9 G3W2 Aţel-Bvw2-BCg1w2-Cg2-Cg2-Cg3 1,80 4,01  

  EC gc 60.01/12 G5 Aţelg2-Aog3-ACg4-Cg4-CGr-CGr 0,85 1,89  

  EC gc 63.01/3 G5 Aţel-ACg2-Cg3- Cgo4-Gr5-Gr6 1,50 3,34  

  EC gc 66.01/4 G5 Aţel-Aog2-ABGo3-BvGo4-Gr-Gr-Gr 0,30 0,67  

  SG"el 71.01/10 W5 Aţel-Elw5-EBw5-Btw5-Btw4-BCw3-Cw-Cw 4,70 10,47  

  SG vs 75.01/2 W5 Aţel-Aow2-Elw4-EByw5-Btyw5-BCw2-Cw 5,50 12,25  

      44,89 100 Suprafaţa din studiu pedologic 
'91 

18 Pş 550 LV st 5.01/30 W2 Aţel-El-EBw-BEw2-Btw2-BCw2-Cw2-Cw1 5,50 10,81  
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  LV vs 16.01/11 W4 Aţel-Elw2-EBw3-Btyw4-BCyw4-C 20,00 39,31  

  LV vs 16.01/13 W4 Aţel-Elw2-EBw3-Btyw4-BCyw4-C 5,00 9,83  

  LV vs 16.01/14 W4 Aţel-Elw2-EBw3-Btyw4-BCyw4-C 8,00 15,72  

  ECgc 59.01/6 G5 Aţel-CAg2-CGr 0,85 1,67  

  SG el 71.01/10 W5 Aţel-Elw5-EBw5-Btw5-Btw4-BCw3-Cw-Cw 1,73 3,40  

  SG el 71.01/11 W5 Aţel-Elw5-EBw5-Btw5-Btw4-BCw3-Cw-Cw 7,90 15,53  

  SG vs 75.01/2 W5 Aţel-Apw-Aow2-Elw4-EByw5-Btyw5-BCw2-Cw 1,90 3,73  

      50,88 100 Suprafaţa din st udiu pedologie 
'91 

19 Pş1070 LV vs 11.01/9  Aţel(EB)-Bty-Bcy-Cy-C1-C2-C-C 0,30 0,54  

  LV vs 12.01/7 W2 Aţel-El-EB-Bew1-Btyw2-Bcyw3-Cw2-Cw1 0,35 0,64  

  LV vs 12.01/8 W2 Aţel-El-EB-Bew1-Btyw2-Bcyw3-Cw2-Cw1 2,80 5,09  

  LV vs 12.01/9 W2 Aţel-El-EB-Bew1-Btyw2-Bcyw3-Cw2-Cw1 0,40 0,73  

  LV vs 12.01/10 W2 Aţel-El-EB-Bew1-Btyw2-Bcyw3-Cw2-Cw1 0,75 1,36  

  LV vs 13.01/5 W3 Aţel-El-EBw-Bew3-Btyw3-Btyw2-BCw-C 0,30 0,54  

  LV vs 13.01/7 W3 Aţel-El-EBw-Bew3-Btyw3-Btyw2-BCw-C 1,00 1,82  

  LV vs 13.01/8 W3 Aţel-El-EBw-Bew3-Btyw3-Btyw2-BCw-C 1,25 2,27  

  LV vs 13.01/9 W3 Aţel-El-EBw-Bew3-Btyw3-Btyw2-BCw-C 2,50 4,55  

  LV vs 13.01/10 W3 Aţel-El-EBw-Bew3-Btyw3-Btyw2-BCw-C 1,50 2,73  

  LV vs 13.01/11 W3 Aţel-El-EBw-Bew3-Btyw3-Btyw2-BCw-C 1,40 2,55  

  LV vs 22.01/6 W4 Aţel-Aow2-Elw3-EB w4-Btyw4-Btyw5-BC w4-Cw3- Cw2 2,75 5,00  

  LV ab-vs 28.01/2 W3 Aţel-Ao-Ea-EBw2-Btyw4-Btyw3-BCw2-Cw-C 1,00 1,82  

  LV ab-vs 28.01/3 W3 Aţel-Ao-Ea-EBw2-Btyw4-Btyw3-BCw2-Cw-C 5,50 10,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AMENAJAMENT PASTORAL PENTRU PAJIŞTILE COMUNEI GĂVOJDIA 

 

35 

 

Nr. 
crt. 

Parcela 
descriptivă 

T ip de sol/suptipul TEO/trup Varietate Succesiune de orizonturi Suprafaţa Observaţii 

ha % 
  LV ab-vs 28.01/4 W3 Aţel-Ao-Ea-EBw2-Btyw4-Btyw3-BCw2-Cw-C 2,50 4,55  

  LV ab-vs 28.01/5 W3 Aţel-Ao-Ea-EBw2-Btyw4-Btyw3-BCw2-Cw-C 3,50 6,36  

  LV ab-vs 32.01/5 W4 Aţel-Aow2-Eaw3-Eaw4-EBw4-Btyw5-Btyw4-BCw3- 
Cw2 

0,30 0,54  

  LV ab-vs 32.01/6 W4 Aţel-Aow2-Eaw3-Eaw4-EBw4-Btyw5-Btyw4-BCw3- 
Cw2 

3,00 5,45  

  LV ab-vs 32.01/8 W4 Aţel-Aow2-Eaw3-Eaw4-EBw4-Btyw5-Btyw4-BCw3- 
Cw2 

12,00 21,82  

  SG"el 71.01/12 W5 Aţel-Elw5-EBw5-Btw5-Btw4-BCw3-Cw-Cw 0,30 0,54  

  SG el 72.01/2 W5 Aţelw2-Aow3-Elw4-EBw4-BEw5-Btyw5-Btyw5- 
BCyw4-Cw3-Cw2 

5,80 10,55  

  SG vs 76.01/18 W5 Aţel-Elw4-EBw5-Btyw5- Btyw5-BCw3-Cw 1,20 2,18  

  SG vs 76.01/19 W5 Aţel-Elw4-EBw5-Btyw5- Btyw5-BCw3-Cw 0,90 1,64  

  SG vs 76.01/20 W5 Aţel-Elw4-EBw5-Btyw5- Btyw5-BCw3-Cw 1,40 2,55  

  SG vs 76.01/21 W5 Aţel-Elw4-EBw5-Btyw5- Btyw5-BCw3-Cw 1,80 3,28  

  SG vs 76.01/22 W5 Aţel-Elw4-EBw5-Btyw5- Btyw5-BCw3-Cw 0,30 0,54  

  EC st 101.01/3 W3 Aţel-Ao-C1w1-C2w3-C3w4-Cw5 0,20 0,36  

      55,00 100  

Localitatea JENA 

20 Pş 986 LV st 5.01/19 W2 Aţel-El-EBw-BEw2-Btw2-BCw2-Cw2-Cw1 2,30 10,44  

  LV st 9.01/3 W4 Aţel-Elw3-Bew4-Btw4-BCw3-Cw3-Cw2-Cq1w1 5,50 24,97  

  LV st 9.01/15 W4 Aţel-Elw3-Bew4-Btw4-BCw3-Cw3-Cw2-Cq1w1 11,00 49,93  

  LV gc 25.01/5 G3W3 Aţel-Aptw2-Elw3-EBw4-Btw3g2-BCg2-Cg3 0,73 3,31  
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Nr. Parcela T ip de sol/suptipul TEO/trup Varietate Succesiune de orizonturi Suprafaţa  Observaţii 
crt. descriptivă        

      ha %  

  SG gc 69.01/6 G2W5 Aţel-ABw5-BCw5-Cw5-Cw4-Cw3-Cw3 -Cg3 2,50 11,35  

      22,03 100  

21 Pş 988 LV gc 25.01/5 G3W3 Aţel-Aptw2-Elw3-EBw4-Btw3g2-BCg2-Cg3 0,74 100  

22 Pş 989/1 EC ti 36.01/29  Aţel-Ao-AB-BC-C-C 0,37 50,00  

  SG gc 70.01/2 G3W5 Aţel-Aow3-Aow4-ABw5-Brw5-Brw6 - BCw5g3 0,37 50,00  

      0,74 100  

23 Pş 989/2 LV st 9.01/16 W4 Aţel-Elw3-Bew4-Btw4-BCw3-Cw3-Cw2-Cq1w1 0,4 5,31  

  LV gc 25.01/4 G3W3 Aţel-Elw3-EBw4-Btw3g2-BCg2-Cg3 2,90 38,46  

  LV gc 25.01/5 G3W3 Aţel-Elw3-EBw4-Btw3g2-BCg2-Cg3 1,50 19,89  

  SG gc 69.01/6 G2W5 Aţel-Aow3-ABw5-BCw5-Cw5-Cw4-Cw3-Cw3 -Cg3 0,34 4,51  

  SG gc 70.01/2 G3W5 Aţel-Aow3-Aow4-ABw5-Brw5-Brw6 - BCw5g3 2,40 31,83  

      7,54 100  

24 Pş 991 LV st 9.01/16 W4 Aţel-Elw3-Bew4-Btw4-BCw3-Cw3-Cw2-Cq1w1 3,50 35,08  

  LV st 9.01/17 W4 Aţel-Elw3-Bew4-Btw4-BCw3-Cw3-Cw2-Cq1w1 0,40 4,00  

  LV gc 25.01/5 G3W3 Aţel-Aptw2-Elw3-EBw4-Btw3g2-BCg2-Cg3 2,80 28,06  

  EC gc 66.01/9 G5 Aţel-Aog2-ABGo3-BvGo4-Gr-Gr-Gr 0,30 3,00  

  SG gc 69.01/6 G2W5 Aţel-Aow3-ABw5-BCw5-Cw5-Cw4-Cw3-Cw3 -Cg3 2,98 29,86  

      9,98 100 Suprafaţa din studiu pedologic 
'91 

25 Pş 994 LV st 9.01/15 W4 Aţel-Elw3-Bew4-Btw4-BCw3-Cw3-Cw2-Cq1w1 1,45 53,70  

  EC gc 66.01/9 G5 Aţel-Aog2-ABGo3-BvGo4-Gr-Gr-Gr 0,50 18,52  

  SG gc 69.01/6 G2W5 Aţel-Aow3-ABw5-BCw5-Cw5-Cw4-Cw3-Cw3 -Cg3 0,75 27,78  

      2,70 100 Suprafaţa din studiu pedologic 
'91 
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Nr. 
crt. 

Parcela 
descriptivă 

T ip de sol/suptipul TEO/trup Varietate Succesiune de orizonturi Suprafaţa Observaţii 

ha % 
26 Pş 996 LV st 9.01/14 W4 Aţel-Elw3-Bew4-Btw4-BCw3-Cw3-Cw2-Cq1w1 2,00 56,02  

  LV st 9.01/17 W4 Aţel-Elw3-Bew4-Btw4-BCw3-Cw3-Cw2-Cq1w1 0,57 15,97  

  EC gc 66.01/9 G5 Aţel-Aog2-ABGo3-BvGo4-Gr-Gr-Gr 1,00 28,01  

      3,57 100 Suprafaţa din studiu pedologic 
'91 

27 Pş 999 LV st 9.01/12 W4 Aţel-Elw3-Bew4-Btw4-BCw3-Cw3-Cw2-Cq1w1 15,76 55,87  

  LV st 9.01/13 W4 Aţel-Elw3-Bew4-Btw4-BCw3-Cw3-Cw2-Cq1w1 3,45 12,23  

  LV gc 25.01/1 G3W3 Aţel-Elw3-EBw4-Btw3g2-BCg2-Cg3 3,00 10,63  

  EC gc 66.01/9 G5 Aţel-Aog2-ABGo3-BvGo4-Gr-Gr-Gr 6,00 21,27  

      28,21 100  

28 Pş 1000 SG vs 74.01/7 W5 Aţel-Elw4-Btyw5-Btyw6-BCw4-Cw) 0,09 64,23  

  SG gc 70.01/3 G3W5 Aţel-Aow3-Aow4-ABw5-Brw5-Brw6 - BCw5g3 0,05 35,77  

      0,14 100  

29 Pş 1001 LV vs 22.01/4 W4 Aţel-Aow2-Elw3-EB w4-Btyw4-Btyw5-BC w4-Cw3- Cw2 0,58 14,57  

  SG vs 74.01/7 W5 Aţel-Elw4-Btyw5-Btyw6-BCw4-Cw) 3,40 85,43  

      3,98 100  

30 Pş 1002 LV vs 22.01/3 W4 Aţel-Aow2-Elw3-EB w4-Btyw4-Btyw5-BC w4-Cw3- Cw2 10,00 30,39  

  LV vs 22.01/4 W4 Aţel-Aow2-Elw3-EB w4-Btyw4-Btyw5-BC w4-Cw3- Cw2 3,75 11,40  

  PL ab 33.01/5 W3 Aţel-Eaw-EBw2-Btyw3-Btyw4-BCw3-Cw2-Cw-Cw 5,00 15,20  

  EC gc 66.01/9 G5 Aţel-Aog2-ABGo3-BvGo4-Gr-Gr-Gr 0,70 2,13  

  SG gc 70.01/3 G3W5 Aţel-Aow3-Aow4-ABw5-Brw5-Brw6 - BCw5g3 5,45 16,56  
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Nr. 
crt. 

Parcela 
descriptivă 
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ha % 
  SG vs 74.01/7 W5 Aţel-Elw4-Btyw5-Btyw6-BCw4-Cwţ 8,00 24,32  

      32,90 100 Suprafaţa din studiu pedologic 
'91 

31 Pş 1004 LV st 9.01/13 W4 Aţel-Apw2-Elw3-Bew4-Btw4-BCw3-Cw3-Cw2- 
Cqm 

4,50 72,12  

  EC gc 66.01/9 G5 Aţel-Ap-Aog2-ABGo3-BvGo4-Gr-Gr-Gr 1,74 27,88  

      6,24 100 Suprafaţa din studiu pedologic 
'91 

32 Pş 1006 LV st 9.01/3 W4 Aţel-Elw3-Bew4-Btw4-BCw3-Cw3-Cw2-Cq1w1 4,80 27,97  

  LV st 9.01/14 W4 Aţel-Elw3-Bew4-Btw4-BCw3-Cw3-Cw2-Cq1w1 8,50 49,53  

  LV st 9.01/15 W4 Aţel-Elw3-Bew4-Btw4-BCw3-Cw3-Cw2-Cq1w1 0,80 4,66  

  EC gc 66.01/9 G5 Aţel-Aog2-ABGo3-BvGo4-Gr-Gr-Gr 2,70 15,73  

  EC gc 66.01/6 G5 Aţel-Aog2-ABGo3-BvGo4-Gr-Gr-Gr 0,36 2,11  

      17,16 100  

33 Pş 1009 LV vs 22.01/3 W4 Aţel-Aow2-Elw3-EB w4-Btyw4-Btyw5-BC w4-Cw3- Cw2 8,00 23,72  

  LV vs 22.01/5 W4 Aţel-Aow2-Elw3-EB w4-Btyw4-Btyw5-BC w4-Cw3- Cw2 10,00 29,64  

  LV ab-st 26.01/2 W2 Aţel-Ao-EA-EBw2-Btw3-BCw-C 0,20 0,59  

  PLI ab 33.01/5 W3 Aţel-Eaw-EBw2-Btyw3-Btyw4-BCw3-Cw2-Cw-Cw 0,24 0,71  

  EC gc 66.01/9 G5 Aţel-Aog2-ABGo3-BvGo4-Gr-Gr-Gr 0,75 2,22  

  SG gc 70.01/3 G3W5 Aţel-Aow3-Aow4-ABw5-Brw5-Brw6 - BCw5g3 3,05 9,04  

  SG vs 74.01/6 W5 Aţel-Elw4-Btyw5-Btyw6-BCw4-Cw3 10,50 31,12  

  At er 96.01/5  Aţel-Bty-Cy 0,45 1,33  
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Nr. 
crt. 

Parcela 
descriptivă 

T ip de sol/suptipul TEO/trup Varietate Succesiune de orizonturi Suprafaţa Observaţii 

ha % 
  EC st 101.01/3 W3 Aţ el-Ao-C1w1-C2w3-C3w4-Cw5 0,55 1,63  

      33,74 100 Suprafaţa din studiu pedologic 
'91 

34 PşPd 1010 AT er 96.01/5  Aţel-Bty-Cy 1,00 70,92  

  EC st 101.01/2 W3 Aţel-Ao-C1w1-C2w3-C3w4-Cw5 0,41 29,08  

      1,41 100  

35 PşPd 1013 EC gc 66.01/9 G5 Aţel-Aog2-ABGo3-BvGo4-Gr-Gr-Gr 0,32 100  

36 Pş 1014 LV st 5.01/17 W2 Aţel-El-EBw-BEw2-Btw2-BCw2-Cw2-Cw1 2,00 42,83  

  LV st 9.01/3 W4 Aţel-Elw3-Bew4-Btw4-BCw3-Cw3-Cw2-Cq1w1 0,80 17,13  

  EC gc 66.01/9 G5 Aţel-Aog2-ABGo3-BvGo4-Gr-Gr-Gr 0,60 12,85  

  SG gc 69.01/6 G2W5 Aţel-Aow3-ABw5-BCw5-Cw5-Cw4-Cw3-Cw3 -Cg3 0,47 10,06  

  SG vs 74.01/5 W5 Aţel-Elw4-Btyw5-Btyw6-BCw4-Cw) 0,80 17,13  

      4,67 100 Suprafaţa din studiu pedologic 
'91 

37 Pş 1016 EC gc 66.01/9 G5 Aţel-Aog2-ABGo3-BvGo4-Gr-Gr-Gr 1,50 14,14  

  SG gc 69.01/6 G2W5 Aţel-Aow3-ABw5-BCw5-Cw5-Cw4-Cw3-Cw3 -Cg3 1,00 9,43  

  SG vs 74.01/3 W5 Aţel-Elw4-Btyw5-Btyw6-BCw4-Cw) 5,75 54,19  

  SG vs 74.01/5 W5 Aţel-Elw4-Btyw5-Btyw6-BCw4-Cw3 2,36 22,24  

      10,61 100 Suprafaţa din studiu pedologic 
'91 

38 Pş 1018 SG vs 74.01/3 W5 Aţel-Elw4-Btyw5-Btyw6-BCw4-Cw3 1,18 100 Suprafaţa din studiu pedologic 
'91 

39 Pş1020 SG vs 74.01/3 W5 Aţel-Elw4-Btyw5-Btyw6-BCw4-Cw3 1,80 82,57  
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Nr. 
crt. 

Parcela 
descriptivă 

T ip de sol/suptipul TEO/trup Varietate Succesiune de orizonturi Suprafaţa Observaţii 

ha % 
  SG vs 75.01/1 W5 Aţel-Aow2-Elw4-EByw5-Btyw5-BCw2-Cw 0,38 17,43  

      2,18 100  

Localitatea LUGOJEL 
40 Pş 213 EC ti 40.01/2 G1 Aţel-Ao-AB-Bv-BC-C-Cg1-Cg2 0,08 100  

41 Pş 196 EL st 1.01/2 W3 Aţel-Aow2-ABw2-BAw3-Btw4-BCw2-Cw1 0,09 100  

42 Pş 212 EC gc 52.01/4 G3 Aţ el- AB-Bv g2 -BCg2 - CGo (3)- CGo (4) 
0,10 100  

43 Pş 204 EC gc 65.01/4 G5 Aţel-Aog2-ACg4-Cg4-Cg4-CGr-CGr-CGr-CGr 0,12 100  

44 Pş 211 EC gc 52.01/4 G3 Aţ el- AB-Bv g2 -BCg2 - CGo (3)- CGo (4) 0,20 100  

45 Pş 102 EC gc 49.01/1 G2 Aţel-AB-Bv-BC-Cg1 - Cg2-Cg3 0,37 100  

46 Pş 38 AS ti 81.01/5 W4 Aţel-Caq1-Cq1-R 0,40 100  

47 Pş 42 EC ti 36.01/12  Aţel-Ao-AB-BC-C-C 0,20 28,57  

  EC ti 38.01/2  Aţel-Ao-AB-BV-BC-C-C-C-C-C 0,50 71,43  

      0,70 100  

48 Apj 100 EC ti 36.01/8  Aţel-Ao-AB-BC-C-C 0,85 
100  

49 Pş 97 EC ti 36.01/8  Aţel-Ao-AB-BC-C-C 0,70 67,96  

  EC gc 50.01/1 G3 Aţel-AB-Bv-BCg2-Cg2-Cg3 -Cg2 0,33 32,04  

      1,03 100  

50 Pş 217 EC ti 40.01/2 G1 Aţel-Ao-AB-Bv-BC-C-Cg1-Cg2 0,90 81,82  

  EC gc 65.01/1 G5 Aţel-Aog2-ACg4-Cg4-Cg4-CGr-CGr-CGr-CGr 0,20 18,18  

      1,10 100  

51 Apj 20 EC ti 37.01/2  Aţel-AB-Bv-CB-Cg1- Cg2 0,30 25,01  

  EC ti 37.01/3  Aţel-AB-Bv-CB-Cg1- Cg2 0,10 8,33  

  EC gc 55.01/1 G4 Aţel-Aog1-ABg2-Bvg2-BCg3-Cg4 - Cg4-CGr 0,70 58,33  
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Nr. Parcela T ip de sol/suptipul TEO/trup Varietate Succesiune de orizonturi Suprafaţa  Observaţii 
crt. descriptivă        

      ha %  

  EC gc 56.01/1 G4 Aţel-Aog1-ABg2-Bvg3-BCg4-Cg4 - CGr-CGr 0,10 8,33  

      1,20 100  

52 Pş 149 EC gc 49.01/1 G2 Aţel-AB-Bv-BC-Cg1 - Cg2-Cg3 1,00 66,66  

  EC gc 65.01/1 G5 Aţel-Aog2-ACg4-Cg4-Cg4-CGr-CGr-CGr-CGr 0,50 33,33  

      1,50 100  

53 Pş 22 EC gc 44.01/3 G2 Aţel-AB-Bv-BC-Cg1 - Cg2 1,00 44,44  

  EC gc 55.01/1 G4 Aţel-Aog1-ABg2-Bvg2-BCg3-Cg4 - Cg4-CGr 0,65 28,89  

  EC gc 56.01/1 G4 Aţel-Aog1-ABg2-Bvg3-BCg4-Cg4 - CGr-CGr 0,60 26,67  

      2,25 100 Suprafaţa din studiu pedologic 
'91 

54 Apj 191 EL st 1.01/3 W3 Aţel-Aow2-ABw2-BAw3-Btw4-BCw2-Cw1 3,13 52,43  

  LV st 5.01/12 W2 Aţel-El-EBw-BEw2-Btw2-BCw2-Cw2-Cw1 2,30 38,52  

  PL ab-vs 33.01/1 W3 Aţel-Eaw-EBw2-Btyw3-Btyw4-BCw3-Cw2-Cw-Cw 0,54 9,05  

      5,97 100 Suprafaţa din studiu pedologic 
'91 

55 Pş 150 LV st 5.01/9 W2 Aţel-El-EBw-BEw2-Btw2-BCw2-Cw2-Cw1 2,00 70,18  

  EC gc 65.01/1 G5 Aţel-Aog2-ACg4-Cg4-Cg4-CGr-CGr-CGr-CGr 0,85 29,82  

55 Pş 150     2,85 100  

56 Pş 206/2 EC ti 37.01/3  Aţel-AB-Bv-CB-Cg1- Cg2 1,85 52,11  

  EC gc 45.01/4 G2 Aţel-Ao-AB-Bvg1-BCg1 -Cg1-Cg2-Cg3 0,15 4,23  

  EC gc 58.01/7 G5 Aţel-Ago(4)-Gr-CGo(3) 1,20 33,80  

  EC gc 63.01/2 G5 Aţel-ACg2-Cg3-Cgo4-Gr5-Gr6 0,35 9,86  

      3,55 100  
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Nr. 
crt. 

Parcela 
descriptivă 

T ip de sol/suptipul TEO/trup Varietate Succesiune de orizonturi Suprafaţa Observaţii 

ha % 
57 Pş 219 EC ti 40.01/2 G1 Aţel-Ao-AB-Bv-BC-C-Cg1-Cg2 2,93 67,67  

  EC gc 50.01/1 G3 Aţel-AB-Bv-BCg2-Cg2-Cg3 -Cg2 1,00 23,09  

  EC gc 56.01/4 G4 Aţel-Aog1-ABg2-Bvg3-BCg4-Cg4 - CGr-CGr 0,40 9,24  

      4,33 100  

58 Apj 189 EL st 1.01/3 W3 Aţel-Aow2-ABw2-BAw3-Btw4-BCw2-Cw1 1,15 27,18  

  LV st 5.01/12 W2 Aţel-El-EBw-BEw2-Btw2-BCw2-Cw2-Cw1 1,23 29,08  

  SG el 71.01/5 W5 Aţel-Elw5-EBw5-Btw5-Btw4-BCw3-Cw-Cw 1,85 43,74  

      4,23 100 Suprafaţa din studiu pedologic 
'91 

59 Apj 206/1 El vs 2.01/2 W3 Aţel-Aow2-ABw3-Btyw4-Btyw3-BCyw2-Cw2-Cw1 1,36 16,27  

  LV st 5.01/12 W2 Aţel-El-EBw-BEw2-Btw2-BCw2-Cw2-Cw1 7,00 83,73  

      8,36 100  

60 Apj 158 EL vs 3.01/6 W4 Aţel-Aow3-ABw4-Btyw4-Btyw4-BCyw4-Cw3-Cw2 1,00 11,77  

  LV st 5.01/10 W2 Aţel-El-EBw-BEw2-Btw2-BCw2-Cw2-Cw1 4,70 55,29  

  VS gc 77.01/1 G5W5 Aţel-Ayw4-Acyw5-Cyg3-CyGr-CGr 2,80 32,94  

      8,50 100  

61 Pş 218 EC ti 36.01/7  Aţel-Ao-AB-BC-C-C 0,70 7,69  

  EC ti 40.01/2 G1 Aţel-Ao-AB-Bv-BC-C-Cg1-Cg2 1,00 10,99  

  EC gc 45.01/2 G2 Aţel-Ao-AB-Bvg1-BCg1 -Cg1-Cg2-Cg3 0,70 7,69  

  EC gc 52.01/4 G3 Aţ el- AB-Bv g2 -BCg2 - CGo (3)- CGo (4) 4,40 48,35  

  EC gc 56.01/4 G4 Aţel-Aog1-ABg2-Bvg3-BCg4-Cg4 - CGr-CGr 0,30 3,30  

  EC gc 65.01/1 G5 Aţel-Aog2-ACg4-Cg4-Cg4-CGr-CGr-CGr-CGr 2,00 21,98  

      9,10 100  
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Nr. 
crt. 

Parcela 
descriptivă 

T ip de sol/suptipul TEO/trup Varietate Succesiune de orizonturi Suprafaţa Observaţii 

ha % 
62 Apj 197 EL st 1.01/2 W3 Aţel-Aow2-ABw2-BAw3-Btw4-BCw2-Cw1 2,00 20,02  

  LV st 5.01/12 W2 Aţel-El-EBw-BEw2-Btw2-BCw2-Cw2-Cw1 6,69 66,97  

62 Apj 197 LV st 5.01/13 W2 Aţel-El-EBw-BEw2-Btw2-BCw2-Cw2-Cw1 1,30 13,01  

      9,99 100  

63 Apj 187 EL st 1.01/3 W3 Aţel-Aow2-ABw2-BAw3-Btw4-BCw2-Cw1 4,26 31,42  

  EL vs 3.01/4 W4 Aţel-Aow3-ABw4-Btyw4-Btyw4-BCyw4-Cw3-Cw2 1,00 7,37  

  LV vs 16.01/5 W4 Aţel-Elw2-EBw3-Btyw4-BCyw4-C 6,00 44,25  

  SG el 71.01/5 W5 Aţel-Elw5-EBw5-Btw5-Btw4-BCw3-Cw-Cw 2,30 16,96  

      13,56 100 Suprafaţa din studiu pedologic 
'91 

64 PSL 44 EC ti 36.01/2  Aţel-Ao-AB-BC-C-C 0,50 2,68  

  EC ti 38.01/2  Aţel-Ao-AB-BV-BC-C-C-C-C-C 7,00 37,51  

  EC gc 44.01/8 G2 Aţel-AB-Bv-BC-Cg1 - Cg2 1,76 9,43  

  EC gc 59.01/4 G5 Aţel-CAg2-CGr 0,40 2,14  

  EC gc 62.01/2 G5 Aţel-Aog2-ACg3-Cg4-Cg4-CGr-Cgr 3,00 16,08  

  AS ti 86.01/1  Aţel-Ao-CA-C-C-C-C-C 4,00 21,44  

  AS ti 93.01/4 G2 Aţel-Ao-C/A-C-C 2,00 10,72  

      18,66 100 Suprafaţa din st udiu pedologic 
'91 

65 Apj 200 EL vs 2.01/3 W3 Aţel-Aow2-ABw3-Btyw4-Btyw3-BCyw2-Cw2-Cw1 2,30 13,33  

  EL vs 3.01/4 W4 Aţel-Aow3-ABw4-Btyw4-Btyw4-BCyw4-Cw3-Cw2 3,00 17,38  

  LV st 5.01/6 W2 Aţel-El-EBw-BEw2-Btw2-BCw2-Cw2-Cw1 6,00 34,76  

  LV st 5017 W2 Aţel-El-EBw-BEw2-Btw2-BCw2-Cw2-Cw1 0,63 3,65  

  LV st 5.01/11 W2 Aţel-El-EBw-BEw2-Btw2-BCw2-Cw2-Cw1 0,60 3,48  
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Nr. 
crt. 

Parcela 
descriptivă 

T ip de sol/suptipul TEO/trup Varietate Succesiune de orizonturi Suprafaţa Observaţii 

ha % 
  LV vs 16.01/5 W4 Aţel-Elw2-EBw3-Btyw4-BCyw4-C 4,73 27,40  

      17,26 100 Suprafaţa din studiu pedologie 
'91 

66 Apj 160 ELvs 2.01/1 W3 Aţel-Aow2-ABw3-Btyw4-Btyw3-BCyw2-Cw2-Cw1 1,50 6,91  

  EL vs 3.01/4 W4 Aţel-Aow3-ABw4-Btyw4-Btyw4-BCyw4-Cw3-Cw2 1,60 7,37  

  EL vs 3.01/6 W4 Aţel-Aow3-ABw4-Btyw4-Btyw4-BCyw4-Cw3-Cw2 0,25 1,15  

  LV st 5.01/7 W2 Aţel-El-EBw-BEw2-Btw2-BCw2-Cw2-Cw1 1,00 4,60  

  LV st 5.01/11 W2 Aţel-El-EBw-BEw2-Btw2-BCw2-Cw2-Cw1 17,37 79,97  

      21,72 100  

67 Apj 198 EL st 1.01/2 W3 Aţel-Aow2-ABw2-BAw3-Btw4-BCw2-Cw1 1,80 8,31  

  EL st 1013 W3 Aţel-Aow2-ABw2-BAw3-Btw4-BCw2-Cw1 0,33 1,52  

  EL vs 3.01/5 W4 Aţel-Aow3-ABw4-Btyw4-Btyw4-BCyw4-Cw3-Cw2 3,20 14,77  

  LV st 5.01/6 W2 Aţel-El-EBw-BEw2-Btw2-BCw2-Cw2-Cw1 0,16 0,74  

  LV st 5.01/12 W2 Aţel-El-EBw-BEw2-Btw2-BCw2-Cw2-Cw1 7,17 33,10  

  LV vs 16.01/5 W4 Aţel-Elw2-EBw3-Btyw4-BCyw4-C 3,00 13,85  

  SG el 71.01/5 W5 Aţel-Elw5-EBw5-Btw5-Btw4-BCw3-Cw-Cw 6,00 27,71  

      21,66 100 Suprafaţa din studiu pedologie 
'91 

68 Pş 202 El vs 2.01/3 W3 Aţel-Aow2-ABw3-Btyw4-Btyw3-BCyw2-Cw2-Cw1 0,35 1,58  

  El vs 3.01/4 W4 Aţel-Aow3-ABw4-Btyw4-Btyw4-BCyw4-Cw3-Cw2 0,45 2,03  

  LV st 5.01/6 W2 Aţel-El-EBw-BEw2-Btw2-BCw2-Cw2-Cw1 3,00 13,55  

  LV st 5.01/7 W2 Aţel-El-EBw-BEw2-Btw2-BCw2-Cw2-Cw1 8,85 39,97  

  LV st 5.01/8 W2 Aţel-El-EBw-BEw2-Btw2-BCw2-Cw2-Cw1 1,30 5,88  

  LV st 5.01/9 W2 Aţel-El-EBw-BEw2-Btw2-BCw2-Cw2-Cw1 2,00 9,03  
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Nr. 
crt. 

Parcela 
descriptivă 

T ip de sol/suptipul TEO/trup Varietate Succesiune de orizonturi Suprafaţa Observaţii 

ha % 
  EC gc 45.01/3 G2 Aţel-Ao-AB-Bvg1-BCg1 -Cg1-Cg2-Cg3 2, 10 9,49  

  EC gc 58.01/7 G5 Aţel-Ago(4)-Gr-CGo(3) 0, 35 1,58  

  EC gc 63.01/2 G5 Aţel-ACg2-Cg3-Cgo4-Gr5-Gr6 2, 00 9,03  

  EC gc 65.01/1 G5 Aţel-Aog2-ACg4-Cg4-Cg4-CGr-CGr-CGr-CGr 0,24 1,08  

  VS gc 77.01/1 G5W5 Aţel-Ayw4-ACyw5-Cyg3-CyGr-CGr 1,50 6,78  

      22,14 100  

Localitatea SALBAGEL 
69 Pş1343 Asociaţie de: EC ti EC 

gc EC gc 
700.01/3 G2 =40% 

G4 = 30% G3W3= 
30% 

Aţel-Ao-AB-Bv-Bvg1-BCg2-Cg2-Cg2-Cg3 0,06 100  

  Aţel-Ao-ABg2- Bvg2- Bvg3-BCg3-Cg4-Cg4  

  Aţel-Aow2-ACw2-Cgw- Cg2-CGo3  

70 Pş 1276 AS en 92.01/5 G2 Aţel-Cg2-Cg2-R 0,20 100 Suprafaţa din studiu pedologic 
'91 

71 Pş 1330 Asociaţie de: EC ti EC 
gc EC gc 

700.01/3 G2 =40% 
G4 = 30% G3W3= 
30% 

Aţel-Ao-AB-Bv-Bvg1-BCg2-Cg2-Cg2-Cg3 0,10 100  

  Aţel-Ao-ABg2- Bvg2- Bvg3-BCg3-Cg4-Cg4   

  Aţel-Aow2-ACw2-Cgw- Cg2-CGo3   

72 PŞL1265 LV ab-vs 28.01/11 W3 Aţel-Ao-Ea-EBw2-Btyw4-Btyw3-BCw2-Cw-C 0,20 100 Suprafaţa din studiu pedologic 
'91 

73 PŞL 1334 Asociaţie de: EC ti EC 
gc EC gc 

700.01/3 G2 =40% 
G4 = 30% G3W3= 
30% 

Aţel-Ao-AB-Bv-Bvg1-BCg2-Cg2-Cg2-Cg3 0,22 100  

  Aţel-Ao-ABg2- Bvg2- Bvg3-BCg3-Cg4-Cg4    

  Aţel-Aow2-ACw2-Cgw- Cg2-CGo3    

74 PŞL 1374 LV st 6.01/21 
W2 

Aţel-El-EBw1-Btwj-Btw2-BCw-C 0,36 100  
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Nr. 
crt. 

Parcela 
descriptivă 

T ip de sol/suptipul TEO/trup Varietate Succesiune de orizonturi Suprafaţa Observaţii 

ha % 
75 Pş 1351 LV st 8.01/8 

W2 
Aţel-El-EB-Btw-Btw2-BCw-C 0,43 100  

76 Pş 1290 SG vs 72.01/5 W5 Aţel-Aow3-Elw4-EBw4-BEw5-Btyw5- Btyw5-
BCyw4-Cw3- Cw2 

0,46 100  

77 Pş1272 AT er-ar 97.01/4 W2K3 Aţel-By-BCzw-Cw-II C1K-II C2K 0,50 100  

78 Pş 1312 LV vs-st 13.01/26 W3 Aţel-El-EBw-BEw3-Btyw3-Btyw2-BCw-C 0,56 100  

79 Pş1289 Asociaţie de: EC ti EC 
gc EC gc 

700.01/3 G2 =40% 
G4 = 30% G3W3= 
30% 

Aţel-Ao-AB-Bv-Bvg1-BCg2-Cg2-Cg2-Cg3 0,61 100  

  Aţel-Ao-ABg2- Bvg2- Bvg3-BCg3-Cg4-Cg4    

  Aţel-Aow2-ACw2-Cgw- Cg2-CGo3    

81 PŞL 1338 Asociaţie de: EC ti EC
gc EC gc 

700.01/3 G2 =40% 
G4 = 30% G3W3= 
30% 

Aţel-Ao-AB-Bv-Bvg1-BCg2-Cg2-Cg2-Cg3 0,67 100  

  Aţel-Ao-ABg2- Bvg2- Bvg3-BCg3-Cg4-Cg4    

  Aţel-Aow2-ACw2-Cgw- Cg2-CGo3    

82 Pş1264 LV ab-vs 28.01/11 W3 Aţel-Ao-Ea-EBw2-Btyw4-Btyw3-BCw2-Cw-C 0,82 100  

83 

Pş 1335 Asociaţie de: EC ti EC 
gc EC gc 

700.01/3 G2 =40% 
G4 = 30% G3W3= 
30% 

Aţel-Ao-AB-Bv-Bvg1-BCg2-Cg2-Cg2-Cg3 0,91 100  

  Aţel-Ao-ABg2- Bvg2- Bvg3-BCg3-Cg4-Cg4    

  Aţel-Aow2-ACw2-Cgw- Cg2-CGo3    

84 Pş 1315 LV vs 13.01/26 W3 Aţel-El-EBw-Bew3-Btyw3-Btyw2-BCw-C 0,70 67,31  

  LV ab-vs 28.01/11 W3 Aţel-Ao-Ea-EBw2-Btyw4-Btyw3-BCw2-Cw-C 0,34 32,69  

      1,04 100  

85 Pş 1368 LV vs-st 15.01/10 W3 Aţel-Elw-EBw3-Btyw3-Btyw4-BCw2-Cw 1,35 100  

86 PŞL 1332 Asociaţie de: EC ti 700.01/3 G2 =40% Aţel-Ao-AB-Bv-Bvg1-BCg2-Cg2-Cg2-Cg3 1,74 
100  
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Nr. Parcela T ip de sol/suptipul TEO/trup Varietate Succesiune de orizonturi Suprafaţa  Observaţii 
crt. descriptivă        

      ha %  

  EC gc  G4 = 30% Aţel-Ao-ABg2- Bvg2- Bvg3-BCg3-Cg4-Cg4    

  EC gc  G3W3=30% Aţel-Aow2-ACw2-Cgw- Cg2-CGo3    

87 PŞL 1340 Asociaţie de: EC ti 700.01/3 G2 =40% Aţel-Ao-AB-Bv-Bvg1-BCg2-Cg2-Cg2-Cg3 2,06 100  

  EC gc  G4 = 30% Aţel-Ao-ABg2- Bvg2- Bvg3-BCg3-Cg4-Cg4    

  EC gc  G3W3=30% Aţel-Aow2-ACw2-Cgw- Cg2-CGo3    

88 Pş1287 EC ti 46.01/4 G2 Aţel-Ao-AB-Bv-Bvg1BCg2-Cg2-Cg2-Cg3 2,00 81,97  

  EC gc 54.01/1 G4 Aţel-Ao-ABg2-Bvg2-Bvg3-BCg3-Cg4-Cg4 0,44 18,03  

      2,44 100  

89 PŞL 1331 Asociaţie de: EC ti 700.01/3 G2 =40% Aţel-Ao-AB-Bv-Bvg1-BCg2-Cg2-Cg2-Cg3 2,50 100  

  EC gc  G4 = 30% Aţel-Ao-ABg2- Bvg2- Bvg3-BCg3-Cg4-Cg4    

  EC gc  G3W3=30% Aţel-Aow2-ACw2-Cgw- Cg2-CGo3    

90 PŞL 1332 Asociaţie de: EC ti 700.01/3 G2 =40% Aţel-Ao-AB-Bv-Bvg1-BCg2-Cg2-Cg2-Cg3 2,69 100  

  EC gc  G4 = 30% Aţel-Ao-ABg2- Bvg2- Bvg3-BCg3-Cg4-Cg4    

  EC gc  G3W3=30% Aţel-Aow2-ACw2-Cgw- Cg2-CGo3    

91 Pş 1365 LVst 6.01/20 W2 Aţel -El-EBw1-Btw2-Btw2-BCw-C 0,40 12,38  

  LV st 8_0Î79 
W2 Aţel-El-EB-Btw-Btw2-BCw-C 0,30 9,29  

  LV vs 12.01/4 W2 Aţel-El-EB-Bew1-Btyw2-Bcyw3-Cw2-Cw1 0,23 7,12  

  LV vs-st 15.01/10 W3 Aţel-Elw-EBw3-Btyw3-Btyw4-BCw2-Cw 1,00 30,96  

  Asociaţie de: EC ti 700.01/3 G2 =40% Aţel-Ao-AB-Bv-Bvg1-BCg2-Cg2-Cg2-Cg3 1,30 40,25  

  EC gc  G4 = 30% Aţel-Ao-ABg2- Bvg2- Bvg3-BCg3-Cg4-Cg4    

  EC gc  G3W3=30% Aţel-Aow2-ACw2-Cgw- Cg2-CGo3    
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Nr. Parcela T ip de sol/suptipul TEO/trup Varietate Succesiune de orizonturi Suprafaţa  Observaţii 
crt. descriptivă        

      ha %  

      3,23 100  

92 PŞL 1325 Asociaţie de: EC ti 700.01/3 G2 =40% Aţel-Ao-AB-Bv-Bvg1-BCg2-Cg2-Cg2-Cg3 4,67 100  

  EC gc  G4 = 30% Aţel-Ao-ABg2- Bvg2- Bvg3-BCg3-Cg4-Cg4    

  EC gc  G3W3=30% Aţel-Aow2-ACw2-Cgw- Cg2-CGo3    

93 PŞL 1353 Asociaţie de: EC ti 700.01/3 G2 =40% Aţel-Ao-AB-Bv-Bvg1-BCg2-Cg2-Cg2-Cg3 5,21 100  

  EC gc  G4 = 30% Aţel-Ao-ABg2- Bvg2- Bvg3-BCg3-Cg4-Cg4    

  EC gc  G3W3=30% Aţel-Aow2-ACw2-Cgw- Cg2-CGo3    

94 Pş1370 LVst 6.01/19 W2 Aţel -El-EBw1-Btw2-Btwj-BCw-C 0,30 4,68  

  LVst 6.01/21 W2 Aţel -El-EBw1-Btw2-Btwj-BCw-C 1,50 23,40  

  LV vs-st 13.01/2 W3 Aţel-El-EBw-BEw3-Btyw3-Btyw2-BCw-C 0,45 7,02  

  LV vs-st 15.01/10 W3 Aţel-Elw-EBw3-Btyw3-Btyw4-BCw2-Cw 0,30 4,68  

  LV vs-st 19.01/2 W4 Aţel-Elw3-EBw4-Btw4-Btyw4-Btyw5-BCyw4-Cw3 0,30 4,68  

  LV ab-vs 28.01/7 W3 Aţel-Ao-Ea-EBw2-Btyw4-Btyw3-BCw2-Cw-C 0,70 10,92  

  AT er 96.01/7  Aţel-Bty-Cy 0,50 7,80  

  EC gc 104.01/3 G5W5 Aţel-Aow4-Cw5-Cw5-CGr-CGr 2,36 36,82  

      6,41 100  

95 Pş 1376 LVst 6.01/19 W2 Aţel -El-EBw1-Btw2-Btwj-BCw-C 1,45 21,32  

  LVst 6.01/21 W2 Aţel -El-EBw1-Btw2-Btwj-BCw-C 0,50 7,35  

  LV st 8.017 
W2 Aţel-El-EB-Btw-Btw2-BCw-C 0,50 7,35  

  LV vs-st 13.01/21 W3 Aţel-El-EBw-BEw3-Btyw3-Btyw2-BCw-C 1,30 19,12  

  LV vs-st 15.01/10 W3 Aţ el-Elw-EBw3-Btyw3-Btyw4-BCw2-Cw 1,10 16,18  

  LV vs-st 19.01/2 W4 Aţel-Elw3-EBw4-Btw4-Btyw4-Btyw5-BCyw4-Cw3 1,20 17,65  

  AT er 96.01/7  Aţel-Bty-Cy 0,35 5,15  
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Nr. 
crt. 

Parcela 
descriptivă 

T ip de sol/suptipul TEO/trup Varietate Succesiune de orizonturi Suprafaţa Observaţii 

ha % 
  EC gc 104.01/3 G5W5 Aţel-Aow4-Cw5-Cw5-CGr-CGr 0,40 5,88  

      6,80 100  

96 Pş1271 LV vs-st 13.01/31 W3 Aţel-El-EBw-BEw3-Btyw3-Btyw2-BCw-C 0,30 4,19  

  LV ab-st 26.01/10 W2 Aţel-Ao-Ea-EBw2-BtW3-BCw-C 1,00 13,97  

  LV ab-st 26.01/11 W2 Aţel-Ao-Ea-EBw2-Btw3-BCw-C 0,25 3,49  

  LV ab-st 26.01/12 W2 Aţel-Ao-Ea-EBw2-Btw3-BCw-C 1,00 13,97  

  LV ab-vs-st 27.01/7 W3 Aţel-Aow2-Eaw2-Eaw3-EBw4-Btyw4-BCyw3-Cyw2 0,35 4,89  

  LV ab-vs-st 27.01/9 W3 Aţel-Aow2-Eaw2-Eaw3-EBw4-Btyw4-BCyw3-Cyw2 0,35 4,89  

  LV ab-vs-st 30.01/5 W4 Aţel-Eaw3-EBw4-Btyw4-Btyw4-BCyw3-Cw2 0,40 5,59  

  EC ti 46.01/4 G2 Aţel-Ao-AB-Bv-Bvg1BCg2-Cg2-Cg2-Cg3 0,25 3,49  

  AT er 96.01/11  Aţel-Bty-Cy 1,00 13,97  

  AT er-ar 97.01/4 W2K3 Aţel-By-BCzw-Cw-II C1K-II C2K 2,26 31,55  

      7,16 100  

97 Pş1274 LV vs-st 13.01/30 W3 Aţel-El-EBw-BEw3-Btyw3-Btyw2-BCw-C 2,00 27,43  

  LV ab-st 26.01/9 W2 Aţel-Ao-Ea-EBw2-Btw3-BCw-C 0,70 9,60  

  LV ab-st 26.01/12 W2 Aţel-Ao-Ea-EBw2-Btw3-BCw-C 2,99 41,02  

  LV ab-vs-st 30.01/4 W4 Aţel-Eaw3-EBw4-Btyw4-Btyw4-BCyw3-Cw2 1,30 17,83  

  SG vs 76.01/28 W5 Aţel-Elw4-EBw5-Btyw5- Btyw5-BCw3-Cw 0,30 4,12  

      7,29 100 Suprafaţa din studiu pedologic 
'91 

98 Pş 1468 LV vs 16.01/28 W4 Aţel-Elw2-EBw3-Btyw4-BCyw4-C 0,45 2,93  

  LVab 26.01/16 W2 Aţel-Ao-Ea-EBw2-Btw3-BCw-C 0,35 2,28  

  LV ab 26.01/17 W2 Aţel-Ao-Ea-EBw2-Btw3-BCw-C 7,42 48,28  

  LV ab-vs-st 27.01/12 W3 Aţel-Aow2-Eaw2-Eaw3-EBw4-Btyw4-BCyw3-Cyw2 0,50 3,25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AMENAJAMENT PASTORAL PENTRU PAJIŞTILE COMUNEI GĂVOJDIA 

 

50 

 

Nr. 
crt. 

Parcela 
descriptivă 

T ip de sol/suptipul TEO/trup Varietate Succesiune de orizonturi Suprafaţa Observaţii 

ha % 
  LV ab-vs-st 27.01/13 W3 Aţel-Aow2-Eaw2-Eaw3-EBw4-Btyw4-BCyw3-Cyw2 0,80 5,20  

  LV ab-vs-st 27.01/14 W3 Aţel-Aow2-Eaw2-Eaw3-EBw4-Btyw4-BCyw3-Cyw2 0,75 4,88  

  LV ab-vs-st 30.01/6 W4 Aţel-Eaw3-EBw4-Btyw4-Btyw4-BCyw3-Cw2 1,00 6,50  

  EC gc 61.01/5 G5 Aţel-CGo3-CGo4-CGo5-CGr5-CGr6 1,50 9,76  

  SG vs 75.01/4 W4 Aţel-Aow2- Elw4- Ebyw5- Btyw5- BCw2-Cw 0,45 2,93  

  AT er 96.01/15  Aţel-Bty-Cy 0,90 5,86  

  AT er 96.01/16  Aţel-Bty-Cy 0,40 2,60  

  AT er-ar 97.01/6 W2K3 Aţel-By-BCzw-Cw-II C1K-II C2K 0,35 2,28  

  AS gc-co 99.01/4 G4 Aţel-ACg2-Cg2-CGo3-CGo4-CGr 0,50 3,25  

      15,37 100  

99 Pş1293 LV vs-st 13.01/25 W3 Aţel-El-EBw-BEw3-Btyw3-Btyw2-BCw-C 0,60 3,60  

  LV ab 26.01/8 W2 Aţel-Ao-Ea-EBw2-Btw3-BCw-C 4,50 26,99  

  LV ab-vs-st 27.01/6 W3 Aţel-Aow2-Eaw2-Eaw3-EBw4-Btyw4-BCyw3-Cyw2 2,50 15,00  

  LV ab-vs-st 31.01/5 W4 Aţel-AEw2-Eaw3-EBw4-EBw4-Btyw3-Btyw3- 
Btyw2-BCyw2-Cy 

0,35 2,10  

  SG vs 73.01/2 W5 Aţel-Aow4-Elw4-EBw5-Btyw5-BCyw4-Cw3-Cw2 0,30 1,80  

  AT er 96.01/10  Aţel-Bty-Cy 0,50 3,00  

  Asociaţie de: EC ti EC 
gc EC gc 

700.01/3 G2 =40% 
G4 = 30% 
G3W3=30% 

Aţel-Ao-AB-Bv-Bvg1-BCg2-Cg2-Cg2-Cg3 7,92 47,51  

  Aţel-Ao-ABg2- Bvg2- Bvg3-BCg3-Cg4-Cg4    

  Aţel-Aow2-ACw2-Cgw- Cg2-CGo3    

      16,67 100 Suprafaţa din studiu pedologic 
'91 

100 Apj 1317 LV vs-st 13.01/25 W3 Aţel-El-EBw-BEw3-Btyw3-Btyw2-BCw-C 2,00 12,26  

  LV ab 26.01/8 W2 Aţel-Ao-Ea-EBw2-Btw3-BCw-C 0,65 3,99  
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Nr. 
crt. 

Parcela 
descriptivă 

T ip de sol/suptipul TEO/trup Varietate Succesiune de orizonturi Suprafaţa Observaţii 

ha % 
  LV ab-vs 28.01/8 W3 Aţel-Ao-Ea-EBw2-Btyw4-Btyw3-BCw2-Cw-C 5,00 30,65  

  LV ab-vs-st 29.01/2 W4 Aţel-Eaw3EBw4-Btyw4-Btyw5-Btyw4-BCyw3-Cw2 8,45 51,81  

  SG vs 73.01/2 W5 Aţel-Aow4-Elw4-EBw5-Btyw5-BCyw4-Cw3-Cw2 0,21 1,29  

      16,31 100 Suprafaţa din studiu pedologic 
'91 

101 Apj 1447 LV vs-st 13.01/22 W3 Aţel-El-EBw-BEw3-Btyw3-Btyw2-BCw-C 0,80 3,97  

  LV vs-st 13.01/24 W3 Aţel-El-EBw-BEw3-Btyw3-Btyw2-BCw-C 0,75 3,72  

  LV ab-vs 28.01/8 W3 Aţel-Ao-Ea-EBw2-Btyw4-Btyw3-BCw2-Cw-C 16,50 81,89  

  LV ab-vs-st 29.01/2 W4 Aţel-Eaw3EBw4-Btyw4-Btyw5-Btyw4-BCyw3-Cw2 1,00 4,96  

  SG vs 73.01/2 W5 Aţel-Aow4-Elw4-EBw5-Btyw5-BCyw4-Cw3-Cw2 0,25 1,24  

  SG vs 76.01/26 W5 Aţel-Elw4-EBw5-Btyw5- Btyw5-BCw3-Cw 0,85 4,22  

      20,15 100 Suprafaţa din studiu pedologic 
'91 

102 Apj 1470 LV vs 16.01/22 W4 Aţel-Elw2-EBw3-Btyw4-BCyw4-C 1,50 3,81  

  LV ab 26.01/15 W2 Aţel-Ao-Ea-EBw2-Btw3-BCw-C 8,50 21,57  

  LV ab 26.01/17 W2 Aţel-Ao-Ea-EBw2-Btw3-BCw-C 0,60 1,52  

  LV ab-vs-st 27.01/14 W3 Aţel-Aow2-Eaw2-Eaw3-EBw4-Btyw4-BCyw3-Cyw2 0,35 0,89  

  LV ab-vs 28.01/14 W3 Aţel-Ao-Ea-EBw2-Btyw4-Btyw3-BCw2-Cw-C 0,75 1,90  

  LV ab-vs 28.01/15 W3 Aţel-Ao-Ea-EBw2-Btyw4-Btyw3-BCw2-Cw-C 13,50 34,26  

  LV ab-vs-st 30.01/6 W4 Aţel-Eaw3-EBw4-Btyw4-Btyw4-BCyw3-Cw2 8,45 21,44  

  AT er-ar 97.01/5 W2K3 Aţel-By-BCzw-Cw-II C1K-II C2K 5,50 13,96  

  AS gc-co 99.01/5 G4 Aţel-ACg2-Cg2-CGo3-CGo4-CGr 0,26 0,65  

      39,41 100 Suprafaţa din studiu pedologic 
'91 
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Nr. 
crt. 

Parcela 
descriptivă 

T ip de sol/suptipul TEO/trup Varietate Succesiune de orizonturi Suprafaţa Observaţii 

ha % 
103 Pş1266 LV vs-st 13.01/28 W3 Aţel-El-EBw-BEw3-Btyw3-Btyw2-BCw-C 1,00 3,19  

  LV vs-st 13.01/29 W3 Aţel-El-EBw-BEw3-Btyw3-Btyw2-BCw-C 3,00 9,58  

  LV vs-st 13.01/30 W3 Aţel-El-EBw-BEw3-Btyw3-Btyw2-BCw-C 2,70 8,62  

  LV ab-vs 28.01/10 W3 Aţel-Ao-Ea-EBw2-Btyw4-Btyw3-BCw2-Cw-C 0,47 1,50  

  LV ab-vs 28.01/11 W3 Aţel-Ao-Ea-EBw2-Btyw4-Btyw3-BCw2-Cw-C 8,00 25,54  

  LV ab-vs 28.01/12 W3 Aţel-Ao-Ea-EBw2-Btyw4-Btyw3-BCw2-Cw-C 1,40 4,47  

  LV ab-vs-st 30.01/3 W4 Aţel-Eaw3-EBw4-Btyw4-Btyw4-BCyw3-Cw2 1,30 4,15  

  LV ab-vs-st 30.01/4 W4 Aţel-Eaw3-EBw4-Btyw4-Btyw4-BCyw3-Cw2 9,00 28,74  

  LV ab-vs 32.01/10 W4 Aţel-Aow2-Eaw3-Eaw4-EBw4-Btyw5-Btyw4-BCw3- 
Cw2 

3,30 10,54  

  SG vs 73.01/1 W5 Aţel-Aow4-Elw4-EBw5-Btyw5-BCyw4-Cw3-Cw2 1,15 3,67  

      31,32 100 Suprafaţa din studiu pedologie 
'91 

104 Pş 1258 LV ab-vs 28.01/6 W3 Aţel-Ao-Ea-EBw2-Btyw4-Btyw3-BCw2-Cw-C 4,00 10,04  

  SG el 72.01/3 W5 Aţelw2-Aow3-Elw4-EBw4-BEw5-Btyw5-Btyw5- 
BCyw4-Cw3-Cw2 

33,50 84,09  

  SG vs 73.01/1 W5 Aţel-Aow4-Elw4-EBw5-Btyw5-BCyw4-Cw3-Cw2 2,34 5,87  

      39,84 100  

105 Pş1279 LV ab 26.01/9 W2 Aţel-Ao-Ea-EBw2-Btw3-BCw-C 1,33 58,33  

  LV ab-vs 28.01/12 W3 Aţel-Ao-Ea-EBw2-Btyw4-Btyw3-BCw2-Cw-C 0,35 15,35  

  AS di 92.01/6 G2 Aţel-I Cg2- II Cg2- R 0,60 26,32  

      2,28 100 Suprafaţa din studiu pedologie 
'91 
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Tabel - pentru decodificarea tipului, subtipului, varietăţii de sol şi a principalilor indicatori de caracterizare ecopedologică S.R.T.S. 2012 şi M.E.S.P. 1987 
Nr. 
Crt. 

Denumire indicator Nr. cod 
MESP 

Simbol Cod clasa Denumire Valori/limite 

1 Tipuri de sol  TS (tip sol) AS ALUVIOSOLURI  

    EC EUTRICAMBO SOLURI  

    EL PRELUVOSOLURI  

    LV LUVOSOLURI  

    PL PLANOSOLURI  

    SG STAGNOSOLURI  

    AT ANTROSOLURI  

2 Suptipuri de sol  STS (suptip de 
sol) 

ab albic  

    ar argic  

    co coluvic  

    di distric  

    el preluvic  

    er erodic  

    gc gleic  

    st stagnic  

    ti tipic  

3 Temperatua corectată 3C TempC 10,5 foarte ridicată 10,1-11,0oC 
    11,5 extrem de ridicată 11,1-12,0oC 
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Nr. 
Crt. 

Denumire indicator Nr. cod 
MESP 

Simbol Cod clasa Denumire Valori/limite 

4 Precipitaţii corectate 4C PreC 575 submijlocii 551-600 mm/an 
    650 mijlocii 601-700 mm/an 
    750 701-800 mm/an 
    900 ridicate 801-1000 mm/an 
5 Gleizare 14 G 1 freatic umed  

    2 gleizat slab  

    3 gleizat moderat  

    4 puternic gleizar  

    5 gleizat foarte puternic  

6 Statgnogleizare 15 W 1 cu stagnogleizare în adâncime  

    
2 stagnogleizat slab  

    3 stagnogleizat moderat  

    4 stagnogleizat puternic  

    5 stagnogleizat foarte puternic  

7 Adâncime apariţie carbonaţi 18 k 3 endocalcaric efervescenţă cu HCl între 51 şi 100 cm 

8 pH in Ap 63 pH 4,7 puternic acidă 4,4-5,0 
    5,2 moderat acidă 5,1-5,4 
    5,6 5,5-5,8 
    

6,1 slab acidă 5,9-6,4 
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Nr. 
Crt. 

Denumire indicator Nr. cod 
MESP 

Simbol Cod clasa Denumire Valori/limite 

    
6,6  6,4-6,8 

    7,0 neutră 6,9-7,2 
    7,5 slab alcalină 7,3-7,8 
9 Grad de saturaţie în baze 69 V83 43 oligomezobazic 31-55% 

10 Volum edafic util 133  035 mic 21-50% 
    063 mijlociu 51-75% 
    

088 mare 76-100 % 
    138 extrem de mare 126-150 % 
    175 excesiv de mare > 150% 

11 Rezerva de humus 144 RHu 45 foarte mică 31-60 t/ha 
    90 mică 61-120 t/ha 
    140 moderată 121-160 t/ha 
    

180 mare 161-200 t/ha 
12 Exces de umiditate de suprafaţă 181 EUS 1 practic nul  

    
2 slab  

    3 moderat  

    4 mare  

    5 foarte mare  

Notă: Conform Ordinului MADR 278/2011 art. 5 - Anexa 3 - Norme de conţinut pentru studiile pedologice şi agrochimice elaborate în vederea realizării/reactualizării periodice a sistemului judeţean de 
monitorizare sol-teren pentru agricultură privind valabilitatea informaţiei agrochimice este de 4 ani. 
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Măsurile agropedoameliorative vor viza în primul rând îmbunătăţirea regimului aero-hidric prin 

măsuri de eliminarea excesului de umiditate freatică şi de suprafaţă (G^Gs; W^WS), amendare cu calcar, 
fertilizare radicală ( recomandări -studiu OSPA Timiş, 2015). 

În pajiştile din Câmpia joasă a Banatului, nu putem vorbi de un covor de sol continuu, ci de unul 
insular, dezvoltat pe porţiuni de terenuri exondate, mai înalte, foste conuri de dejecţie sau vechi terase ale 
râurilor. Arealele înmlăştinite sau cele ocupate de luciu de apă ,cu adâncime redusă, prezintă soluri 
submerse, acoperite pe alocuri de o bogată vegetaţie hidrofilă. Acest stadiu a fost denumit de "înţelenire 
semiumedă". Domeniul de sedimentare lacustră de aici a determinat o sortare specifică a materialului. 
Sedimentate într-un mediu bazic, cu o proporţie mare de cationi de calciu, magneziu, potasiu şi sodiu, 
mineralele argiloase s -au organizat în reţele specifice. 

 
3.3 Reţeaua hidrografică 
Arealul studiat se încadrează bazinului hidrografic al râului Timiş, care delimitează teritoriul 

comunei în partea de N-NE pe o lungime de cca 16 km. Caracterul subsident al zonei pe care o parcurge a 
determinat dese divagări şi inundaţii periodice, punându-se astfel problema luării unor măsuri de apărare a 
terenurilor agricole învecinate. 

Principalii afluenţi pe care Timişul îi primeşte de pe malul stâng sunt pârâurile Ştiuca, Spaia, 
Sălbăgel şi Vâna Mare, care colectează apele văilor de eroziune şi ale elementelor torenţiale din zona 
colinară şi precolinară, la care se adaugă o serie de văi autohtone mult mai mici, dar cu debite permanente, 
alimentate din bogatele ape subterane acumulate în formaţiunile sedimentare, un număr de văi adânci, cu 
microlunci înguste, adesea înmlăştinate, cursuri temporare de apă, care la marile viituri primesc caracter de 
torenţi, precum şi o serie de bălţi şi gropi de împrumut. 

Pânza freatică este situată la 0,5-3 m în zona de şes, între 3-6 m pe terasa colinară şi 10-12 m pe 
terasa piemontană. 
 

3.4 Date climatice 
Din punct de vedere climatic, comuna Găvojdia se încadrează în climatul temperat continental 

moderat, cu influenţe din vestul şi sudul continentului, caracterizat prin ierni blânde şi veri răcoroase. 
Influenţele submediteraneene se fac simţite prin amplitudini termice relativ mici şi apariţia celui de -al 
doilea maxim în regimul precipitaţiilor (toamna). 

Foarte frecvente sunt aici masele de aer ciclonal, care, venind din regiunea Mării Mediterane şi 
Mării Adriatice, provoacă dezgheţuri şi topirea timpurie a zăpezii din timpul iernii. Din analiza regimului 
temperaturii aerului la Staţia Meteorologică Lugoj s-a constatat că temperatura medie anuală este de 10,6 
grade C, iar valorile medii multianuale ale precipi taţiilor se situează între 605,5 mm şi 725,9 mm. 

Primele zile cu îngheţ apar, în general, în ultima decadă a lunii octombrie sau în prima decadă a 
lunii noiembrie, iar ultimele zile de îngheţ se semnalează în decada a doua a lunii aprilie, foarte rar mai 
târziu. 

Ţinând cont de aceste caracteristici ale climei zonale - durata de păşunat, la câmpie, este de cca. 
194 zile de la ultima decadă a lunii aprilie (20 aprilie) până în ultima decadă a lunii octombrie (31 
octombrie). 
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CAPITOLUL IV 
VEGETAŢIA 

 
4.1 Date fitoclimatice 
Vegetaţia specifică este cea a pădurilor de câmpie şi deal, subzona stejarului. 

În pădurile care au supravieţuit defrişărilor, mai ales pe suprafeţe care nu au putut fi luate în cultură 
datorită reliefului sau excesului de umiditate, predomină specii precum Quercus cerris (cer), Q. 
pedunculiflora (stejar brumăriu), Q. robur (gorun), Q. pubescens (stejar pufos), în asociaţie cu Carpinus 
betulus (jugastru), Tilia tomentosa (tei alb), Cornus mas (corn), Alnus glutinosa (arin negru), Corylus 
avellana (alun), Prunus spinosa (porumbar). 

Pe văile largi, cu apa freatică mai aproapre de suprafaţă, se întâlnesc pâlcuri de Salix alba şi S. 
fragilis (salcete), Populus alba şi P. nigra (plop alb şi negru), P. italica (plop piramidal), Alnus glutinosa, 
Clematis vitalba (curpen), Rosa canina (măceş), iar pe ravenele consolidate se dezvoltă specii ca Robinia 
pseudoacacia (salcâm), Pirus piraster (păr pădureţ), Vitis sylvestris (viţă sălbatică), Gleditschia triacanthos 
(roşcov sălbatic), Prunus spinosa, Rosa canina. 

Pomii fructiferi cultivaţi cu precădere sunt prunul, mărul, vişinul, cireşul, piersicul, caisul, nucul, 
gutuiul şi dudul. 

Pajiştile naturale sunt variate din punct de vedere floristic, dominante fiind grupările mezofile şi 
mezoxerofile, iar în zonele cu apă freatică mai apropriată de suprafaţă impunându-se grupările mezofile şi 
hidrofile. 

Pajiştile din zona colinară sunt alcătuite din specii ca Festuca pseudovina şi F. pratensis (păiuş), 
Agrostis tenuis (iarba câmpului), Poa pratensis (firuţă), Alopecurus pratensis (coada vulpii), Bromus spp. 
(obsigă), Cynodon dactylon (pir gros), Lotus corniculatus şi L. tenuis (ghizdei), Medicago falcata 
(culbuceasă), Trifolium repens (trifoi), Andropogon ischaemum (bărboasă). 

Pe versanţii însoriţi se întâlnesc specii ca Agropyron repens (pir), Rubus caesius (mur), Stipa spp. 
(colilie). 

Pajiştile din zona de şes sunt reduse ca întindere, fiind constituite din specii precum Lolium perenne 
(raigras), Festuca valesiaca (păiuş), Agrostis tenuis, Dactylis glomerata (golomăţ), Alopecurus pratensis, 
Lotus corniculatus şi L. tenuis, Trifolium repens, Medicago lupulina (trifoi mărunt). 

În formele microdepresionare din luncă şi pe firele de vale se dezvoltă asociaţii de Carex spp. 
(rogoz), Juncus effusus (rugină) şi mai rare de Tipha latifolia (papură), Phragmites communis (stuf), însoţite 
de Gratiola officinalis (tătăneasă), Mentha piperita (ismă), Bides tripartita (dentiţă). 
Plantele cultivate uzual sunt grâul, orzul, porumbul, soia, cartoful, sfecla, fasolea, lucerna, trifoiul. 
 

4.2 Descrierea tipurilor de staţiune 
Staţiunea din care fac parte pajiştile, din Comuna Găvojdia, poate fi încadrată în zona de Silvostepă. 
Solul carateristic este cernoziomul slab pâna la puternic levigat. 
Din vegetaţia naturală a acestei zone s-au mai păstrat mici zone de pădure care se conservă pe 

alocuri, în poieni şi petice de pajişti caracteristice. 
Vegetaţia lemnoasă din aceasta zonă era şi este reprezentată prin păduri de frasin, gorun, adesea 

poieniţe, cu arbori scunzi, având trunchiuri sinuoase şi schelete de ramuri foarte dezvoltate, cu mulţi 
arbuşti (Prunus spinosa si Crataegetum) care alcătuiesc desişuri de nepătruns. 
 

4.3 Principalele specii de plante din vegetaţia pajiştilor 
În pajiştile aparţinătoare localităţii Găvojdia vegetaţia este alcătuită în majoritate din plante 

perene, plante care prezintă cea mai mare importanţă economică. Între aceste plante s-au format asociaţii 
caracteristice cu anumite trăsături specifice, sub influenţa factorilor biologici şi antropogeni. 

Unele specii sunt productive şi au o compoziţie chimică valoroasă fiind plante bune de nutreţ: 
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Lolium perenne (raigras), Dactylis glomerata (golomăţ), Festuca pratensis (păiuşul de livezi), Trifolium 
repens (trifoiul alb),Lotus corniculatus (ghizdei). Aceste specii au valoare furajeră ridicată (IC ridicat) ceea 
ce le recomandă în alcătuirea amestecurilor pentru supraînsămânţarea pajiştilor. 

Alte specii sunt nevaloroase din punct de vedere furajer, de slabă calitate, neconsumate de animale 
(Capsella bursa-pastoris, Juncus conglomeratus, Juncus effusus), altele sunt toxice sau vătămătoare 
pentru animale sau dăunatoare vegetaţiei pajiştilor. 

Pentru cunoaşterea fitocenozelor pajiştilor, speciile care intră în componenţa acestora le 
prezentăm în următoarele 4 grupe: graminee, leguminoase, plantele din alte familii botanice (diverse) şi 
arbori şi arbuşti. 
 

4.4 Tipuri de pajişti. Descrierea tipurilor 
Tipologia pajiştilor este o ştiinţă multidisciplinară, recent apărută în ansamblul ştiinţelor agricole. 
Apariţia tipologiei pajiştilor a fost pregătită de dezvoltarea anterioară a fitocenologiei datorită 
căreia s -a conturat un sistem complet de clasificare a vegetaţiei pajiştilor (Popovici şi colab., 1996). 

Şenikov (1960), consideră clasificările fitocenologice ca fiind baza celor tipologice, iar după Achinger (citat 
de Borza şi Boşcaiu, 1959), asociaţiile vegetale pot fi utilizate la stabilirea tipurilor de pajişte. 

Primele preocupări pe plan european datează din a doua jumătatea secolului XIX, datorate lui 
Stebler şi Schroter (1892), iar la noi în ţară în prima jumătate a secolului XX (Safta, 1936). Contribuţii 
însemnate privind clasificarea bazelor teoretice ale clasificării tipologice a pajiştilor în ţara noastră au adus 
Anghel (1960); Anghel şi Motcă (1975); Bărbulescu şi colab., (1977). 

În ultimele decenii s-au conturat câteva principii esenţiale pentru lucrările de tipizare a pajiştilor şi 
care au la bază o concepţie ecosistemică după care pajiştea este o unitate structurală şi funcţională 
complexă, pentru a cărei cunoaştere sunt necesare cercetării multidisciplinare. Printre aceste principii se 
numără: 
-principiul productivităţii - element hotărâtor de cunoaştere şi diferenţiere a unităţilor tipologice, cantitatea 
şi calitatea producţiei depinde de natura vegetaţiei; 
-principiul ecologiei pajiştilor - producţia furajeră se obţine sub continua influenţă a factorilor de mediu; 
-principiul tehnologiei aplicate - măsurile tehnologice se aplică funcţie de vegetaţia şi staţiunea unităţilor de 
pajişte, iar acţiunea lor influenţează direct capacitatea de producţie. 
Cercetările ştiinţifice din acest domeniu au fost sintetizate într-o lucrare de tipizare a pajiştilor din România 
de Ţucra şi colab. (1987). 
 

4.4.1 Sistematica unităţilor tipologice 
Conform concepţiei ecosistemice pajiştile sunt alcătuite din unităţi funcţionale de vegetaţie 

denumite fitocenoze elementare, a căror existenţă este determinată de staţiuni elementare (unităţi 
ecologice), şi de intervenţia omului. Ambele elemente se condiţionează reciproc şi alcătuiesc o unitate 
denumită staţiune ecologică de pajişti cu vegetaţie uniformă şi condiţii ecologice omogene (Popovici şi 
colab., 1996). 
Fitocenozele de pajişti prezintă asemănări sau deosebiri din punct de vedere floristic, al exigenţelor 
ecologice, funcţie de care pot fi sistematizate şi grupate în unităţi de diferite ranguri. 
După unele idei care au evoluat din 1972 şi până în 1985 ale acestor cercetători sistemul actual de 
clasificare tipologică a pajiştilor permanente cuprinde următoarele unităţi: 
-tipul de pajişte, ca unitate sistematică de bază, ca unitate de nivel inferior 
acestuia 
-subtipul de pajişte 
-unităţile de nivel superior tipului: seria de tipuri zona sau etajul de vegetaţie. Identificarea tipurilor de 
pajişte se face după următoarele criterii: 
-compoziţia floristică; 
-condiţiile staţionale; 
-productivitatea pajişti; 
-măsurile tehnologice; 
-evoluţia vegetaţiei 
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Sistemul actual de clasificare tipologică şi fitoecologică a pajiştilor cuprinde următoarele unităţi (Ţucra şi 
colab., 1987): 
-tipuri de pajişte - ca unitate sistematică de bază; 
-subtipul de pajişte - unitate de nivel inferior; 
-seria de tipuri; 
-zona, respectiv etajul de pajişte. 

Tipul de pajişte, reuneşte totalitatea fitocenozelor sub aspectul compoziţiei floristice, condiţiilor 
staţionale şi productivităţi şi care sunt supuse anumitor măsuri tehnologice. Prezintă în general aceeaşi 
direcţie de evoluţie. 

Definirea tipului de pajişte devine preocuparea mai multor pratologi care încearcă să creeze 
scheme - cadru pentru regruparea asociaţiilor în tipuri de pajişti sau care relevă strânsa legătură dintre 
asociaţii şi condiţiile staţionale, bazându-se pe analize de laborator, date meteorologice din staţii speciale 
de microclimat, studii pedologice etc. (Motcă, 1972; Cernelea, 1974,1976; Lauer, 1974; etc). 

În concepţia actuală, tipul de pajişte este unitatea de vegetaţie ierboasă care cuprinde totalitatea 
fitocenozelor asemănătoare sub aspectul compoziţiei floristice, condiţii staţionale şi productivităţii care 
supuse anumitor măsuri tehnologice, prezintă în general direcţii evolutive specifice. Pentru necesităţile 
practice de exploatare raţională a pajiştilor se determină capacitatea de producţie a tipurilor de pajişti. 
Aceasta se realizează prin acţiunea de caracterizare, cartare şi bonitare a pajiştilor, care scot în evidenţă 
elementele esenţiale din structura ecosistemului cu repercusiuni concrete asupra îmbunătăţirii şi folosirii 
lor raţionale. Aceste acţiuni sunt cercetări cu aplicabilitate imediată (Neacşu şi colab., 1978; Ţucra şi 
colab.,1984; etc.). 

Bonitarea pajiştilor, este o acţiune deosebit de importantă şi se face după cele 10 clase de 
productivitate. Se face cu desfăşurarea simultană a două acţiuni: 
bonitarea staţiunii (determinarea favorabilităţii terenurilor, a capacităţii de producţie a terenurilor folosite 
ca pajişti), bonitarea vegetaţiei (determinarea capacităţii de producţie a vegetaţiei, a capacităţii de păşunat 
sau numărul de UVM -unităţi vită mare la hectar). 

Tipurile principale de pajişti se prezintă pe hărţi la diferite scări, în funcţie de scopul urmărit, ceea 
ce reprezintă acţiunea de cartare a pajiştilor. Aceste hărţi, însoţite de anexe cu caracterizarea datelor 
principale obţinute din teren, permit o cunoaştere amănunţită a potenţialului productiv al pajiştilor, corelat 
cu încărcătura de animale la hectar, o planificare a lucrărilor de suprafaţă şi radicale, a cantităţilor necesare 
de îngrăşăminte şi seminţe pe sortimente o planificare a sistemei de maşini în funcţie de pante (Ţucra şi 
Neacşu, 1985). 

Subtipul de pajişte, se constituie atunci când se constată o variabilitate locală a însuşirilor legate de 
vegetaţie şi staţiune, determinate de diferenţieri care sunt prea mici pentru a justifica crearea altor tipuri 
de pajişti. 

Astfel în pajiştile de Agrostis tenuis şi Festuca rubra, subtipurile cu Poa pratensis sau cu Nardus 
stricta desemnează prin dominanţa locală a acestor specii situaţii staţionale diferite. Subtipurile sunt 
importante din punct de vedere teoretic şi practic, semnalând tendinţele evolutive majore ale tipului iar, pe 
de altă parte, determină alegerea unor variante diferenţiate de îmbunătăţire. 

Tipurile de pajişti asemănătoare sub aspectul compoziţiei floristice sunt reunite în serii de tipuri de 
pajişte, cu caracter dinamic şi evolutiv, ce cuprind de regulă tipuri de pajişti care aparţin aceleiaşi direcţii de 
evoluţie. 

Alături de categoriile de staţiuni şi de măsurile tehnologice grupele cenoecologice constituie 
elemente de caracterizare a tipurilor de pajişti. Grupele cenoecologice sunt axate pe caracterizarea unor 
elemente de natură biologică a vegetaţiei staţiunilor şi măsuri tehnologice de ameliorare. Conceptul de 
grupă cenoecologică reflectă cerinţele speciilor faţă de factorii ecologici (lumină, temperatură, reacţia 
solului umiditate), cât şi comportamentul cenotic asemănător (frecvenţa ridicată a speciilor în cadrul 
unităţii de vegetaţie, acoperire, vitalitate şi capacitatea de concurenţă). 

Au fost stabilite pentru ţara noastră 64 de grupe cenoecologice de plante indicatoare, iar în cadrul 
grupelor speciile sunt prezente în ordinea alfabetică după familiile botanice. Cu ajutorul datelor care 
cuprind grupele de specii se pot realiza uşor conexiuni cu sistemul staţional şi cel fitocenologic. 
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4.4.2 Tipuri de pajişti permanente 
În funcţie de condiţiile staţionale, potenţialul lor productiv şi calitatea furajului obţinut, după 

literatura de specialitate (Puşcaru - Soroceanu şi colab. 1989), tipurile de pajişti au fost încadrate în: 
formaţiile de pajişti naturale zonale, intrazonale şi azonale. 

În zona de Vest a ţării: Banat-Crişana, ca de altfel şi în restul ţării, se întâlnesc următoarele formaţii 
de pajişti: 

 pajişti de câmpie şi podişuri joase; 
 pajişti de dealuri şi podişuri înalte 
 pajişte de munte pajişti subalpine, 
 pajişti din lunci, văi şi depresiuni 
 pajişti din terenuri mlăştinoase; 
 pajişti de pe terenurile sărăturate 
 Pajişti de câmpie şi podişuri joase 

4.4.2.1 In condiţiile din Banat -Crişana pajiştile de câmpie şi podişuri joase sunt reprezentate prin 
păşuni slab până la mijlociu productive a căror suprafaţă se restrânge permanent, fiind transformate în 
pajişti temporare. 

După nivelul şi calitatea producţiei, deosebim următoarele tipuri: 
A. Păşuni productive, mezofile, cu valoare furajeră bună de pe terenuri plane, pe soluri fertile, 

mezobazice-eubazice, mijlociu aprovizionate cu fosfor şi potasiu, slab până la humifere, fertilizate 
eusistemic. În covorul ierbos al acestor pajişti predomină speciile Lolium perenne, Trifolium repens, Poa 
pratensis. Din punct de vedere fitocenologic majoritatea acestor pajişti aparţine la asociaţia Trifolio 
repentis-Lolieutm. 

B. Păşuni slab productive, mezoxerofile, până la xerofile termofile, cu valoare furajeră mediocră, 
de pe versanţi şi coaste, pe soluri mezobazice, mediu aprovizionate cu fosfor şi potasiu, slab humifere, 
nefertilizate. In componenţa acestor pajişti se află frecvent Festuca valesiaca, Festuca rupicola, Botriochloa 
ischaemum. La acest tip de pajişte aparţin asociaţiile Poterio-Festucetum valesiacae şi Salvio nemorosa + S. 
nutans- Festucetum rupicolae. 
 

4.4.2.2 Pajişti din lunci, văi şi depresiuni 
Aceste pajişti se situează pe al doilea loc, ca suprafaţă, după pajiştile de dealuri şi podişuri înalte, 

suprafaţa lor fiind însă în continuă scădere, în urma numeroaselor lucrări de hidroamelioraţii efectuate în 
această parte a ţării, ele fiind asigurate cu umezeală suficientă şi elemente fertilizante. 

Sunt pajişti cu folosire mixtă, mediu productive, mezofile până la higrofile, neutrofile, de valoare 
furajeră bună, pe soluri aluvionare, bine aprovizionate în elemente fertilizante, eutrofe. In compoziţia 
floristică a acestor pajişti predomină: Alopecurus pratensis, Lolium perenne, Poa pratensis, P. trivialis, 
Agrostis stolonifera, Agropyron repens, Festuca partensis, la care se raportează asociaţiile: Alopecuretum 
pratensis, Rorippo silvestris-Agrostietum stoloniferae, Rorippa- Agropyretum repentis, Agrostio 
stoloniferae-Caricetum distantis, Poeto trivialis- Festucetum pratensis. 

 
4.4.2.3 Pajişti de pe terenuri mlăştinoase 

Pe terenurile cu umiditate în exces se instalează o vegetaţie alcătuită din specii hidrofile şi higrofile, de 
constituţie grosieră, slab consumate de animale, sau folosite drept aşternut. 

Sunt pajişti higrofile,mediu productive, cu valoare furajeră scăzută, de pe terenuri cu exces de 
umiditate. In componenţa acestui tip de pajişti predomină îndeosebi speciile genului Carex, iar dintre 
graminee Phalaris arundinacea, Agrostis canina, Poa palustris. Asociaţiile reprezentative sunt: Caricetum 
ripario-acutiformis, Caricetum vesicariae, Caricetum vulpinae. 

 
4.4.2.4 Pajişti de pe terenuri sărăturate 
Păşuni de pe soluri slab până la mediu sărăturate, mediu productive,de valoare furajeră mediocră 

spre bună. In covorul ierbos al acestor păşuni predomină Puccinellia limosa, Festuca pseudovina, Agrostis 
stolonifera, diverse specii de trifoi de sărătură. Asociaţiile reprezentative pentru acest tip de păşune sunt: 
Puccinellietum limosae şi Agrostio stoloniferae-Beckmanietum erucaeformis. 
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4.4.2.5 Asociaţiile vegetale 
Vegetaţia pajiştilor, unitară în ansamblul ei fizionomic se diferenţiază floristic în funcţie de factorii 

pedoclimatici, fapt ce determină existenţa unor asociaţii şi tipuri de pajişti specifice. 
Situate pe soluri deosebit de variate, începând cu lăcoviştile şi sărăturile din zo na de câmpie, la sub 100 m 
altitudine şi până la culmile munţilor, la cca 2000 m 
altitudine pe podzoluri scheletice şi grohotişuri, pajiştile din Banat prezintă un ansamblu floristic şi 
fitocenotic deosebit, zonându-se pe verticală, în funcţie de condiţiile pedoclimatice şi modul de folosire. 
Pajiştile de terenuri mlăştinoase sunt reprezentate de: 

 pajişti de rogozuri înalte (Caricetum ripariae); 
 pajişti de rogoz aspru (Caricetum gracilis); 
 pajişti de rogozul vulpii (Caricetum vulpinae); 
 pajişti de ierbăluţă (Phalaridetum arundinaceae); 
Pajiştile higrofile, mezohigrofile şi mezofileaparţin ordinului Molinietalia şi cuprinde numeroase 

asociaţii: Epilobio-Juncetum effusi, Peucedano rocheliani- Molinietum coerulae, Lythro-Calamagrostetum 
epigeii, Alopecuretum pratensis. 

Pajiştile mezohigrofile ruderalizate -pe aceste pajişti se întâlnesc următoarele asociaţii: Rorippo 
silvestris-Agrostietum stoloniferae, Junco inflexi-Menthetum longifoliae, Rorippo austriacae-Agropyretum 
repentis 

Pajiştile mezofile rezistente la călcare şi tasarea solului.Acestor pajişti le sunt atribuite asociaţii de: 
Lolio-Plantaginetum majoris. 
Pajişti mezofile secundareaparţin ordinului Arrhenatheretalia şi sunt reprezentate de cele mai valoroase 
asociaţii. 

Asociaţiile întâlnite pe aceste pajişti sunt: 
 Trifolio repentis-Lolietum perennis; 
 Arrhenatheretum elatioris; 
 Poaeto trivialis-Festucetum pratensis; 
 Lolio-Cynosuretum; 
 Festuco rubrae-Agrostietum tenuis. 
Pajişti mezoxerofile, termofile - aceste pajişti cuprind asociaţii mezoxerofile cu vădite nuanţe termofile. 

Pe aceste pajişti se întâlneşte asociaţia: Danthonio- Chrysopogonetum. 
 
Covorul vegetal din pajiştile aparţinătoare Comunei Găvojdia 
Observaţiile făcute asupra covorului vegetal ne dau posibilitatea să stabilim interdependenţa dintre 

formele de relief, climatul local şi grupele de plante. 
 
 

În Comuna Găvojdia, pajiştile sunt afectate pe alocuri de factori limitativi precum excesul de umiditate 
şi suprapăşunatul. 

Recunoaşterea pajiştilor cu exces de umiditate se face uşor, în primul rând prin existenţa specii lor 
higrofile (rogozuri, pipiriguri) şi hidrofile, prin existenţa apei la suprafaţa solului, în mod special primăvara 
devreme. 

Determinarea speciilor de plante în suprafeţele de probă analizate arată că pe pajiştile mezofile există o 
diversitate ridicată ca număr de specii, cele mai multe dintre acestea se încadrează la specii din alte familii 
botanice, cu o valoare furajeră scăzută, însă ca şi acoperire cea mai mare pondere o au gramineele perene 
urmate de leguminoase (a se vedea Releveele sintetice). 

Pajiştile din zona joasă, prezintă un procent ridicat de Cyperaceae (rogozuri) şi specii edificatoare 
luncilor inundabile, care vin în contact cu fitocenoze mezohigrofile în care se întâlnesc specii de graminee 
precum Alopecurus pratensis, Agrostis stolonifera, Deschampsia caespitosa, etc.. Aceste suprafeţe de pajişti 
au o valoare furajeră mai slabă datorită apei care stagnează în cantităţi şi perioade variabile. 

Celelalte trupuri de pajişte de pe teritoriul Comunei Găvojdia au o compoziţie floristică valoroasă cu un 
potenţial productiv bun. Pe alocuri prezintă o vegetaţie nitrofilă datorita faptului că nu au fost împraştiate 
dejecţiile rămase după păşunat ori animalele au fost menţinute o perioadă prea lungă de timp într-un 
singur loc. 
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În concluzie pajiştile Comunei Găvojdia prezintă un mozaic de vegetaţie tipică pajiştilor mezofile în 
contact cu fitocenoze mezohigrofile (Tabelul 4.1) . 

Cauza execesului de umiditate o reprezintă apa freatică la mică adâncime şi colmatarea canalelor de 
desecare. 
 
Tabelul 4.1. 
Tipurile de pajişte - Comuna Găvojdia 

Nr. 
crt. 

Trup/Parcela 
descriptivă 

Tip de pajişte Suprafaţa 
(ha) (%) 

1. Localitatea 
Găvojdia 

Trupul: T1, T2, T3, 

Pajişti de câmpie şi podişuri joase/ Păşuni 
productive, mezofile; 

Pajişti de lunci, văi si depresiuni 

57,76  

 

 T4, T5, T6,T7    

2. Localitatea JENA 
Trupul: T1, T2, T3 Pajişti de câmpie şi podişuri joase/ Păşuni 

productive, mezofile; 
Pajişti de lunci, văi şi depresiuni 

188.82 

 

3. Localitatea 
LUGOJEL, 

Trupul: T1, T2, T3, T4, 
T5, T6 

Pajişti de câmpie şi podişuri joase/ Păşuni 
productive, mezofile; 

Pajişti de lunci, văi şi depresiuni 

175.70  

4 Localitatea 
SĂLBĂGEL, 

Trupul: T1, T2, T3, T4, 
T5, T6 

Pajişti de câmpie şi podişuri joase/ Păşuni 
productive, mezofile; 

Pajişti de lunci, văi şi depresiuni 

225.26  

 

 

 
 
 
 

Pe pajiştiile din comuna Găvojdia, s-au efectuat mai multe determinări şi s-a întocmit un 
releveu sintetic pentru fiecare localitate în parte. 
 
Tabelul 4.2. 
Releveu sintetic al pajiştilor din localitatea Jena 

     

Indici 
   

Nr. crt Specia Bioforma Geoelementul sinecologici IC PC (% ) 
    

U T R 
  

Graminee 
1. Poa pratensis H Circ 5 x x 4 27 
2. Festuca valesiaca H Eua (cont) 2 7 8 1 14 
3. Agropyron repens G Eua 5 x x 2 9 
4. Lolium perenne H Eua (Med) 5 5 x 5 7 
5. Alopecurus pratensis H Eua 7 x x 4 6 
6. Festuca pratensis H Eua 6 x x 5 5 
7. Dactylis glomerata H Eua (Med) 5 x x 5 2 
Leguminoase 
8. Trifolium fragiferum H Eua 7 6 8 3 0.2 
9. Vicia grandiflora Th-TH Balc-Pont-Cauc 3 7 - 3 0.2 
10. Vicia sativa Th Adv x 5 x 3 0.1 
11. Ononis spinosa Ch-H Eua (cont) x 6 x 0 0.1 
12. Trifolium repens H Eua x x x 4 4 
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13. Lotus corniculatus H Eua 4 x 7 4 3 
14. Coronilla varia H Euc-Med 4 5 9 0 0.1 
Specii din alte familii botanice 
15. Carex praecox G-H Eua 3 6 x 0 2 
16. Juncus inflexus H Eua (Med) 7 5 7 0 4 

 

17. Luzula campestris H Eur (Med) 4 x 3 0 4 
18. Juncus efUsus H Cosm 7 5 x 0 5 
19. Juncus conglomeratus H Eua 7 5 4 0 3 
20. Cichorium intybus H-TH Eua 4 6 8 1 0.6 
21. Achillea millefolium H Eua 4 x x 2 1 
22. Taraxacum officinale H Eua 5 x x 2 0.5 
23. Symphytum officinale H Eua 7 6 x 1 0.1 
24. Veronica chamedrys H-Ch Eua 4 x x 0 0.1 
25. Tragopogon orientalis TH-H Eua 4 x 7 1 0.1 
26. Salvia pratensis H Eur (Med) 4 6 8 0 0.1 
27. Rumex crispus. H Eua 6 5 x 0 0.1 
28. Cirsium vulgare TH Eua 5 5 x 0 0.1 
29. Rhinanthus minor TH Rur x x x 0 0.1 
30. Capsella bursa-pastoris Th Cosm (Med) x x x 0 0.1 
31. Ranunculus acris H Eua (Med) x x x 0 0.1 
32. Potentilla reptans H Cosm 6 6 7 0 0.1 
33. Plantago media H Eua 4 x 8 1 0.1 
34. Carduus achantoides TH Eur (Med) 3 5 x 0 0.1 
35. Plantago lanceolata H Eua x x x 2 0.2 
36. Agrimonia eupatoria H Eua 4 6 8 0 0.1 
37. Pedicularis verticillata H Circ (arct-alp) x 3 8 0 0.1 
38. Dipsacus lacianathus TH Eua (Cont) 5 6 7 0 0.1 
39. Gratiola officinalis H Eua 8 7 x 0 0.1 
40. Glechoma hederecea Ch-H Eua 6 5 x 0 0.1 
41. Galium verum H Eua 4 5 7 0 0.1 
42. Eryngium campestre H Pont 3 7 8 0 0.1 
43. Daucus carota TH-H Eua (Med) 4 6 x 2 0.1 

 

 

 
 
Tabelul 4.3. 
Stabilirea valorii pastorale (VP) pentru pajiştile din localitatea Jena 
 
 
 
 

 
 

%PC IC PC x IC 
SPECIA %PC IC PCxIC 

GRAMINEE 
Poa pratensis 27 4 108 
Festuca valesiaca 14 1 14 
Agropyron repens 9 2 18 
Lolium perenne 7 5 35 
Alopecurus pratensis 6 4 24 
Festuca pratensis 5 5 25 
Dactylis glomerata 2 5 10 
LEGUMINOASE 
Trifolium fragiferum 0.2 3 0.6 
Vicia grandiflora 0.2 3 0.6 
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Vicia sativa 0.1 3 0.3 
Ononis spinosa 0.1 0 0 
Trifolium repens 4 4 16 
Lotus corniculatus 3 4 12 
Coronilla varia 0.1 0 0 
SPECII DIN ALTE FAMILII BOTANICE 
Carex praecox 2 0 0 
Juncus inflexus 4 0 0 
Luzula campestris 4 0 0 
Juncus effusus 5 0 0 
Juncus conglomeratus 3 0 0 
Cichorium intybus 0.6 1 0.6 
Achillea millefolium 1 2 2 
Taraxacum officinale 0.5 2 1 
Symphytum officinale 0.1 1 0.1 
Veronica chamedrys 0.1 0 0 
Tragopogon orientalis 0.1 1 0.1 
Salvia pratensis 0.1 0 0 
Rumex crispus. 0.1 0 0 
Cirsium vulgare 0.1 0 0 
Rhinanthus minor 0.1 0 0 
Capsella bursa-pastoris 0.1 0 0 
Ranunculus acris 0.1 0 0 
Potentilla reptans 0.1 0 0 
Plantago media 0.1 1 0.1 
Carduus achantoides 0.1 0 0 
Plantago lanceolata 0.2 2 0.4 
Agrimonia eupatoria 0.1 0 0 
Pedicularis verticillata 0.1 0 0 
Dipsacus lacianathus 0.1 0 0 
Mentha aquatica 0.1 0 0 
Gratiola officinalis 0.1 0 0 
Glechoma hederecea 0.1 0 0 
Galium verum 0.1 0 0 
Eryngium campestre 0.1 0 0 
Daucus carota 0.1 2 0.2 
TOTAL   268 
Valoarea pastorală   53.6 

Apreciere VP Mijlocie - bună 
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Fig. 4.1. Suprafaţă din pajişte invadată de rogozuri şi pipiriguri în localitatea Jena (foto original) 
 

 

Fig. 4.2. Pajişte în localitatea Jena,cu exces de umiditate (foto original) 
 
 
 

Trupurile de pajişte din localitatea Jena sunt dominate de speciile Poa pratensis şi Festuca 
valesiaca. Pe anumite porţiuni însă, Cyperaceaele şi Juncaceaele au o participare destul de mare. 
Gramineele au cea mai mare acoperire de 70%, leguminoasele 7,7%, iar speciile din alte familii botanice 
reprezintă 22,3%. Excesul de umiditate determină o participare redusă a leguminoaselor în covorul vegetal, 
cele mai multe specii care alcătuiesc covorul vegetal fiind cele din alte familii botanice. Din analiza 
compoziţiei floristice reiese un număr ridicat de specii, respectiv 43, din care 7 de graminee, 7 de 
leguminoase, 5 specii de Cyperaceae şi Juncaceae şi 24 de specii din alte familii botanice (Tab.4.2.). 

Valoarea pastorală calculată pentru pajiştiile din localitatea Jena este de 53,6%, ceea ce indică o 
valoare agronomică miljlocie spre bună a pajiştilor (Tab.4.3.). 
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Tabelul 4.4. 
Releveu sintetic al pajiştilor din localitatea Sălbăcel 

Nr. 
crt 

Specia Bioforma Geoelementul 
Indici sinecologici 

IC PC(% ) 
U T R 

Graminee 
1 Poa pratensis H Circ 5 x x 4 30 
2 Festuca valesiaca H Eua (cont) 2 7 8 1 14 
3 Agropyron repens G Eua 5 x x 2 11 
4 Lolium perenne H Eua (Med) 5 5 x 5 10 
5 Alopecurus pratensis H Eua 7 x x 4 5 
6 Dactylis glomerata H Eua (Med) 5 x x 5 (1 
7 Cynosurus cristatus H Eur 5 5 x 3 0.5 
8 Anthoxanthum odoratum H Eua x x x 1 0.5 
9 Botriochloa ischaemum H Eua (Med) 3 7 x 0 1 
Leguminoase 
10 Trifolium repens H Eua x x x 2 2 
11 Lotus corniculatus H Eua 4 x 7 4 2 
12 Vicia grandiflora Th-TH alc-Pont-Cauc 3 7 - 3 0.3 
13 Vicia sativa Th Adv x 5 x 3 0.1 
14 Ononis spinosa Ch-H Eua (cont) 5 6 x 0 0.1 
15 Medicago falcata H Eua (Med) 3 5 9 4 0.1 
16 Trifolium pratense H-TH Eua x x x 4 2 
17 Medicago lupulina Th-TH Eua 4 5 8 4 1 
Specii praticole din alte familii botanice 
18 Carex praecox G-H Eua 3 6 x 0 0.5 

 

 

 

19 Luzula campestris H Eur (Med) 4 x 3 0 0.2 
20 Ajuga reptans H-Ch Eur 6 x x 0 0.1 
21 Cichorium intybus H-TH Eua 4 6 8 1 4 
22 Achillea millefolium H Eua 4 x x 2 0.5 
23 Taraxacum officinale H Eua 5 x x 2 0.5 
24 Veronica chamedrys H-Ch Eua 4 x x 0 0.1 
25 Bellis perenis H Eur (Med) x 5 x 1 0.1 
26 Rumex crispus H Eua 6 5 x 0 0.1 
27 Cirsium vulgare TH Eua 5 5 x 0 0.1 
28 Carduus achantoides TH Eur (Med) 3 x 8 0 0.2 
29 Rhinanthus minor TH Rur x x x 0 0.1 
30 Capsella bursa-pastoris Th Cosm (Med) x x x 0 0.1 
31 Ranunculus acris H Eua (Med) x x x 0 0.1 
32 Potentilla reptans H Cosm 6 6 7 0 0.1 
33 Plantago media H Eua 4 x 8 1 0.2 
36 Plantago lanceolata H Eua x x x 2 0.2 
37 Agrimonia eupatoria H Eua 4 6 8 0 0.3 
38 Convolvulus arvensis H-G Cosm x 6 7 3 0.1 
39 Crepis biennis TH Eur 5 5 6 0 0.1 
40 Glechoma hederecea Ch-H Eua 6 5 x 0 0.2 
42 Galium verum H Eua 4 5 7 0 0.1 
43 Eryngium campestre H Pont 3 7 8 0 0.1 
44 Daucus carota TH-H Eua (Med) 4 6 x 2 0.3 
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45 Dianthus cartusianorum H Eua 4 5 7 0 0.1 
46 Euphorbia cyparissias H (G) Eua x 3 3 0 0.4 
47 Fragaria vesca H Eua 5 x x 1 0.1 
48 Geranium pratense H Eua 5 5 8 0 0.2 
49 Hypericum perforatum H Eua 4 x x 0 0.1 
51 Prunella vulgaris H Circ (bor) x x 4 0 0.1 
         
         

Arbori şi arbuşti 
53 Prunus spinosa M Eua x x x 0 4 
54 Rosa canina N Eur 4 5 x 0 4 
55 Rubus caesius H (N) Eua (Med) x 5 7 0 1 
56 Crategus monogina M Eur 4 5 8 0 1 

 

 

 
Tabelul 4.5. 
Stabilirea valorii pastorale (VP)a pajiştilor din localitatea Sălbăcel 

Specia %PC IC PC x IC 
GRAMINEE 
Poa pratensis 30 4 120 
Festuca valesiaca 14 1 14 
Agropyron repens 11 2 22 
Lolium perenne 10 5 50 
Alopecurus pratensis 5 4 20 

 

 

 

Dactylis glomerata 1 5 5 
Cynosurus cristatus 0.5 3 1.5 
Anthoxanthum odoratum 0.5 1 0.5 
Botriochloa ischaemum 1 0 0 
LEGUMINOASE 
Trifolium repens 2 4 8 
Lotus corniculatus 2 4 8 
Vicia grandiflora 0.3 3 0.9 
Vicia sativa 0.1 3 0.3 
Ononis spinosa 0.1 0 0 
Medicago falcata 0.1 4 0.4 
Trifolium pratense 2 4 8 
Medicago lupulina 1 4 4 
SPECII DIN ALTE FAMILII BOTANICE 
Carex praecox 0.5 0 0 
Luzula campestris 0.2 0 0 
Ajuga reptans 0.1 0 0 
Cichorium intybus 4 1 4 
Achillea millefolium 0.5 2 1 
Taraxacum officinale 0.5 2 1 
Veronica chamedrys 0.1 0 0 
Bellis perenis 0.1 1 0.1 
Rumex crispus 0.1 0 0 
Cirsium vulgare 0.1 0 0 
Carduus achantoides 0.2 0 0 
Rhinanthus minor 0.1 0 0 
Capsella bursa-pastoris 0.1 0 0 
Ranunculus acris 0.1 0 0 
Potentilla reptans 0.1 0 0 
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Plantago media 0.2 1 0.2 
Plantago lanceolata 0.2 2 0.4 
Agrimonia eupatoria 0.3 0 0 
Convolvulus arvensis 0.1 3 0.3 
Crepis biennis 0.1 0 0 
Glechoma hederecea 0.2 0 0 
Galium verum 0.1 0 0 
Eryngium campestre 0.1 0 0 
Daucus carota 0.3 2 0.6 
Dianthus cartusianorum 0.1 0 0 
Euphorbia cyparissias 0.4 0 0 
Fragaria vesca 0.1 1 0.1 
Geranium pratense 0.2 0 0 
Hypericum perforatum 0.1 0 0 
Prunella vulgaris 0.1 0 0 
VEGETAŢIE ARBUSTIFERĂ 
Prunus spinosa 4 0 0 

 

 

 

Rosa canina 4 0 0 
Rubus caesius 1 0 0 
Crategus monogina 1 0 0 
TOTAL   270,3 
Valoarea pastorală   54,06 
Apreciere VP Mijlocie - bună 

 

 

                                                                                                                                

Fig. 4.3. Vegetaţie arbustiferă în pajiştea din localitatea Sălbăcel (foto original) 

 
 

Pe pajişti din localitatea Sălbăcel (Tab.4.4. şi 4.5.), speciile edificatoare sunt Poa pratensis şi 
Festuca valesiaca. Gramineele au o acoperire totală de 73%, leguminoasele 7,6%, speciile din alte familii 
botanice reprezintă 9.4%, iar arborii şi arbuştii 10%. Din analiza compoziţiei floristice reiese un număr 
foarte ridicat de specii, respectiv 56, din care 9 de graminee, 8 de leguminoase, 4 specii de arbuşti şi 35 de 
specii din alte familii botanice. Anumite porţiuni din pajiştile analizate, din localitatea Sălbăcel, sunt 
afectate de invazia cu arbuşti din speciile Prunus spinosa, Rosa canina, Rubus caesius şi Crataegus 
monogyna (Fig. 4.3.). 

Valoarea pastorală calculată pentru pajiştiile din localitatea Sălbăcel este de 54,06%, ceea ce indică 
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o valoare agronomică miljlocie spre bună a pajiştilor (Tab.4.5.). 
 

Tabelul 4.6. 
Releveu sintetic al pajiştilor din localitatea Găvojdia 

     

Indici 
   

Nr. crt Specia Bioforma Geoelementul sinecologici IC PC (% ) 
    

U T R 
  

Graminee 
1. Festuca valesiaca H Eua (cont) 2 7 8 1 11 
2. Poa pratensis H Eua (Med) 5 x x 4 28 
3. Lolium perenne H Circ 5 5 x 5 8 
4. Alopecurus pratensis H Eua 7 x x 4 4 
5. Agropyron repens G Eua 5 x x 2 9 
6. Festuca pratensis H Eua 6 x x 5 6 
7. Cynodon dactylon G (H) Cosm 3 7 x 2 2 
8. Hordeum murinum Th Eua (Med) 4 7 x 1 1 
9. Dactylis glomerata H Eua (Med) 5 x x 5 4 
Leguminoase 
10. Vicia grandiflora Th-TH Balc-Pont-Cauc 3 7 - 3 0.4 
11. Vicia sativa Th Adv x 5 x 3 0.3 
12. Ononis spinosa Ch-H Eua (cont) x 6 x 0 0.1 
13. Trifolium pratense H Eua x x x 4 3 
14. Trifolium repens TH-TH Eua x x x 4 5 
15. Lotus corniculatus H Eua 4 x 7 4 2 
Specii din alte familii botanice 
16. Juncus inflexus H Eua (Med) 7 5 7 0 4 
17. Juncus efjusus H Cosm 7 5 x 0 5 
18. Juncus conglomeratus H Eua 7 5 4 0 4 
19. Cichorium intybus H-TH Eua 4 6 8 1 1 
20. Achillea millefolium H Eua 4 x x 2 1 
21. Taraxacum officinale H Eua 5 x x 2 0.1 
22. Symphytum officinale H Eua 7 6 x 1 0.1 
23. Veronica chamedrys H-Ch Eua 4 x x 0 0.1 
24. Tragopogon orientalis TH-H Eua 4 x 7 1 0.1 
25. Rumex crispus H Eua 6 5 x 0 0.3 
26. Cirsium vulgare TH Eua 5 5 x 0 0.2 
27. Capsella bursa-pastoris Th Cosm (Med) x x x 0 0.2 
28. Ranunculus acris H Eua (Med) x x x 0 0.2 
29. Potentilla reptans H Cosm 6 6 7 0 0.1 
30. Plantago media H Eua 4 x 8 1 0.5 
31. Carduus achantoides TH Eur (Med) 3 5 x 0 0.1 
32. Plantago lanceolata H Eua x x x 2 0.5 
33. Agrimonia eupatoria H Eua 4 6 8 0 0.1 
34. Glechoma hederecea Ch-H Eua 6 5 x 0 0.1 
35. Galium verum H Eua 4 5 7 0 0.1 
36. Eryngium campestre H Pont 3 7 8 0 0.2 
37. Daucus carota TH-H Eua (Med) 4 6 x 2 0.2 

 

 

 

Arbori şi arbuşti 
38. Prunus spinosa M Eua x x x 0 5 
39. Rosa canina N Eur 4 5 x 0 4 
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Tabelul 4.7. 
Stabilirea valorii pastorale (VP)a pajiştilor din localitatea Găvojdia 

Specia %PC IC PC x IC 
GRAMINEE 
Festuca valesiaca 11 1 11 
Lolium perenne 28 4 112 
Poa pratensis 8 5 40 
Alopecurus pratensis 4 4 16 
Agropyron repens 9 2 18 
Festuca pratensis 6 5 30 
Cynodon dactylon 2 2 4 
Hordeum murinum 1 1 1 
Dactylis glomerata 4 5 20 
LEGUMINOASE 
Vicia grandiflora 0.4 3 1.2 
Vicia sativa 0.3 3 0.9 
Ononis spinosa 0.1 0 0 
Trifolium repens 3 4 12 
Trifolium pratense 5 4 20 
Lotus corniculatus 2 4 8 
SPECII DIN ALTE FAMILII BOTANICE 
Juncus inflexus 4 0 0 
Juncus effusus 5 0 0 
Juncus conglomeratus 4 0 0 
Cichorium intybus 1 1 1 
Achillea millefolium 1 2 2 
Taraxacum officinale 0.1 2 0.2 
Symphytum officinale 0.1 1 0.1 
Veronica chamedrys 0.1 0 0 
Tragopogon orientalis 0.1 1 0.1 
Rumex crispus 0.3 0 0 
Cirsium vulgare 0.2 0 0 
Capsella bursa-pastoris 0.2 0 0 
Ranunculus acris 0.2 0 0 
Potentilla reptans 0.1 0 0 
Plantago media 0.5 1 0.5 
Carduus achantoides 0.1 0 0 
Plantago lanceolata 0.5 2 1 
Agrimonia eupatoria 0.1 0 0 
Glechoma hederecea 0.1 0 0 
Galium verum 0.1 0 0 
Eryngium campestre 0.2 0 0 

 

 

 

Daucus carota 0.2 2 0.4 
ARBORI ŞI ARBUŞTI 
Prunus spinosa 5 0 0 
Rosa canina 4 0 0 
TOTAL   299,4 
Valoarea pastorală   59,88 
Apreciere VP Mijlocie - bună  
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Fig. 4.4. Pajişte invadată de rogozuri şi pipiriguri în localitatea Găvojdia 
(foto original) 
 

 

 

Fig. 4.5. Pajişte invadată de arbuşti în localitatea Găvojdia(foto original) 
 

 
 

 

Pe pajiştile din localitatea Găvojdia gramineele au o acoperire totală de 62%, leguminoasele 10,8%, 
9% specii de arbuşti, iar speciile din alte familii botanice reprezintă 5,2%, dintre acestea pipirigurile cu o 
participare de 13%. Excesul de umiditate determină o participare redusă a leguminoaselor în covorul 
vegetal, cele mai multe specii care alcătuiesc covorul vegetal fiind cele din alte familii botanice. Din analiza 
compoziţiei floristice reiese un număr ridicat de specii, respectiv 39, din care 9 specii de graminee, 6 specii 
de leguminoase, 3 specii de Juncaceae, 19 de specii din alte familii botanice şi 2 specii de arbuşti (Tab.4.6.). 

Valoarea pastorală calculată pentru pajiştiile din localitatea Găvojdia este de 59,88%, ceea ce indică 
o valoare agronomică miljlocie spre bună a pajiştilor (Tab.4.7.). 
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Tabelul 4.8. 
Releveu sintetic al pajiştilor din localitatea Lugojel 

Nr. crt Specia Bioforma Geoelementul 
Indici 
sinecologici IC PC (% ) 
U T R 

Graminee 
1. Lolium perenne H Eua (Med) 5 5 x 5 5 
2. Festuca valesiaca H Eua (cont) 2 7 8 1 9 
3. Poa pratensis H Circ 5 x x 4 27 
4. Alopecurus pratensis H Eua 7 x x 4 5 
5. Agropyron repens G Eua 5 x x 2 10 
6. Festuca pratensis H Eua 6 x x 5 3 
7. Cynodon dactylon G (H) Cosm 3 7 x 2 2 
8. Dactylis glomerata H Eua (Med) 5 x x 5 3 
9. Agrostis tenuis H Circ (bor) x x x 3 5 
Leguminoase 
10. Vicia grandiflora Th-TH Balc-Pont-Cauc 3 7 - 3 0.3 
11. Vicia sativa Th Adv x 5 x 3 0.3 
12. Ononis spinosa Ch-H Eua (cont) x 6 x 0 0.1 
13. Trifolium repens H Eua x x x 4 6 
14. Medicago lupulina Th-TH Eua 4 5 8 4 2 
15. Lotus corniculatus H Eua 4 x 7 4 4 
Specii din alte familii botanice 
16. Juncus effusus H Cosm 7 5 x 0 3 
17. Juncus conglomeratus H Eua 7 5 4 0 2 
18. Cichorium intybus H-TH Eua 4 6 8 1 0.5 
19. Achillea millefolium H Eua 4 x x 2 1 

 

 

 

20. Taraxacum officinale H Eua 5 x x 2 1 
21. Symphytum officinale H Eua 7 6 x 1 0.1 
22. Veronica chamedrys H-Ch Eua 4 x x 0 0.1 
23. Tragopogon orientalis TH-H Eua 4 x 7 1 0.1 
24. Rumex crispus H Eua 6 5 x 0 0.1 
25. Cirsium vulgare TH Eua 5 5 x 0 0.1 
26. Capsella bursa-pastoris Th Cosm (Med) x x x 0 0.1 
27. Ranunculus acris H Eua (Med) x x x 0 0.1 
28. Potentilla reptans H Cosm 6 6 7 0 0.1 
29. Plantago media H Eua 4 x 8 1 0.1 
30. Carduus achantoides TH Eur (Med) 3 5 x 0 0.1 
31. Plantago lanceolata H Eua x x x 2 0.5 
32. Agrimonia eupatoria H Eua 4 6 8 0 0.1 
33. Glechoma hederecea Ch-H Eua 6 5 x 0 0.1 
34. Galium verum H Eua 4 5 7 0 0.1 
35. Eryngium campestre H Pont 3 7 8 0 0.1 
36. Daucus carota TH-H Eua (Med) 4 6 x 2 0.1 
37. Centaurea cyanus Th Cosm x x x 0 0.2 
38. Xanthium spinosum Th Adv 4 x x 0 0.1 
39. Eryngium campestre H Pont 3 7 8 0 0.1 
40. Crepis biennis Th Eur 5 5 6 0 0.1 
41. Dipsacus laciniatus TH Eua (cont) 5 6 7 0 0.3 
Arbori şi arbuşti 
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42. Prunus spinosa M Eua x x x 0 4 
43. Rosa canina N Eur 4 5 x 0 4 

 

 

 
Tabelul 4.9. 
Stabilirea valorii pastorale (VP)a pajiştilor din localitatea Lugojel 
Specia %PC IC PC x IC 
Graminee 
Lolium perenne 5 5 45 
Festuca valesiaca 9 1 9 
Poa pratensis 27 4 108 
Alopecurus pratensis 5 4 20 
Agropyron repens 10 2 20 
Festuca pratensis 3 5 15 
Cynodon dactylon 2 2 4 
Dactylis glomerata 3 5 25 
Agrostis tenuis 5 3 24 
Leguminoase 
Vicia grandiflora 0.3 3 0.9 
Vicia sativa 0.3 3 0.9 
Ononis spinosa 0.1 0 0 
Trifolium repens 6 4 24 
Medicago lupulina 2 4 8 

 

 

 

Lotus corniculatus 4 4 16 
Specii din alte familii botanice 
Juncus effUsus 3 0 0 
Juncus conglomeratus 2 0 0 
Cichorium intybus 0.5 1 0.5 
Achillea millefolium 1 2 2 
Taraxacum officinale 1 2 2 
Symphytum officinale 0.1 1 0.1 
Veronica chamedrys 0.1 0 0 
Tragopogon orientalis 0.1 1 0.1 
Rumex crispus 0.1 0 0 
Cirsium vulgare 0.1 0 0 
Capsella bursa-pastoris 0.1 0 0 
Ranunculus acris 0.1 0 0 
Potentilla reptans 0.1 0 0 
Plantago media 0.1 1 0.1 
Carduus achantoides 0.1 0 0 
Plantago lanceolata 0.5 2 1 
Agrimonia eupatoria 0.1 0 0 
Glechoma hederecea 0.1 0 0 
Galium verum 0.1 0 0 
Eryngium campestre 0.1 0 0 
Daucus carota 0.1 2 0.2 
Centaurea cyanus 0.2 0 0 
Xanthium spinosum 0.1 0 0 
Eryngium campestre 0.1 0 0 
Crepis biennis 0.1 0 0 
Dipsacus laciniatus 0.3 0 0 
Arbori şi arbuşti 
Prunus spinosa 4 0 0 



AMENAJAMENT PASTORAL PENTRU PAJIŞTILE COMUNEI GĂVOJDIA 
 

 

74 

 

Rosa canina 4 0 0 
TOTAL   286,8 
Valoarea pastorală   57,36 
Apreciere VP Mijlocie - bună 

 

 

 
Pe pajiştile analizate, din localitatea Lugojel, speciile edificatoare sunt Poa pratensis, Agropyron 

repens şi Festuca valesiaca (Tab. 4.8.). Juncaceaele au o participare redusă în aceaste pajişti, acoperirea 
totală cu aceste speci i fiind de 5% din suprafaţa utilă a pajiştii. Gramineele au o acoperire totală de 69%, 
leguminoasele 12.7%, speciile din alte familii botanice reprezintă 5.3%, iar arborii şi arbuştii 8%. 

Valoarea pastorală, calculată pentru pajiştiile din localitatea Lugojel, este de 57,36% ceea ce indică 
o valoare agronomică miljlocie spre bună a pajiştilor (Tab. 4.9.). 
 

 

                                        

    Fig. 4.6. Porţiune de pajişte din localitatea Lugojel(foto original) 
 

 

Fig.4.7.Pajişte in localitatea Lugojel (foto original) 
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CAPITOLUL V 

CADRUL DE AMENAJARE 
 

5.1Procedee de culegere a datelor din teren 
În acest capitol vom preciza modul de culegere a datelor din teren (prin măsurători, apreciere, 

etc.), inclusiv metodele utilizate pentru descrierea şi clasificarea vegetaţiei. Se va prezenta modul în care 
ele au fost prelucrate şi transpuse în amenajament conform Ghidului de întocmire al amenajamentelor 
pastorale (Maruşca şi colab., 2014). 

Pentru determinarea compoziţiei floristice au fost efectuate relevee floristice după metoda 
geobotanică. Prin această metodă, compoziţia floristică se studiază într-o suprafaţă de probă pătrată. 
Numărul suprafeţelor de probă este de 3 pentru suprafeţe de până la 100 ha de pajişte şi de 3-5 pentru 
cele de peste 100 ha. 

Suprafeţele de probă se aleg parcurgând pajiştea pe diagonală şi se delimitează cu ţăruşi porţiuni 
cât mai uniforme din punct de vedere floristic. 

Ţăruşii rămân pentru întreaga perioadă de vegetaţie, urmărind aspectele sezoniere sau fenologice. 
Mărimea suprafeţelor de probă este de cel puţin 100 mp. 

După delimitarea suprafeţelor de probă se trece la întocmirea fişei geobotanice sau a releveului 
notându-se: 

- localitatea; 
- data; 
- suprafaţa probei cercetate; 
- modul de folosire a pajişti cercetate; 
- suprafaţa de probă; 
- altitudinea; 
- expoziţia; 
- înclinarea terenului; 
- solul; 
- apa freatică; 
- înălţimea plantelor (cm); 
- acoperirea generală (%). 
După această etapă se trece la determinarea speciilor întâlnite în interiorul fiecărei suprafeţe de probă 

şi se înregistrează în fişa geobotanică pe grupe după criteriul botanico-economic şi anume: 
-1. graminee 
-2. leguminoase 
-3. cyperaceae şi juncaceae 
-4. plante din alte familii botanice 
-5. muşchi şi licheni 
-6. specii lemnoase. 
Pentru mai multă exactitate se cercetează şi suprafeţele limitrofe, iar speciile întâlnite în 

fitocenoză, dar în afara suprafeţei de probă, se notează la sfârşitul listei floristice. 
Ordinea speciilor în cadrul fiecărei grupe se va face în funcţie de dominanţa lor. 
După înscrierea speciilor în fişe, în dreptul fiecărei specii se trec principalele caracteristici: 

abundenţa, dominanţa, frecvenţa şi fenofaza. 
Abundenţa (A) reprezintă numărul de indivizi dintr-o specie; care se apreciază vizual în procente 

sau note (1-5) sau prin numărarea acestora (de obicei în suprafeţe de 1 mp în 3-4 repetiţii) 
Dominanţa (D) reprezintă gradul de acoperire a solului de masa aeriană a plantelor apreciat vizual 

şi exprimat în procente sau note. 
Dominanţa se poate referi la toate plantele şi în acest caz se vorbeşte de „acoperire generală” sau 

la fiecare specie în parte „acoperire specifică”. 
De regulă dominanţa si abundenţa se exprimă asociat după scara lui Braun Blanquet: 

(+) specii reprezentate prin indivizi rari, cu acoperire sub 1%; 
(1) indivizi mai numeroşi, dar cu o acoperire mica, de 1 -5%; 
(2) indivizi abundenţi, cu o acoperire de 5-25%; 
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(3) indivizi abundenţi, cu o acoperire de 25-50%; 
(4) indivizi abundenţi, cu grad mare de acoperire de 50-75%; 
(5) indivizi foarte abundenţi, cu grad de acoperire de 75-100%. 
Pentru calcularea indicilor sintetici este necesar, pentru fiecare specie, să se aprecieze gradul de 

acoperire în procente (A%). 
Frecvenţa reprezintă modul de răspândire a indivizilor unei specii în suprafaţa de probă. O specie 

poate fi reprezentată mai mult sau mai puţin în cadrul unui anumit areal: 
+ specii doar prezente, 
1 specie prezentă în 1-20% din suprafaţa, 
2 specie prezentă în 21-40% din suprafaţa, 
3 specie prezentă în 41 -60% din suprafaţa, 
4 specie prezentă în 61 -80% din suprafaţa, 
5 specie prezentă în 81 -100% din suprafaţa. 
Fenofaza este faza de dezvoltare în care se află indivizii unei specii la data la care se fac 

observaţiile. 
Fz - plantele se află în stadiul vegetativ, 
fl - platele sunt înflorite, 
frt - plantele cu fruct. 
O pajişte naturală bună trebuie sa aibă o buna densitate şi o compoziţie botanică echilibrată. 

Densitatea este considerată bună când golurile sunt puţine sau deloc, mijlocie când sunt până la 20% goluri, 
sau slabă. 

Conform compoziţiei sale botanice o pajişte poate fi de tipul: 
G- bogată în graminee, 
L- bogată în leguminoase, 
E- echilibrată, 
D- bogată în diverse „alte specii”. 
După întocmirea fişelor geobotanice, acestea se centralizează şi apoi se grupează pe asociaţii şi se 

întocmeşte tabelul asociaţiei. 
Calculul VP se face astfel: 
 
VP= £PC (%)xIC/5 

unde: 
VP - indicator valoare pastorală (0-100); 
PC _ participare în covorul ierbos (%) indiferent de metoda de determinare (AD, P, Cs, G); 
IC - indice de calitate furajeră; 

 
După determinarea indicatorului de valoare pastoral prin împărţirea la 5 a punctajului obţinut din 

înmulţirea PC x IC, acesta se apreciază astfel: 
0-5 - pajişte degradată; 
5-15 - foarte slabă; 
15-25 - slabă; 
25-50 - mijlocie; 
50-75 - bună; 
75-100 - foarte bună. 
Indicele obţinut pentru VP are valori de la 0 într-o pajişte fără valoare furajeră, până la 100 pentru 

o pajişte semănată (ideală). 
Următorii indici ecologici utilizaţi în lucrare sunt cei nominalizaţi de ELLEMBERG (1974) pentru 

Europa Centrală, cu adaptările făcute pentru flora ţării noastre. 
Indicii de umiditate (U) se notează de la 0 la 6 şi reprezintă specii de plante: 
amfitolerante 0; 
xerofite 1; 
xeromezofite 2; 
mezofite 3; 
mezohidrofite 4; 
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hidrofite 5; 
ultrahidrofite 6 
Indicii de temperatură (T) se notează de la 0 la 5 şi reprezintă specii de plante: 
amfitolerante 0; 
hechistoterme (criofile) 1; 
microterme 2; 
mezoterme 3; 
moderat termofile 4; 
termofile 5 
 
Indicii de reacţie a solului (R) se notează de la 0 la 5 şi reprezintă: 
plante eurioice (amfitolerante) 0; 
specii foarte acidofile 1; 
acidofile 2; 
acido-neutrofile 3; 
slab acide-neutrofile 4; 
neutro-bazifile 5; 

 
5.2 Obiective social-economice şi ecologice 
Amenajamentul Pastoral al pajiştilor din ComunaGăvojdia are ca principal obiectiv creşterea 

producţiei de furaj. Prin sporirea producţie pajiştilor vor creşte şi producţiile obţinute de la animale (lapte, 
carne, piele, etc.,) şi implicit bunăstarea proprietarilor acestora. 

Din punct de vedere ecologic, o exploatare raţională şi controlată a acestor pajişti, duce la 
menţinerea biodiversităţii covorului vegetal şi la protejarea împotriva degradării solului. Prin conservarea 
biodiversităţii covorul vegetal în perioada de vară pajiştile au un aspect multicolor încântător. 

Organizarea unui păşunat raţional creează o imagine placută a pajiştilor, acestea având un aspect 
îngrijit. 

 
5.3 Stabilirea categoriilor de folosinţă a pajiştilor 
Întreaga suprafaţă de pajişte supusă acestui Amenajament Pastoral va fi exploatată prin paşunat cu 

mai multe categorii de animale: ovine, caprine şi bovine. 
Factorii limitativi pe aceste pajişti sunt fie excesul de umiditate fie subpăşunatul sau 

suprapăşunatul lor. 
Pe teritoriul acestor păşuni au fost identificate următoarele tipuri de asociaţii vegetale şi anume: 
Poa pratensis (firuţa) 
Pajiştile de Poa pratensis ssp. angustifolia /firuţa, (după Maruşca şi colab.,2014, în Ghidul de 

întocmire a amenajamentelor pastorale), "prezintă o vegetaţia foarte bine închegată, în care se întâlnesc 
totuşi specii fără valoare furajeră (bărboasă, obsigi, osul iepurelui, etc.) dăunătoare şi toxice (alior, scaieţi, 
piciorul cocoşului, etc.). Valoarea pastorală este bună, cu producţie de 7,5-12,5 t/ha masă verde şi o 
capacitate de păşunat de 1-1,5 UVM/ha”. 

Festuca valesiaca (păiuş stepic) 
La astfel de pajiştile valoarea pastorală este mediocră, cu un potenţial de producţie scăzut 3-5 t/ha 

MV şi o capacitate de păşunat de 0,3-0,5 UVM/ha. 
 

5.4. Fundamentarea amenajamentului pastoral 
Fundamentarea amenajamentului pastoral constă în soluţiile tehnologice si tehnice care asigură 

realizarea obiectivelor privind gospodărirea raţională a suprafeţelor de pajişti din cadrul proiectului. 
Amenajamentul pastoral trebuie să respecte codul de bune practici agricole, angajamentele de 

agro-mediu şi să fie în concordantă cu condiţiile pedoclimatice ale arealului unde se află amplasată pajiştea 
(conform Ghidului de întocmire a amenajamentelor pastorale, 2014). 
 

5.4.1 Durata sezonului de păşunat 
Păşunile reprezintă cea mai ieftină sursă pentru asigurarea hranei ierbivorelor în timpul perioadei 

de vegetaţie, având multiple avantaje ce decurg din efectele favorabile atât asupra animalelor, cât şi asupra 
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păşunilor în relaţia sol-plantă-animal. 
În Ordinul nr. 544 din 21 iunie 2013, Art. 6, se prevăd următoarele: 

- începerea păşunatului se face în funcţie de condiţiile pedoclimatice şi de gradul de dezvoltare a 
covorului ierbos. 

- Se evită începerea păşunatului prea devreme, care poate afecta perioada de regenerare, sănătatea 
şi supravieţuirea plantelor. 

- Perioada de păşunat se va încheia în luna noiembrie, la o data stabilită în funcţie de evoluţia 
temperaturilor şi regimul precipitaţiilor. 

- Data începerii şi încheierii păşunatului, precum şi modul de organizare a păşunatului, continuu sau 
pe tarlale, se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. 

Ţinând cont de toate caracteristicile climei zonale - durata sezonului de păşunat, în zona de silvostepă, 
unde se află şi pajiştile noastre, este de cca 194 de zile, de la ultima decadă a lunii aprilie (23 aprilie, Sf. 
Gheorghe) până la sfârşitul lunii octombrie (26 octombrie, Sf. Dumitru). 

Animalele pot fi introduse în pajişti după data de 20 aprilie şi în mod excepţional oile pot fi admise la 
păşunat după 26 octombrie, până la 1 noiembrie. 

Conform Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, art Art. 10.(1) - introducerea animalelor pe pajişti este 
permisă doar în perioada de păşunat prevăzută în amenajamentul pastoral, iar la alin. (2) se stipulează: 
este interzis păşunatul în cazul excesului de umiditate a pajiştii. 

În faza tânără de vegetaţie plantele de pe păşuni au însuşiri organoleptice deosebite (gust, miros) care 
măresc apetitul animalelor şi 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 următoarele: 

- se distruge stratul de ţelină, se bătătoreşte solul şi se înrăutăţeşte regimul de aer din sol. Se 
formează gropi şi muşuroaie; 

- pe terenurile în pantă se declanşează eroziunea; 
- se modifică compoziţia floristică dispărând plantele valoroase mai pretenţioase din punct de 

vedere al apei, aerului şi hranei din sol; 
- plantele fiind tinere au suprafaţa foliară redusă şi vor folosi pentru refacerea lor substanţe de 

rezervă acumulate în organele din sol ce are ca efect epuizarea lor. 
Efectele negative asupra animalelor sunt: 
- iarba prea tânără conţine multă apă şi ca atare are un efect laxativ epuizant, ceea ce duce la 

eliminarea excesivă a sărurilor minerale de Cu, Mg, Na; 
- conţinând prea puţină celuloză nu se pretează la salivaţie şi rumegare, animalele fiind predispuse la 

intoxicaţii şi meteorizaţii; 
- conţinutul mare de azot al ierbii tinere determină acumularea în stomac a amoniacului şi ca atare 

declanşarea unor fermentaţii periculoase. 
În aceaşi măsură nu recomandăm nici folosirea pajiştilor prin păşunat mai târziu de 1 noiembrie. 

Ultimul păşunat trebuie să se realizeze cel mai târziu cu 20-30 zile înainte de instalarea îngheţurilor 
permanente. Astfel plantele au posibilitatea să acumuleze glucide, să-şi 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 la venirea îngheţurilor, face ca iarba să nu se poată reface 
corespunzător, primăvara constituind una din cauzele dispariţiei speciilor valoroase din pajişti. 

Păşunatul peste iarnă mai ales cu oile este un obicei foarte dăunător pentru covorul ierbos al 
pajiştilor noastre, cu repercusiuni negative în anul şi anii ce urmează. 

Pe o pajişte păşunată toată iarna, în sezonul de vegetaţie următor, producţia scade cu cel puţin 20 - 
40 %, ceea ce este foarte mult. Dacă pajiştea este în pantă şi solul se erodează, pierderile sunt şi mai mari, 
până la scoaterea ei din circuitul productiv. 
 

5.4.2 Numărul ciclurilor de păşunat 
Ciclul de păşunat este intervalul de timp în care iarba de pe aceeaşi parcelă de exploatare, odată 
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păşunată, se regenerează şi devine din nou bună pentru păşunat. 
Numărul ciclurilor de păşunat este în funcţie de condiţiile climatice şi staţionale, de sol, de 

compoziţia floristică şi de capacitatea de regenerare a pajiştilor. 
Pe suprafaţa pajiştilor din localitatea Găvojdia se practică păşunatul continuu (liber), pe niciuna din 
suprafeţele de pajişti nu se realizează păşunatul raţional (prin rotaţie) . 

Păşunatul continuu (liber) - conform acestui sistem, animalele sunt lăsate să pască pe păşune de 
primăvara devreme şi până toamna târziu. 

Sistemul este practicat în zonele secetoase, unde producţia pajiştilor permanente este mică şi 
neuniform repartizată pe cicluri de păşunat; perioada de secetă din vară duce la diminuarea producţiei în 
ciclurile trei şi patru. 

După ce se vor face toate lucrările de ameliorare a pajiştilor, unele pajişti pot fi tarlalizate şi se va 
putea trece la păşunatul raţional cu garduri electrice ( a se vedea Capitolul VI). 
 

5.4.3 Fânetele 
În prezentul amenajament pastoral nu sunt cuprinse pajişti din categoria fâneţelor, conform 

Ordinului prefectului, în administrarea Consiliului local şi a Primăriei sunt incluse doar pajişti care aparţin 
categoriei păşuni. 
 

5.4.4 Capacitatea de păşunat 
Încărcătura cu animale pe o pajişte sau capacitatea de păşunat, este un instrument util de folosire 

pentru crescătorul de animale deoarece îi permite să ajusteze încărcătura de animale în funcţie de 
cantitatea de iarbă disponibilă. Pentru stabilirea încărcăturii corecte se calculează capacitatea de păşunat, 
respectiv numărul de animale ce pot păşuna pe unitatea de suprafaţă. 

Capacitatea de păşunat, respectiv încărcătura optimă de ani male pe hectar, se calculează, pentru 
fiecare pajişte conform metodologiei prevăzute în ORDIN nr. 544 din 21 iunie 2013. 

Conform literaturii de specialitate şi Ordinului 544/2013, art. 8 (1) capacitatea de păşunat se 
estimează pe baza producţiei medii de masă verde obţinută în anii anteriori, ţinând cont de fertilitatea 
solului, condiţiile meteorologice şi compoziţia floristică a covorului vegetal; iar art.8 (2) prevede ca 
numărul de animale (UVM/ha) trebuie să fie suficient pentru a asigura utilizarea maximă a producţiei de 
masă verde, menţinând în acelaşi timp sustenabilitatea pe termen lung a pajiştii. 

Se recomandă 50/65 kg masă verde/zi/cap pentru 1 UVM (din care consumate efectiv 50 
kg/cap/zi). Conversia în UVM a speciilor de animale domestice este redată în tabelul 5.1 conform literaturii 
de specialitate şi a legislaţiei în vigoare. 
 
Tabelul 5.1. 

Coeficientul de transformare a diferitelor specii şi categorii de animale în UVM(Maruşca şi 
colab., 2014  - Ghidul de întocmire a amenajamentelor pastorale). 
Specificare Coeficient de transformare în 

UVM 
Nr. capete pentru 1 UVM 

Tauri si boi de muncă 1,0-1,2 0,8-1,0 
Vaci de lapte 1,0 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 3,3-5,0 
Oi şi capre de toate vârstele 0,14 7,1 
Oi şi capre mature 0,15-0,16 6,3-6,7 
Ecvidee 0,5-0,8 1,3-1,4 
Cai de toate vârstele 0,8 1,3 
Cai de tracţiune 1,0-1,1 0,9-1,0 
Tineret cabalin peste 1 an 0,5-0,7 1,4-2,0 
Tineret cabalin sub 1 an 0,2-0,3 3,3-5,0 
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Capacitatea de păşunat sau încărcătura de animale, conform Ordinului 544/2013, art.10, se 
defineşte prin numărul de animale (exprimat în unităţi vită mare UVM) care pot fi hrănite pe întreg sezonul 
de păşunat de pe 1 ha de pajişte, la care se cunoaşte producţia de furaje disponibilă şi se stabileşte 
conform formulei: 
Î.A. = P.d. / (C.i. x Z.p.) 
în care: 

 Î.A. - încărcătura cu animale/ha de pajişte, exprimată în UVM/ha; 
 P.d. - producţia disponibilă sau reală 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 masă verde sau = 13 kg (65:5) substanţă uscată 

(SU)]. 
Producţia disponibilă sau reală (Pd) se raportează în tone masă verde/ha. In anul întocmirii 

amenajamentului producţia disponibilă se estimează în funcţie de vegetaţia existentă, lucrările efectuate 
pe pajişte şi de datele din literatura de specialitate. 

In anii următori este bine să se determine pe fiecare pajişte în parte. 
Stabilirea încărcării cu animale a unei păşuni se face în baza determinării producţiei păşunii , respectiv 

a producţiei totale de iarbă (Pt) pe cicluri de păşunat cât şi prin stabilirea coeficientului de folosire a ierbii 
(Cf). 

Producţia totală de iarbă (Pt) se determină prin cosirea repetată, în decursul perioadei de păşunat a 
unor suprafeţe de probă. Pentru aceasta se aleg în funcţie de teren şi de uniformitatea vegetaţiei mai multe 
suprafeţe reprezentative (1 - 2,5m2) ce se îngrădesc cu gard de sârmă - cuşti de păşunat (a se vedea 
Fig.5.1.). Accesul în interiorul acestor suprafeţe este restricţionat animalelor şi permit creşterea şi 
dezvoltarea nestingherită a ierbii. 

 
Fig.5.1. Model de amplasare al cuştilor de păşunat în pajişte 
(Luminiţa Cojocariu, 2014, note de curs Cultura pajiştilor şi a plantelor furajere ) 
 

Iarba din interiorul „cuştilor de păşunat” se coseşte la începutul fiecărui ciclu de păşunat (30 - 35 de 
zile). Prin însumarea coaselor şi raportarea la ha se obţine producţia totală (Pt) de iarbă din pajişte. Cum 
animalele consumă selectiv iarba, în urma lor, în pajişti rămân plante neconsumate (Rn) după fiecare ciclu 
de păşunat. De aceea este bine să se determine şi coeficientul de folosire al pajiştilor(Cf). 
 Pe lângă stabilirea producţiei şi a coeficientului de folosire calculat după date directe din câmp se 
poate apela orientativ şi la date din literatură de specialitate ( tabelul 5.2.) 

Stabilirea încărcăturii cu animale a unei păşuni (IAP) se face prin înmulţirea suprafeţei păşunii (Sp) 
exprimată în hectare cu încărcarea păşunii (Ip sau CP) la hectar. În această situaţie, formula de calcul este 
următoarea: 

IAP (nr. cap., UVM) = Sp (ha) x Ip (cap/ha, UVM/ha) 
Determinarea corectă a încărcării cu animale a unei păşuni este deosebit de importantă pentru 

menţinerea producţiei şi calităţii covorului vegetal. Supraîncărcarea ca şi subîncărcarea unei păşuni au 
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influenţe negative, greu de îndreptat ulterior (Maruşca şi colab., 2014). 
 
Tabelul 5.2 
Valoarea coeficientului de folosinţă la diferite tipuri de pajişti (%) 
(după Bărbulescu, 1980) 

Tipul de păşune Coeficientul 
de folosinţă 

 Tipul de păşune Coeficientul 
de folosinţă 

Păşuni de câmpie şi podişuri joase  Păşuni alpine 
Păşuni de păiuşuri stepice din stepă şi 
silvostepă 

50-70  Păşuni de ţepoşică (Nardus 
stricta) 

40 

Pârloage din stepă şi silvostepă 60-70  Păşuni de iarba stâncilor şi 
păruşcă 

60-70 

Păşuni de dealuri şi podişuri înalte  Păşuni de firuţă de munte 70 
Păşuni de păiuşuri stepice 60-70  Păşuni de rogozuri alpine şi 

păruşcă 
60-70 

Păşuni de Agrostis tenuis 80-90  Păşuni de coarnă şi păiuşuri 
alpine 

70-80 

Păşuni de munte  Păşuni de văi, lunci, depresiuni, sărături şi 
nisipuri. 

Păşuni de Agrostis tenuis 90  Păşuni de graminee mezofile 85 

Păşuni de Festuca rubra 95  Păşuni de rogozuri şi pipirig 20-30 

Păşuni de Nardus stricta 50  Păşuni de sărătură 20-50 
Păşuni semănate 95  Păşuni de nisipuri 30-40 

 
În stabilirea încărcării cu animale se poate lua în calcul şi experienţa locală dacă a avut rezultate 

bune pe termen lung (Maruşca şi colab., 2014 - Ghidul de întocmire a amenajamentelor pastorale). 
O altă metodă de determinare a capacităţii de păşunat este bazată pe determinarea valorii 

pastorale care se înmulţeşte cu coeficientul C, respectiv nivelul de fertilizare a pajiştii, durata de păşunat şi 
altitudine (Maruşca şi colab., 2014 - Ghidul de întocmire a amenajamentelor pastorale). 

Capacitatea de păşunat în acest caz se determină după formula : 
CP= VP x C ( UVM/ha) în care 
VP = indicator valoare pastorală 
C = coeficient de capacitate - variabil în funcţie de altitudine ( a se vedea tabelul 5.3.) 
Tabelul 5.3. 
Valoarea coeficientului de capacitate de păşunat (C)  

Altitudinea (m) Durata sezonului de 
păşunat (zile) 

Coeficient (C) pentru păşuni 
Nefertilizate Fertilizate nivel mediu 

2200-2400 40 0,010 - 
2000-2200 55 0,014 - 
1800-2000 70 0,018 - 
1600-1800 85 0,022 0.052 
1400-1600 100 0,026 0,058 
1200 -1400 115 0,030 0,064 
1000-1200 130 0,034 0,070 
800-1000 145 0,038 0,076 
600-800 160 0,042 0,082 
400-600 175 0,046 0,088 
200-400 190 * 0,050 -,094 
0-200 205 * 0,054 0,100 
Gradienţi pentru 100 m 
altitudine 

-7,5 zile -0,002 - 0,003 
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* ) în lunci şi condiţii de irigare 
Sursa: Tabelul 6.12., după MARUŞCA, 2013 citat de Maruşca şi colab., 2014 în Ghidul de întocmire a amenajamentelor 
pastorale). 
 

 

 

Producţia utilă de masă verde la hectar, pe suprafaţele de pajişte din localităţiile analizate, a fost 
estimată la 13 t/ha masă verde, pajiştea prezentând un aspect mozaicat în privinţa vegetaţiei; mici 
suprafeţe cu vegetaţie mai slabă ce alternează cu suprafeţe acoperite cu vegetaţie valoroasă. Anul 2014 a 
fost favorabil vegetaţiei din pajişti. Acolo unde s-au facut şi lucrările de întreţinere, la timp şi de calitate 
producţia pajiştilor a depăşit 15 t/ha m.v. La prima recoltă (primele cicluri de păşunat) producţia de masă 
verde reprezintă aproximativ 50% din producţia totală. În timpul verii producţia pajiştilor scade foarte mult 
datorită secetei, urmând ca iarba să se refacă apoi în toamnă. 

Pe unele suprafeţele de pajişti afectate de exces de umiditate sau petice de sărătură, producţia de 
masă verde este mult diminuată. 

Capacitatea de păşunat determinată, la o producţie medie de 13 t/ha masă verde, cu un necesar 
zilnic de 50- 65 kg masă verde pentru 1 UVM şi cu o durată a sezonului de păşunat de 194 zile, este de 1,3 
UVM/ha. 

La toate pajiştile analizate producţia utilă de masă verde obţinută este sub potenţialul natural al 
pajiştilor. 

Menţiuni:Semnalăm faptul că prin lucrări de îmbunătăţire se poate mări producţia pajiştilor cu 
20-30%. În această situaţie încărcătura de animale pe ha (CP- capacitate de păşunat) poate depăşi 1 
UVM/ha. 

Utilizatorii de pajişti au obligaţia să respecte încărcătura minimă de animale pe hectar (0,3 UVM) 
conform legislaţiei din domeniu în vigoare. 

Atenţie! 
Pe pajiştile sub contract APIA: păşunatul se efectuează cu maxim 1,0 UVM (Unitate Vită Mare) - 

maxim o bovină la hectar - a se vedea -Ghidul APIA. De asemenea păşunatul se va efectua cu maximum 0.7 
UVM pe hectar (214/3.1, pentru Cristelul de câmp). 
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CAPITOLUL VI 
ORGANIZAREA, ÎMBUNĂTĂŢIREA, DOTAREA SI FOLOSIREA PAJISTILOR 

 
 

6.1 Lucrări de repunere în valoare a suprafeţelor de pajişti 
Înainte de a se efectua lucrările specifice de îmbunătăţire a covorului ierbos prin diferite metode şi 

mijloace cunoscute, sunt necesare lucrări de eliminare a factorilor limitativi majori ai productivităţii 
pajiştilor cum sunt: eroziunea solului, excesul sau lipsa de umiditate, reacţia extremă a solului acidă sau 
bazică, invazia de vegetaţie lemnoasă şi buruieni, denivelarea terenului şi altele. 

Lucrările propuse a se efectua vor fi în conformitate cu metodologia si respectarea bunelor condiţii 
agricole si de mediu, denumite în continuare GAEC si a celor care sunt sub angajament (declarate la APIA 
etc.) acolo unde este cazul. 
 

6.1.1 Eliminarea excesului de umiditate 
Consideraţii generale 
Excesul de umiditate este unul din factorii cei mai defavorabili care scad producţia şi calitatea 

pajiştilor. Majoritatea speciilor bune furajere din covorul ierbos sunt mezofile, adică preferă staţiuni cu 
umiditate medie a solului şi aerului care e bine să fie nici prea umed, nici prea uscat. 

Excesul de suprafaţă se datoreşte în principal texturii solului mai argiloase pe terenuri plane, unde 
stagnează apa după perioade cu precipitaţii atmosferice mai abundente. Excesul freatic este datorat pânzei 
de apă freatică aflat la mică adâncime aproape de suprafaţa solului. 

Plantele indicatoare pentru excesul de umiditate permanentă sunt trestia {Phragmites australis), 
papura (Typha sp.), rogozurile (Carex sp.), coada calului (Equisetum sp.) şi pentru excesul temporar 
pipirigul (Juncus sp.), târsa (Deschampsia caespitosa) şi altele. 

Excesul de umiditate creează condiţii nefavorabile dezvoltării plantelor valoroase înrăutăţind 
regimul de aer din sol, determinând fenomenele de reducere şi nu de oxidare şi ca atare apar compuşi 
toxici pentru plante cum ar fi: amoniac, hidrogen sulfurat, metan cât şi o serie de compuşi ai fierului şi 
sulfului. Lipsa aerului stânjeneşte procesele de descompunere aerobă a materiei organice, stânjeneşte 
nitrificarea cât şi fixarea azotului atmosferic de către microorganisme, cum, de asemenea, determină 
formarea unor compuşi greu solubili în care sunt încorporate o serie de microelemente ca borul, 
molibdenul etc. 

Excesul de umiditate face ca aceste soluri să fie mai reci, cu aproximativ 5oC, lucru deosebit de 
important mai ales primăvara când datorită acestui lucru se întârzie pornirea în vegetaţie. 

De asemenea, din punct de vedere al zooigienei, solurile umede sunt necorespunzătoare întrucât 
sunt favorabile înmulţirii paraziţilor, care duc la evidente scăderi de producţie animalieră. 

 
Lucrări de înlăturare a excesului de umiditate 
Lucrările de înlăturare a excesului de umiditate din pajişti fac parte dinlucrările de îmbunătăţire al 

pajiştilor pe termen lung, fiind o lucrare anevoioasa ce reclamă cheltuieli suplimentare, dar care pot fi 
amortizate în timp. 

Excesul permanent se elimină cu ajutorul unor drenuri din diferite materiale (lespezi, piatră mare, 
fascine, tuburi de ceramică şi plastic riflat, etc.) pozate la diverse adâncimi şi distanţe în funcţie de nivelul 
pânzei freatice şi intensitatea drenării pe care o dorim. 

Eliminarea excesului de umiditate se poate realiza prin următoarele metode: 
- desecarea prin canale deschise - constă în săparea unui sistem de canale cu panta continuă de 5 
%% de 50-150 cm adâncime cu secţiune trapezoidală. Acestea sunt canalele de desecare 
propriu-zise sau de absorbţie. Ele se fac la distanţe de 150-300 m, iar funcţie de gradul de 
umiditate, configuraţia şi tipul terenului, iar lungi mea lor este de 4001000 m. Aceste canale sunt 
legate între ele prin canale colectoare, perpendiculare pe curbele de nivel care au dimensiuni mai 
mari decât canalele de absorbţie. Canalele colectoare se varsă în canalul principal care duce până la 
cel mai apropiat recipient. Aceste canale trebuie de aşa manieră făcute încât să se evite 
declanşarea eroziunii. 
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Pământul care rezultă din săparea canalelor se împrăştie uniform pe pajişte sau, dacă pajiştea are 
depresiuni, atunci acestea se umplu cu pământul din canale. 

Pereţii canalelor se consolidează cu brazde de ţelină sau în anumite locuri cu bârne şi scânduri. 
Pentru a preveni o desecare prea puternică de -a lungul canalului principal se construiesc stăvilare cu 
ajutorul cărora se reglează nivelul apei din so l. Desecarea cu ajutorul canalelor de suprafaţă este uşoară ca 
şi execuţie şi întreţinere şi foarte eficientă, eliminând o cantitate mare de apă în timp scurt. În plus aceste 
canale pot servi ca delimitatoare ale tarlalelor. Peste canalele de desecare este necesară construirea 
podeţelor pentru trecerea animalelor. 

- desecarea prin drenuri - constă în instalarea drenurilor la 1-1,5 m adâncime, distanţate între ele la 
10-50 m funcţie de natura solului şi de cantitatea de umiditate în exces. În cazul în care drenurile 
sunt din argilă sau din piatră, beton sau lemne, durate de funcţionare este foarte mare. Dacă se fac 
drenuri cârtiţă, după 3-4 ani drenurile trebuiesc refăcute. În general desecarea prin drenuri 
prezintă câteva avantaje deosebite. În primul rând ele funcţionează tot anul ceea ce face ca 
păşunatul să se poată începe primăvara mai devreme, mărind astfel perioada de păşunat. De 
asemenea se îmbunătăţeşte regimul de aeraţie şi cel termic. 

- desecarea pe cale biologică - desecarea se face cu ajutorul plantării unor arbori mari consumatori 
de apă ca Salix, Populuscare se plantează de aşa manieră încât să delimiteze tarlalele de păşunat, 
putând fi folosite în perioada de arşiţă ca şi umbrare. 

Un caz aparte îl constituie drenajul „cârtiţă” care se foloseşte pe terenurile cu textură grea, argiloasă. 
Toate aceste lucrări de desecare şi drenaj la fel ca şi regularizarea şi îndiguirea râurilor se fac pe bază de 

proiecte şi se execută de specialişti din domeniul îmbunătăţirilor funciare (conform Ghidului de întocmire a 
amenajamentelor pastorale, 2014). 

 
În cazul pajiştiilor de la Găvojdia cauza execesului de umiditate o reprezintă apa freatică la mică 

adâncime şi colmatarea canalelor de desecare. 
 
 
 
 

 
Fig.6.1. Pajişti cu exces de umiditate în localitatea Jena (foto orig inal) 
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Fig.6.2. Pajişti cu exces de umiditate în localitatea Jena (foto original) 
 

Recomandări pentru reducerea şi evitarea excesului de apă din pajişte: 
- curăţirea regulată a canalelor de desecare existente de vegetaţie ierboasă şi lemnoasă cât şi 

decolmatarea lor; 
- efectuarea unor şănţuleţe de scurgere a apelor de suprafaţă ori de câte ori este necesar, mai ales 

primăvara după topirea zăpezii sau ploi abundente; 
- evitarea păşunatului pe teren umed care tasează şi mai mult solul, făcându-l impermeabil pentru 

apele pluviale; 
- cultivarea unor specii iubitoare de umezeală cum sunt sălciile, plopii, arinii etc. care fac un drenaj 

biologic, cât şi a unor specii ierboase rezistente la excesul de apă ca ierbăluţa (Phalaris 
arundinacea), păiuşul înalt (Festuca arundinacea) şi trifoiul hibrid (Trifolium hybridum). 

Apa rezultată din diferitele sisteme de desecare, drenaj şi captarea izvoarelor este util să fie 
înmagazinată în bazine, lacuri, etc. şi refolosită la nevoie pentru adăparea animalelor, irigaţii, iazuri de 
peşte şi alte trebuinţe pe pajişti (conform Ghidului de întocmire a amenajamentelor pastorale, 2014). 

 
6.1.2 Corectarea reacţiei solurilor 
O mare parte din pajiştile permanente din ţara noastră se află pe soluri acide; iar câteva zeci de mii 

de hectare pe soluri cu reacţie alcalină (sărături). Înlăturarea acestor neajunsuri se realizează prin aplicarea 
amendamentelor. 
 

6.1.3 Combaterea vegetaţiei lemnoase nevaloroase din pajişti 
În absenţa lucrărilor anuale de curăţirii şi în urma folosirii neraţionale şi în special abandonul sau 

subîncărcarea cu animale, speciile lemnoase se instalează treptat pe pajişti, mărindu-şi gradul de acoperire 
de la un an la altul. 

După un număr mai mare de ani de absenţă a lucrărilor de îngrijire, se instalează şi se dezvoltă o 
vegetaţie lemnoasă a cărei defrişare se poate efectua pe bază de studii şi documentaţii în care se prevăd 
toate detaliile privind organizarea, execuţia lucrării şi valorificarea materialului lemnos, conform 
normativelor (conform Ghidului de întocmire a amenajamentelor pastorale, 2014). 

Pentru adăpostirea animalelor şi pentru refugiul acestora împotriva vânturilor, furtunilor, arşiţei 
solare sau împotriva frigului, ploilor, grindinei, zăpezilor etc., se lasă pe păşune, la margine, în partea cea 
mai joasă sau în interiorul ei, arbori sub formă de buchete, grupe sau pâlcuri şi chiar arbori izolaţi bine 
crescuţi şi bine conformaţi. Suprafaţa cu arbori pentru adăpost şi refugiu nu poate avea o întindere mai 
mare decât 10 % din suprafaţa totală a trupului de pajişte respectiv (conform Ghidului de întocmire a 
amenajamentelor pastorale, 2014). 
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Recomandări: 
Nu se taie copacii izolaţi din pajişti. 
Se curăţă copacii sau pomii fructiferi din pajişti şi se taie crengile până la înălţimea de 2 m, spre a înlesni 
circulaţia animalelor şi a permite pătrunderea luminii care favorizează creşterea ierbii. 
 

Metode de combatere a vegetatiei lemnoase nevaloroase din pajişti 
 
Caracteristic pentru arborii şi arbuştii din grupa foioaselor este faptul că ei lăstăresc foarte puternic 

şi chiar în condiţii neprielnice, atât din colet - mesteacănul, carpenul, fagul - cât şi din colet şi rădăcini - 
aninul, porumbarul, măcieşul, murul. 

La executarea lucrărilor de defrişări trebuie să se ia în consideraţie aceste particularităţi şi să se 
scoată coletul (butucul) la speciile care lăstăresc din colet şi coletul cu cât mai multe rădăcini la cele care 
lăstăresc şi din rădăcini. 

Tăierea arboretelor se poate face cu unelte manuale şi fierăstraie mecanice purtate. Defrişarea 
arboretelor dăunătoare se poate face şi mecanizat, prin dezrădăcinare, cu ajutorul maşinilor sau plugurilor 
speciale, tractate. 

O metodă nouă, mult mai eficientă, de distrugere a lăstărişului, este aceea a folosirii substanţelor 
chimice, a arboricidelor. Această metodă o completează şi desăvârşeşte pe cea a tăierii arboretelor cu 
tulpini a căror grosime este peste 5 cm (Maruşca T. şi colab., 2014). 

Datorită substanţelor de rezervă acumulate în butuc şi în organele subterane ale arboretelor s-a 
constatat că la unele specii mai apar lăstari şi în urma aplicării tratamentelor. Aceasta face necesară 
repetarea tratamentului atât în acelaşi an cât şi în anul următor. Substanţele chimice folosite ca arboricide 
nu sunt toxice pentru gramineele perene care alcătuiesc covorul ierbos al pajiştii. Ca măsură preventivă, în 
timpul aplicării tratamentelor şi câteva zile după aceea, este necesar ca pe terenurile respective păşunatul 
să fie oprit (Maruşca T. şi colab., 2014). 

Păducelul (Crataegus monogyna) şi porumbarul (Prunus spinosa) sunt specii rezistente la acţiunea 
substanţelor chimice. Tordon 101, aplicat de două ori în doze de câte 5 1 la ha, provoacă uscarea frunzelor 
şi a vârfurilor de creştere, mai pronunţat la Prunus spinosa şi mai slab la Crataegus monogyna, chiar în 
anul tratamentului. În anul următor, datorită efectului remanent, lăstarii şi tufele îşi continuă uscarea. 
Târziu, în cursul verii, din anul următor tratamentului, apar noi lăstari, alimentaţi din rezervele organelor 
subpământene, dar numărul lor este mic şi creşterea slabă. Prin repetarea tratamentului se ajunge la 
distrugerea completă (Maruşca T. şi colab., 2014). 

Murul (Rubus sp.) s-a dovedit slab rezistent. Kuron, aplicat de două ori în doze de câte 5 l la ha, 
provoacă uscarea completă a plantelor, încă în anul tratamentului. „Într-o încercare făcută pe o pajişte din 
masivul Poiana - Ruscăi, invadată de Rubus sp., după defrişarea arboretelor, prin tratare cu 5 l/ha sare de 
amine, aplicată în luna august, când lăstarii aveau înălţimea de 10 cm, s-a realizat uscarea completă a 
acestora încă în anul respectiv” (Maruşca T. şi colab., 2014). 
 

Îndepărtarea materialului lemnos, al cioatelor şi pietrelor 
 

Distrugerea arboretelor dăunătoare prin tăiere sau arboricidare trebuie completată cu fasonarea, clasarea 
şi valorificarea sau îndepărtarea materialului lemnos rezultat. 
Materialul corespunzător va fi utilizat în construcţii cu prioritate la cele pastorale din zonă, inclusiv la 
împrejmuirile de tarlalizare (saivane) sau pentru alte scopuri gospodăreşti sau de industrializare. 

Strângerea pietrelor mobile şi acelor semiîngropate, fragmente de mărimi diferite din roca mamă, 
este o operaţiune legată de necesitatea recuperării suprafeţelor sustrase de la producţie şi care împiedică 
buna exploatare a pajiştii. 

Adunarea lor se face manual, folosind tărgi sau roabe, pentru transportul lor în vederea aşezării pe 
firul ravenelor şi ogaşelor deschise sau sub formă de stive regulate pe porţiuni de pajişti erodate, orientate 
cu lungimea pe curba de nivel, sau se aşează ca gard de delimitare a tarlalelor de păşunat. 
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6.1.4 Distrugerea muşuroaielor, nivelarea şi curăţirea pajiştilor 
 

Distrugerea muşuroaielor si nivelarea 
Muşuroaiele se formează ca urmare a neângrijirii pajiştilor. 
Muşuroaiele prezente pe pajiştile analizate sunt de origine vegetală, fiind cauzate de acumularea 

materiei organice de la plantele neconsumate (rogozuri şi pipiriguri) sau de cioatele care putrezesc treptat, 
dar şi de origine animală în special povocate de cârtiţe. 

Animalele calcă printre tufe, datorită excesului de umiditate existent aici, bătătoresc solul, îl dislocă 
în jurul tufelor şi formează astfel muşuroaiele care pot ajunge la 50-150 cm în diametru şi 30-80 cm în 
înălţime. Aceasta determină o înţelenire puternică şi formarea unui strat compact ce poate fi foarte g reu 
distrus. 

Recomandări 
Pentru combaterea muşuroaielor (de orice tip) recomandăm măsuri preventive care trebuiesc 

aplicate anual, spre sfârşitul perioadei de vegetaţie sau primăvara devreme, folosindu-se grapele obişnuite 
sau târşitorile. 

Există şi maşini speciale de distrugere şi împrăştiere a muşuroaielor lăsând în urmă un sol mărunţit 
şi nivelat. Unde muşuroaiele ocupă o suprafaţă prea mare, dacă este posibilă desţelenirea, e bine să se facă 
aceasta, iar acolo unde nu se poate se face o nivelare cu la ma greder. După distrugerea muşuroaielor este 
obligatorie aplicarea de îngrăşăminte şi supraînsămânţarea cu un amestec de specii perene cu valoare 
furajeră ridicată. 
 

ATENŢIE: 
Nu se vor efectua lucrări mecanizate pe pajiştile sub angajament APIA (măsurile 214/2, 214/3.1, 214/3.2). 
 

Curăţirea pajiştilor. îndepărtarea pietrelor, cioatelor 
Pe o serie de pajişti, există pietre la suprafaţă. De asemenea există cioate putrezite, resturi de 

vegetaţie aduse de ape cât şi materiale rezultate în urma activităţii omului (aceasta în special pe pajiştile de 
lângă aşezările umane). 

Este de notorietate situaţia izlazurilor comunale în foarte multe regiuni ale ţării ajungând mai 
degrabă gropi de gunoi decât teren agricol, aici aruncându-se tot ce nu mai este necesar în gospodărie. 

Recomandări: 
Curăţirea pajiştilor de pietre, cioate; tăierea şi scoaterea buturugilor, copacilor uscaţi, resturi 

menajere (peturi, pungi, conserve). 
Curăţirea singură nu este eficientă. Orice măsură de îmbunătăţire a pajiştii trebuie să înceapă cu 

curăţirea, dar ea trebuie să fie urmată de alte măsuri cum sunt: nivelarea, supraînsămânţarea, fertilizarea, 
toate urmate de utilizarea corespunzătoare a pajiştilor. 
 

6.2 Lucrări de îmbunătăţire a pajiştilor 
Lucrările de îmbunătăţire sunt necesare pentru întreţinerea corespunzătoare a pajiştilor ceea ce 

face ca valoarea economică a unei pajişti să sporească. 
În funcţie de condiţiile staţionale ale pajiştii, posibilităţile de îmbunătăţire a covorului ierbos şi 

intensivizarea producţiei se va alege metoda de îmbunătăţire adecvată, pe fiecare parcelă în parte. 
 

NOŢIUNI GENERALE SI RECOMANDĂRI 
 
6.2.1. Metode de îmbunătăţire a covorului ierbos prin fertilizare 
Una din cele mai importante măsuri de îmbunătăţire a producţiilor pajiştilor este aplicarea de 

îngrăşăminte chimice; organice şi mixte (chimice şi organice). 
O practică de fertilizare raţională (conform CODULUI DE BUNE PRACTICI AGRICOLE, 2005 ) 

presupune procurarea unor informaţii tehnico -ştiinţifice care să permită un răspuns pertinent la 
următoarele întrebări: 

•ce fel de nutrienţi trebuie aplicaţi ? 
•care sunt cantităţile adecvate din aceşti nutrienţi? 
•ce tip de îngrăşăminte este indicat a fi utilizat ţinând cont de condiţiile de sol, de climă şi de unele 
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particularităţile? 
•care sunt epocile cele mai potrivite pentru aplicare? 
•care sunt tehnicile de aplicare a îngrăşămintelor pe pajişti pentru a obţine o eficacitate mărită? 
În aplicarea îngrăşămintelor pe pajiştile permanente trebuie să se ţină seama de unele 

particularităţi imprimate de perenitatea culturii şi de complexitatea vegetaţiei, de numărul mai mare de 
recolte pe an, de modul de folosire a pajiştilor (păşunat-cosit) şi nu în ultimul rând de condiţiile foarte 
diferite de relief şi altitudine. 

Ţinând cont de toate acestea, fertilizarea pajiştilor se realizează în cadrul unui program bine 
organizat. 
 

Utilizarea îngrăşămintelor chimice pe pajişti 
Creşterea plantelor şi productivitatea pajiştilor sunt sensibil afectate de biodisponibilitatea 

elementelor nutritive, azotul, fosforul şi potasiul fiind în general limitanţii principali. O slabă aprovizionare 
determină o creştere lentă a plantelor şi reduce în acelaşi timp concentraţia acestor elemente în biomasa 
produsă. Într-o pajişte excesul fertilizării poate provoca dezvoltarea unei flore nitrofile în detrimentul altor 
specii şi diminuarea sau dispariţia leguminoaselor. 

Fertilizarea cu azot. Pentru a adapta producţia de iarbă la nevoile animalelor, fertilizarea cu azot nu 
se justifică decât dacă prezenţa leguminoaselor din pajişte este scăzută iar acestea nu pot fixa azotul 
necesar funcţiilor plantelor. 
Doza de azot nu trebuie să depăşească 200 kg/ha, aplicat fracţionat (2-3 repetiţii). Excepţie fac solurile 
podzolite deosebit de sărace, cu pajişti degradate şi invadate de buruieni unde se pot folosi doze de până la 
250 kg/ha azot. 

Administrarea fracţionată a dozelor mari de azot este impusă de necesitatea aprovizionării ritmice 
a plantelor cu elemente nutritive şi de cerinţa folosirii cu eficienţă maximă a azotului din îngrăşământ, 
înlăturând pe cât posibil pierderile prin levigare. 

Epoca optimă de aplicare a îngrăşămintelor cu azot este primăvara, întrucât el este mai eficient 
folosit de către plantele din pajişti în primele faze de vegetaţie, când consumul în azot este maxim. 

Forma îngrăşământului cu azot aplicat pajiştilor trebuie să fie în funcţie de reacţia solului. Astfel, pe 
pajiştile de pe solurile acide sunt mai indicate nitrocalcarul, ureea şi chiar azotatul de amoniu, în timp ce pe 
sărături este indicat sulfatul de amoniu. 

De asemenea, în regiunile cu regim pluviometric ridicat este mai indicată ureea, iar în regiunile 
secetoase ureea este contraindicată fiind de preferat azotatul de amoniu. 

Fertilizarea cu fosfor. Dintre fertilizanţii care se aplică în mod regulat pe pajişti, superfosfatul şi 
triplu-superfosfatul sunt adesea aplicaţi ca şi ferti lizanţi individuali, în timp ce fosfatul de amoniu este 
administrat în complex împreună cu N şi/sau K. 

Dozele de fosfor aplicate pe pajişti sunt în funcţie de cartarea agrochimică, cert este că raportul 
N/P trebuie să fie de 2/0,5-1 cu excepţia unor pajişti în care lipsesc leguminoasele şi unde raportul trebuie 
să fie net în favoarea azotului (2/0,3 - 0,5). Epoca optimă de aplicare a îngrăşămintelor cu fosfor este 
toamna, la sfârşitul perioadei de vegetaţie. 

Când din anumite motive nu s-au administrat toamna, aceste îngrăşăminte se pot aplica primăvara 
devreme pe sol îngheţat. Îngrăşămintele cu fosfor se aplică în general toamna, iar efectul remanent este de 
2-4 ani. 

Fertilizarea cu potasiu. Aplicarea unilaterală a îngrăşămintelor cu potasiu pe pajişti nu duce la 
sporuri de producţie cum nici asocierea cu azotul nu sporeşte producţia. Pe solurile normal aprovizionate 
este necesară aplicarea potasiului astfel ca raportul N/P/K să fie de 2/0,5-1/0,5 ceea ce înseamnă doze de 
40-60 kg K 2O aplicate la 2-3 ani. Pe pajiştile foarte productive potasiul se va aplica anual, toamna. 

Îngrăşăminte cu microelemente.La plante microelementele întră în alcătuirea unor 
vitamine,pigmenţi, a enzimelor, influenţând sintezele specifice din organism. Microelementele esenţiale 
pentru nutriţia plantelor sunt: Fe,Cu, Zn, B, Mn, Mo, Co. La animale lipsa microelementelor pot provoca o 
serie de boli. 

Epoca de administrare este primăvara devreme odată cu îngrăşămintele cu a zot, dar pot fi aplicate 
şi extra - radicular, sub formă de soluţie, în perioada de vegetaţie a plantelor. 
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Doze de îngrăşăminte chimice şi fracţionarea lor 
Raportul optim între elementele fertilizante (nutritive) NPK pentru condiţiile din ţara noastră în 

cazul pajiştilor permanente este de 2 - 1 - 1, adică la două părţi azot (N) revine o parte fosfor sub formă de 
P2O5 şi o parte de potasiu sub formă de K2O. 

Îngrăşămintele fosforice şi potasice se aplică pe pajişti de regulă toamna, cu excepţia situaţiilor 
când folosim îngrăşăminte chimice complexe NPK când PK se aplică concomitent cu N primăvara. 

Aplicarea unilaterală a N a dus la scăderea rezervei de P si K din sol, de aceea aplicarea acestor 
elemente deficitare care produc carenţe în furaje, este în prezent obligatorie. 

Un exemplu de fertilizare: 
„Aplicăm primăvara devreme îngrăşăminte chimice complexe din formula 15 - 15 - 15, o cantitate de 330 
kg/ ha produs comercial pentru asigurarea unui nivel de 50 kg/ha N şi aceeaşi cantitate de oxizi de P şi K 
necesare pentru întreg anul, după care în completare, imediat sau după ciclurile de recoltă se aplică numai 
îngrăşăminte azotoase cum ar fi azotatul de amoniu (33,5 % N), sau ureea (46 N) pe soluri cu reacţie 
normală şi sulfatul de amoniu (20 % N) pe soluri sărăturate” (Maruşca T., şi colab.,2014). 

Dozele de îngrăşăminte vor ţine cont de planul de fertilizare întocmit de OSPA, acolo unde există. 
 

ATENŢIE! 
❖ Pe pajiştile care sunt sub angajament APIA (măsurile 214/1, 214/2, 214/3.1 214/3.2) utilizarea 
pesticidelor şi a fertilizanţilor chimici este interzisă. 
 

Utilizarea îngrăşămintelor organice pe pajişti 
Îngrăşămintele organice prin calitatea lor de îngrăşăminte complexe, exercită un efect ameliorativ 

asupra însuşirilor fizice, chimice şi biologice a le solului, utilizarea lor determinând sporuri însemnate de 
producţie în pajişti. 

Pe pajiştile permanente se folosesc toate tipurile de îngrăşăminte organice, o pondere mai mare 
având-o gunoiul de grajd, îngrăşămintele semilichide mustul de grajd şi îngrăşarea prin târlire. 

Gunoiul de grajd. Folosirea gunoiului de grajd pe păşuni reprezintă una dintre cele mai importante 
măsuri de sporire a producţiei şi îmbunătăţire a compoziţiei floristice. Gunoiul de grajd este un îngrăşământ 
organic complet, care îmbogăţeşte solul în humus, în principalele elemente nutritive, în unele 
microelemente cât şi în microorganisme şi produse ale metabolismului lor. 

Conţinutul mediu în elemente fertilizante a acestui tip de îngrăşământ este de: 0,55 % N; 0,22 % 
P2O5; 0,55 % K2O şi 0,23 % CaO (Maruşca T., 2014). 

Calitatea gunoiului de grajd depinde de specia de animale de la care provine, cel mai bogat în 
elemente fertilizante fiind gunoiul de ovine urmat de cabaline şi bovine, iar cel mai sărac este cel rezultat 
de la porcine (Tabelul 6.1.). 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 iniţială a gunoiului (Maruşca T., 2014). 

Un metru cub de gunoi cântăreşte 300 - 400 kg atunci când este proaspăt şi afânat, 700 kg când 
este proaspăt şi îndesat, 800 kg când este semifermentat şi 900 kg când este fermentat şi umed. 
 

Tabelul 6.1 
Conţinutul gunoiului de grajd în azot substanţă activă 

Tipul de gunoi Compoziţia chimică (% din masa proaspătă) 
 

Azot (N) Apă  Materii organice 

Gunoi de cabaline 0,58 71  25 
Gunoi de bovine 0,45 77   20 
Gunoi de ovine 0,83 64  31 
Gunoi fermentat 3-4 
luni 

0,55 77  17 

Gunoi fermentat 
complet (mraniţă) 0,98 79   14 
Notă: fiecare 1000 Kg gunoi fermentat 3-4 luni conţine aproximativ 5 Kg N s.a. 
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Cantitatea administrată este în funcţie de compoziţia floristică a pajiştilor, stadiul de degradare a 

acestora, de cantitatea de gunoi de grajd disponibilă. Doze le recomandate variază între limite largi şi 
anume de la 20 la 40 t/ha. 

Pentru pajiştile sub angajament APIA (măsurile 214/1,214/2, 214/3.1 214/3.2) utilizarea 
tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim 30-50 kg azot substanţă activă 
(N s.a.)/hectar. În această situaţie dozele recomandate variază între limite largi şi anume de la 3,00 t/ha 
(gunoi fermentat complet - mraniţă) la 6,67 t/ha (gunoi de bovine), a se vedea tabelul 6.2. 
 
 
 

Tabelul 6.2 
Doza maxima de gunoi de grajd care poate fi aplicată pentru limita de 30 Kg N s.a./ha 

Tipul de gunoi de grajd Tone maxime aplicabile pe hectar pentru limita 
de 30 Kg N s.a./ha 
Gunoi de cabaline 5.16  

Gunoi de bovine 6.67  

Gunoi de ovine 3.60  

Gunoi fermentat 3-4 luni 5.45  

Gunoi fermentat complet (mraniţă) 3,00 
 

 

Epoca optimă de aplicare este toamna la încheierea ciclului de păşunat. In felul acesta pe lângă 
faptul că se obţin sporuri de producţii de 10 % faţă de fertilizarea din primăvară, mai există avantajul că 
timpul de transport este mai lung, deci lucrarea poate fi efectuată în condiţii mai bune şi că precipitaţiile 
din iarnă antrenează mai bine elementele nutritive în sol. 

Primăvara devreme se poate administra gunoi de grajd fâneţelor şi eventual acelor tarlale de pe 
pajişte pe care se va intra târziu la păşunat. 

Gunoiul de grajd este indicat a se administra bine fermentat. Acest lucru este necesar întrucât el se 
aplică la suprafaţă. Se recomandă ca gunoiul de grajd să se repartizeze cât mai uniform pe păşune. În felul 
acesta se evită îmburuienarea păşunii prin înmulţirea plantelor nitrofile nevaloroase, acolo unde prin 
împrăştiere neuniformă a căzut o cantitate mai mare de gunoi. 

Durata de remanenţă a gunoiului este de 4-5 ani în funcţie de doza aplicată, calitatea 
îngrăşământului, compoziţia floristică a pajiştii. Sporurile cele mai mari de recoltă se obţin în anul I, spor ce 
scade treptat de la un an la altul. 

Gunoiul de grajd este mai bine valorificat când se administrea ză împreună cu doze mici de 
îngrăşăminte chimice. 

ATENŢIE! 
Pe pajiştile care sunt sub angajament APIA, fermierii trebuie să respecte perioadele în care 

aplicarea îngrăşămintelor este interzisă şi să asigure o distribuire uniformă a îngrăşămintelor. 
Conform art. 3 din Anexa la Programul de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu 

nitraţi din surse agricole, aprobat prin Hotărârea nr. 964din 13 octombrie 2000 privind aprobarea Planului 
de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, este interzisă 
aplicarea îngrăşămintelor organice şi/sau minerale în perioadele în care cerinţele culturii agricole faţă de 
nutrienţi sunt reduse (intervalul de timp în care temperatura medie a aerului este de sub 5oC) sau când 
riscul de percolare/scurgere la suprafaţă este mare. 

Datele calendaristice pentru începutul şi sfârşitul perioadei de interdicţie în aplicarea 
îngrăşămintelor pe pajişti (mineral, organic solid şi organic lichid), sunt prezentate în tabelul 6.3 
(http://www.apia.org.ro/files/pages files/Ghid eco- cond pt 2014 19 mai.pdf). 

 
 
 

 



AMENAJAMENT PASTORAL PENTRU PAJIŞTILE COMUNEI GĂVOJDIA 
 

 

91 

 

Tabelul 6.3 
Datele calendaristice pentru începutul şi sfârşitul perioadei de interdicţie în aplicarea îngrăşămintelor pe pajişti 

 Perioada de interdicţie 
Îngrăşăminte organice solide 1 noiembrie -15 martie 
Îngrăşăminte organice lichide şi îngrăşăminte 
minerale 

1 octombrie -15 martie 

 

 

 
Îngrăşăminte organice semilichide (tulbureala de grajd). 
Îngrăşăminte organice semilichide provin din adăposturile de bovine prevăzute cu un sistem de 

evacuare hidraulică a dejecţiilor sau prin spălarea cu jet de apă a padocurilor de la taberele de vară. Aceste 
îngrăşăminte sunt bogate în azot şi în potasiu; conţinutul în fosfor este însă scăzut. 

Îngrăşăminte organice semilichide sunt împrăştiate, pe pajişti, cu maşini speciale în doze de 
20-30m3/ha, primăvara devreme sau toamna târziu. Dacă se aplică primăvara, păşunatul este permis numai 
după o perioadă de 4 -5 săptămâni. Această fertilizare are un efect remanent de 2-3 ani. 

Târlirea pajiştilor cu animalele 
Târlirea reprezintă un mod de fertilizare a pajiştilor care se execută direct cu animalele. Astfel 

animalele care sunt ţinute închise în perioada de odihnă peste zi dar mai ales în timpul nopţii, lasă pe sol 
însemnate cantităţi de dejecţii lichide şi solide. 

În general târla sau strunga se amplasează în jurul saivanelor, a stânelor. Se pune deci problema 
folosirii acestor dejecţii în scopul sporirii valorii pajiştilor, a producţiilor acestora, cu atât mai mult cu cât 
cantitatea acestor dejecţii este considerabilă. 

Menţinerea animalelor pe târlă se realizează cu ajutorul unor garduri mobile numite porţi de târlire 
(sau ţarcuri, oboare, garduri). Acestea au 3 -4m lungime, 1,3 m înălţime fiind prevăzute cu 4-5 bare 
orizontale şi şipci oblice pentru asigurarea rezistenţei. Dacă porţile de târlire nu se mută în intervalul de 
timp stabilit apar fenomene nedorite. Suprafertilizarea distruge covorul vegetal apărând pericolul eroziunii 
solurilor pe terenurile în pantă. În anii următori târlirii excesive se instalează buruieni nitrofile ca: Urtica 
dioica, Rumex sp., Chenopodium sp., Veratrum album. 

Porţile din plasă de sârma cu rame metalice uşoare 21 -23 kg au o durabilitate mai mare, sunt uşor 
de manipulat şi de fixat în pământ, costul lor amortizându-se în 2-3 ani. Cu asemenea porţi, schimbarea 
târlei (ocolului) se face de un singur om într - un timp relativ scurt. 

Fertilizarea prin târlire reprezintă cea mai economică metodă de fertilizare a pajiştilor, unica 
cheltuială fiind legată de porţile de târlire. 

Pentru a se realiza fertilizarea prin târlire animalele sunt ţinute mai multe nopţi pe aceeaşi 
suprafaţă, din pajişte, în nişte locuri îngrădite cu garduri mobile. 

Suprafaţa strungii (târlei) se calculează în raport cu specia sau numărul animalelor, astfel: 
S = N x s 
unde: - s este suprafaţa rezervată unui animal; N- numărul de animale din 
turmă. 

Târlirea se execută pe întreg sezonul de păşunat cu o intensitate de maximum 2-3 nopţi o 
oaie/1m2 pe pajişti cu covor vegetal valoros, sau 4 -6 nopţi o oaie /1 m2 pe pajişti degradate. 

Târlirea se execută cu toate speciile de animale, pentru animalele mari (bovine) revenind ca 
echivalent 2-3 nopţi 1UVM/3m2 pe pajişti valoroase sau 4-6 nopţi pe pajişti degradate. 

Depăşirea pragului de 6-8 nopţi o oaie/1m2 sau 1UVM/3m2 duce la degradarea accentuată a 
covorului vegetal prin apariţia speciilor de buruieni nitrofile (ştevia, urzica, etc.) cât şi la poluarea apelor, 
solului, peisajului, îmbolnăvirea animalelor şi alte neajunsuri. 

În nopţile în care se realizează târlirea se acumulează cantităţi suficiente de elemente nutritive, 
care să determine sporirea procentului de participare în covorul ierbos a unor specii cu valoare foarte mare 
cum sunt: Lolium perenne, Trifolium repens, Trifolium pratense. 

Pentru realizarea unor sporuri mari şi menţinerea acestui spor cât mai îndelungat, se recomandă să 
se execute scheme de târlire care să cuprinsă întreaga suprafaţă ce poate fi fertilizată prin târlire în cicluri 
de cinci ani. 

Exemplu: 
De exemplu, târla sau strunga pentru 150 de oi va avea o suprafaţă de 150 m2 Dacă porţile de 
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strungă se mută odată la 5 zile, în intervalul de păşunat de 194 de zile, strunga se mută de 39 de ori. Dacă 
înmulţim suprafaţa strungii (150 m2) cu 39 rezultă că în intervalul de păşunat de 194 de zile se poate 
fertiliza o suprafaţă de 5.850.000m2. 

 
Fig.6.1.Schema fertilizării prin târlire - cu 150 de oi 
Sursa: Luminiţa Cojocariu, 2014, Cultura pajiştilor şi a plantelor furajere -note de curs 
 

Efectul târlirii se resimte 2-5 ani. Astfel prin mutarea succesivă a târlei, în sezonul de păşunat (în 
decursul unui an), se poate fertiliza o suprafaţă destul de mare de pajişte. 

Cerinţa principală a lucrării de administrare a îngrăşămintelor este ca acestea să fie distribuite cât 
mai uniform. Uniformitatea distribuţiei are importanţă mare, căci o distribuţie neuniformă face ca în unele 
zone cantitatea de îngrăşământ să fie mai mică, neasigurându-se efectul de îngrăşare scontat, iar în altele 
să fie concentraţii prea mari de îngrăşământ, provocând prin aceasta poluarea locală a solului. 

Mijloacele tehnice pentru aplicarea îngrăşămintelor se vor alege cu mare atenţie, în funcţie de felul 
şi starea îngrăşămintelor, de metoda aplicată pentru dozare şi aplicare propriu-zisă, de felul acţionării, de 
capacitate. 

ATENŢIE! 
❖ Pe pajiştile care sunt sub angajament APIA (măsurile 214/1, 214/2, 214/3.1 214/3.2) utilizarea 
tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim 30-50 kg azot substanţă activă 
(N s.a.)/hectar (a se vedea Caietul de Agromediu/APIA). 
 

6.2.2 Alte lucrări de îmbunătăţire a pajiştilor 
Combaterea buruienilor 
În alcătuirea covorului ierbos al pajiştilor alături de gramineele şi leguminoasele furajere perene 

participă şi speciile din grupa "diverse" sau „alte specii”, unele dintre acestea au valoare furajeră scăzută, 
iar altele sunt practic neconsumate de animale, sau prezintă un grad ridicat de toxicitate. 

Apariţia şi înmulţirea buruienilor în vegetaţia pajiştilor este favorizată de manifestarea în exces sau 
deficit a unor factori ecologici, precum şi de gospodărirea necorespunzătoare a pajiştilor, neexecutarea 
lucrărilor de curăţare, nefolosirea unei încărcături cu animale adecvate producţiei pajiştei, neschimbarea 
locurilor de odihnă şi adăpost pentru animale, fertilizarea neuniformă cu îngrăşăminte organice sau 
chimice, recoltarea cu întârziere a fâneţelor, folosirea la supraînsămânţare a unor seminţe infestate cu 
buruieni, etc. 

Practic trebuie considerate buruieni sau cel puţin vegetaţie nedorită şi Juncaceae-le şi 
Cyperaceae-le din pajişte cât şi speciile din alte familii botanice, care în pajiştile analizate de la Găvojdia 
sunt prezente în procent ridicat. 



AMENAJAMENT PASTORAL PENTRU PAJIŞTILE COMUNEI GĂVOJDIA 
 

 

93 

 

 
Fig.6.2. Vegetaţie indicatoare a excesului de umiditate in păşunea din localitatea Sălbăcel (foto original) 
 

 
Fig.6.3. Prezenţa speciilor nevaloroase pe pajiştile analizate (foto original) 

Speciile de rogozuri şi pipiriguri prezente în unele pajişti analizate ajung la dimensiuni foarte mari, 
iar după moartea plantelor, formează muşuroaie greu de distrus ( Fig. 6.2.). 

În general rogozurile în faza tânără au o valoare mai mare, dar atunci, primăvara, excesul de 
umiditate împiedică ajungerea la ele. Prin maturizare valoare furajeră a rogozurilor scade foarte mult astfel 
încât după apariţia inflorescenţelor şi când terenul s-a uscat şi poate fi păşunat, valoarea furajeră a acestor 
plante este echivalentă cu valoarea furajeră a paielor. 

Rogozurile au un conţinut scăzut în calciu ceea ce produce îmbolnăviri ale sistemului osos. 
Conţinutul ridicat în siliciu determină scăderea consumabilităţii acestora. Acest lucru este amplificat şi de 
faptul că multe specii sunt acoperite cu perişori tari impregnaţi cu siliciu, care irită mucoasa bucală şi 
intestinală provocând animalelor grave leziuni. 

În compoziţia vegetaţiei pajiştilor analizate din localităţile aparţinătoare comunei Găvojdia intră pe 
lângă graminee, leguminoase, Cyperaceae şi Juncaceae şi alte plante aparţinând speciilor şi familiilor foarte 
diferite, toate acestea fiind cunoscute sub numele generic de plante din alte familii botanice. 

Majoritatea speciilor care fac parte din grupa plantelor din alte familii botanice sunt neconsumate 
de animale. Unele depreciază calitatea produselor animaliere (Fig. 6.3. ) 

Folosirea neraţională a pajiştilor, supraîncărcarea acestora, intrarea prea devreme cu animalele la 
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păşunat sau scoaterea prea târziu a animalelor de pe păşune, lipsa unor lucrări elementare de îngrijire, face 
ca plantele din alte familii botanice să devină dominante. 

Recomandări: 
Pentru îmbunătăţirea pajiştilor din comuna Găvojdia recomandăm combaterea speciilor 

neconsumate de animale din păşuni, prin cosiri repetate şi eliberarea terenului de resturile vegetale. 
Această operaţiune este obligatorie după fiecare ciclu de păşunat şi cu precădere înainte ca speciile 

nedorite să fructifice, evitând astfel proliferarea lor. 
Obligatoriu primăvara înainte de intrarea cu animalele pe păşune se fac cosiri de curăţire a pajiştii. 

 
Fig.6.4. Pajişti cu exces de umiditate şi prezenţă de Juncacea şi Cyperacea în localitatea Sălbăcel (foto 
original) 
 

Lucrări ce se execută în timpul păsunatului 
După trecerea animalelor rămân o serie de dejecţii solide care trebuiesc considerate, în primul 

rând, ca sursă de elemente nutritive pentru vegetaţie. Importanţa acestora este mare pe pajiştile unde nu 
se aplică fertilizarea. 

Dacă pe pajişte sunt vaci de lapte de exemplu, atunci în medie o dejecţie solidă de vacă acoperă în 
întregime o suprafaţă de 0,09 mp, dar acţiunea ei asupra vegetaţiei se întinde pe o suprafaţa chiar de 10 ori 
mai mare. Aceasta cauzează neajunsuri mari, întrucât favorizează dezvoltarea speciilor nitrofile, lipsite de 
valoare economică, creând astfel mari neuniformităţi în compoziţia floristică. Dacă dejecţiile nu se 
împrăştie, după 10 zile, dispar toate leguminoasele şi 75 % din graminee. 

Un alt neajuns este şi faptul că dejecţiile sunt focare de infecţii. 
De aceea impunem ca pe pajiştile folosite de către animale din localităţiile comunei Găvojdia, după 

fiecare ciclu de păşunat dejecţiile solide să fie împrăş tiate, trecându-se peste pajişti cu târşitoarea. Astfel 
ele vor contribui la îmbunătăţirea pajiştii. 

După ce animalele au fost scoase de pe păşune rămân o serie de plante neconsumate. Aceste 
plante sunt cele pe care animalele le ocolesc. Rămânând pe pajişte ele pot forma seminţe şi ca atare 
proliferează. De aceea ele trebuiesc îndepărtate prin cosire. Operaţia este obligatorie, ca şi precedenta, 
după fiecare ciclu de păşunat. 

Recomandări 
În timpul păşunatului trebuie să se execute o serie de lucrări care să ducă la îmbunătăţirea 

compoziţiei floristice, la refacerea cât mai rapidă a plantelor, la sporirea producţiei de masă verde pe 
unitatea de suprafaţă, la asigurarea zooigienei: 

- cosirea resturilor nepăşunate după ce animalele au părăsit tarlaua, ceea ce împiedică fructificarea 
şi deci înmulţirea plantelor slabe din punct de vedere furajer, neconsumate de animale; 

- împrăştierea dejecţiilor animaliere, care prezintă cel puţin trei avantaje legate de faptul că: se 
împiedică astfel crearea condiţiilor de dezvoltare a buruienilor nitrofile nevaloroase, care s-ar putea 
dezvolta în jurul acestora; se realizează o anumită fertilizare a pajiştilor; se înlătură focarele de 
infecţie cu viermi paraziţi.Această operaţie se realizează cu grapele sau târşitoarele. 

- fertilizarea fracţionată cu azot; 
- irigarea acolo unde este posibil. 
Toate aceste măsuri, aplicate în complex, au ca efect creşterea valorii economice a păşunii respective. 
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Supraînsământarea 
La stabilirea amestecurilor se vor lua în considerare speciile mai valoroase existente în covorul ierbos, 

care se vor completa prin supraînsămânţare cu altele, pentru realizarea unui echilibru între graminee şi 
leguminoase, între graminee cu talie înaltă şi cele cu talie scundă şi alte criterii. 

Pentru completarea golurilor şi proliferarea plantelor valoroase, recomandăm supraînsămânţarea cu 
specii valoroase corespunzătoare condiţiilor ecologice specifice. 

În amestecurile destinate înfiinţării sau reinsamântării pajiştilor utilizate ca păşune, se introduce un 
procent mai mare de specii cu o mare capacitate de lăstărire, rezistente la călcat. 

În urma multiplelor cercetări efectuate pe plan naţional şi internaţional, s -au elaborat o serie de 
amestecuri pentru pajiştile temporare, în funcţie de modul de folosire, care sunt periodic revizuite. 

Epocile de supraînsămânţare sunt, atât primăvara cât mai devreme, imediat ce se poate lucra în câmp, 
cât şi în luna august până la începutul lunii septembrie.Cantităţile de sămânţă utilă la hectar se stabilesc în 
funcţie de densitatea covorului existent şi epoca supraînsămânţării (Luminiţa Cojocariu, 2013). 

Pentru pajistile din comuna Găvojdia recomandăm următorul amestec: 
Cantitatea de sămânţă: Speciile propuse pt amestec 

8 kg - Trifoi alb 

7 kg - Golomaţ 

10 kg - Paiuş de livezi 

7 kg - Raigras englezesc 

Q = 32 kg/ha  

 
 

Pentru supraînsămânţare este suficientă o prelucrare superficială a solului pe adâncimea de 2-5 cm 
cu ajutorul grapelor cu discuri sau colţi rigizi. Se utilizează una din aceste tipuri de grape sau un agregat 
format din amândouă, în funcţie de textura, structura, gradul de tasare şi umiditatea solului. 

ATENŢIE: Nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări pe pajiştile aflate sub 
angajament APIA (măsurile 214/1, 214/2, 214/3.1, 214/3.2). Se pot face doar în cazul terenurilor degradate 
şi doar cu specii din flora locală. 

 
 
 
 
Lucrările de îmbunătăţire necesare pe pajiştile aparţinătoare Comunei Găvojdia sunt specificate în 

următoarele fişe. 
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Trupul de păşune/parcelă descriptivă Volumul lucrărilor de îmbunătăţire (ha) 
Suprafeţe de 
protecţie 
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Total 

 

1 Trupul de păşune 
1. GĂVOJDIA: 
Ps 556  
Ps 558  
Ps 559  
Apj 561 

0.35 
8.68 
45.55 
3.18 

Da  Da Da  Da 57,76  

2 Trupul de păşune 
2. GĂVOJDIA 
Ps 548 L2  
PsPd 546 L2 
 Ps 550 L2  
Apj 560 L1  
Apj 560 L2 

0.21 
1.13 
49.00 
14.00 
 12,30 

Da Da Da Da  Da 76.64  

3 Trupul de păşune 
3. GĂVOJDIA:  
Ps 540  
Ps 542 L1  
Ps 542 L2 

9.53 
5.00 
38,45 

Da  Da Da  Da 52,98  

4 Trupul de păşune 
4. GĂVOJDIA 
Ps1183  
Ps1180  
Ps1178 

5.11 
3.96 
0.30 

Da  Da Da  Da 9,37  

5 Trupul de păşune 
5.GĂVOJDIA: 
Ps1141  
Ps1176  
Apj 1171 
 Ps1175 

5.32 
4.14 
7.59 
11.22 

Da  Da Da  Da 28,27  

 

 

 

6 Trupul de păşune 
6. GĂVOJDIA: 
Ps1136 L1  
Ps1136 L2 

4.61 
2.50 

Da  Da Da  Da 7,11  

7 Trupul de păş une 
7. GĂVOJDIA: 
Ps1070L1 
Ps1070L2 27.00 

27.00 

Da  Da Da  Da 54  
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Trupul de păşune/parcelă descriptivă Volumul lucrărilor de îmbunătăţire (ha) 

Nr. 
crt. Denumire Suprafaţa 

(ha) 

Fe
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1 Trupul de păşune 1. GĂVOJDIA:   Da Da  

 Ps 556      

 Ps 558 0.35     

 Ps 559 8.68     

 
Apj 561 45.55     

  3.18     

2 Trupul de păşune 2. GĂVOJDIA   Da Da  

 Ps 548 L2      

 PsPd 546 L2 0.21     

 
Ps 550 L2 1.13     

 Apj 560 L1 49.00     

 Apj 560 L2 14.00     

  12,30     

3 Trupul de păşune 3. GĂVOJDIA:   Da Da  

 
Ps 540 9.53     

 
Ps 542 L1 5.00     

 Ps 542 L2 38,45     

4 Trupul de păşune 4. GĂVOJDIA:   Da Da  

 
Ps1183 5.11     

 Ps1180 3.96     

 Ps1178 0.30     

5 Trupul de păşune 5 GĂVOJDIA:   Da Da  

 

 

 

 Ps1141  
Ps1176  
Apj 1171  
Ps1175 

5.32 
4.14 
7.59 
11.22 

    

6 Trupul de păşune 6. GĂVOJDIA:  
Ps1136 L1 
 Ps 1136 L2 4.61 

2.50 

 Da Da  

7 Trupul de păşune 7. GĂVOJDIA: 
Ps1070L1 
 Ps1070L2 

27.00 
27.00 

 Da Da  
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Lucrărilor de îmbunătăţire propuse în pajiştile din localitatea JENA 

 
Trupul de păşune/parcelă descriptivă Volumul lucrărilor de îmbunătăţire (ha) Suprafeţe 
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protecţie 
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Total 

 

1 Trupul de păşune 1 
JENA: 
Ps 996 L3  
Ps 991L3 
 Ps 994 L3 
 Ps 988 L4  
Ps 986 L4  
Ps 999 L1  
Ps 999 L2  
Ps 989/1L4 
 Ps 989/2 L4  
PsPd 1013L4  
Ps 1014 L4  
Ps 1016 L4  
Ps 1018 L4  
Ps 1020 L4 

3.15 
10.17 
2.50 
0.74 
22.03 
14.11 
14.10 
0.79 
7.54 
0.32 
4.76 
10.82 
1.00 
2.18 

Da  Da Da  Da 94,21  

 

 

 

2 Trupul de păşune 2 
JENA: 
Ps 1001  
Ps 1002 
 Ps 1000 

3.98 
14.50 
0.14 

Da Da Da Da  Da 18,62  

3 Trupul de păşune 3 
JENA: 
Ps 1002 L2 
 Ps 1004  
Ps 1006  
Ps 1009  
PsPd 1010 

17.53 
5.53 
 17.16  
34.36  
1.41 

Da  Da Da  Da 75,99  
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Trupul de păşune/parcelă descriptivă Volumul lucrărilor de îmbunătătire  (ha) 

Nr. 
crt. Denumire Suprafaţa 

(ha) 
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1 Trupul de păşune 1. JENA:      

 Ps 996 L3 3.15  Da Da  

 Ps 991L3 10.17     

 Ps 994 L3 2.50     

 Ps 988 L4 0.74     

 Ps 986 L4 22.03     

 Ps 999 L1 14.11     

 Ps 999 L2 14.10     

 Ps 989/1L4 0.79     

 Ps 989/2 L4 7.54     

 PsPd 1013L4 0.32     

 Ps 1014 L4 4.76     

 Ps 1016 L4 10.82     

 Ps 1018 L4 1.00     

 Ps 1020 L4 2.18     

2 Trupul de păşune 2. JENA:      

 Ps 1001 3.98  Da Da  

 
Ps 1002 14.50     

 Ps 1000 0.14     

3 Trupul de păşune 3. JENA:      

 Ps 1002 L2 17,53  Da Da  

 Ps 1004 5.53     

 Ps 1006 17.16     

 Ps 1009 34.36     

 PsPd 1010 1.41     
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Lucrărilor de îmbunătăţire propuse în pajiştile din localitatea LUGOJEL 
Trupul de păşune/parcelă descriptivă Volumul lucrărilor de îmbunătăţire (ha) Suprafeţe 
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, d
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Total 

 

1 Trupul de păşune 1. 
LUGOJEL: Ps38 0.40 

Da  Da Da  Da 0.40  

2 Trupul de păşune 2 
LUGOJ El : 
Ps 42 
 PSL 44 

0.70  
1 5.90 

Da Da Da Da  Da 
16,60 

 

3 Trupul de păşune 3 
LUGOJEL: 
Apj 20  
Apj 22 1.20 

1.87 

Da  Da Da  Da 3,07  

4 Trupul de păşune 4 
LUGOJEL: 
Ps 219  
Ps 97 

4.22 
1.03 

Da  Da Da  Da 5,25  

5 Trupul de păşune 5 
LUGOJEL: 
Apj 197 L5  
Ps 196 L5  
Apj 198 L5  
Apj 198 L4  
Apj 200 L2 
 Ps 202 L2  
Ps 204 L5  
Ps 206/2 L5  
Apj 206/1 L5  
Apj 100L3  
Ps 102 L3  
Ps 149 L3  
Ps 150 L3  
Ps 211 L1 

9.99 
0.09 
6.50 
15.50 
17.50 
 22.14 
 0.12 
 3.55  
8.36  
0.85  
0.37 
1.5 
 2.85  
0.20 

Da  Da Da  Da 99,60  

 

 

 

 
Ps 212 L1  
Ps 213 L1  
Ps 217 L2  
Ps 218 L1 

0.10 
0.08 
1,10 
8,80 

        

6 Trupul de păşune 
6LUGOJE : 
Apj 158 L1 
 Apj 160 L1 
 Apj 160 L2 
 Apj187 L2 
 Apj 189 L3 
 Apj 191 L3 

 16.76 
 4.96  
13.75 
 4.31 
2.50 

Da  Da Da  Da 50,78 ha  
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Trupul de păşune/parcelă descriptivă Volumul lucrărilor de îmbunătăi ire (ha) 

Nr. 
crt. Denumire Suprafaţa 

(ha) 

Fe
rt
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za

re
 c

hi
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ic
ă 

Fe
ti

liz
ar

e 
or

ga
ni

că
 

Su
pr
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an
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R
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1 Trupul de păşune 1LUGOJEL:      

 Ps38 0.40  Da Da  

2 Trupul de păşune 2 LUGOJE1 :      

 Ps 42 0.70  Da Da  

 PSL 44 1 5.90     

3 Trupul de păşune 3 LUGOJEL:      

 Apj 20 1.20  Da Da  

 Apj 22 1.87     

4 Trupul de păşune 4 LUGOJEL:      

 Ps 219 4.22  Da Da  

 Ps 97 1.03     

5 Trupul de păşune 5LUGOJEL:      

 Apj 197 L5 9.99  Da Da  

 Ps 196 L5 0.09     

 
Apj 198 L5 6.50     

 Apj 198 L4 15.50     

 
Apj 200 L2 17.50     

 Ps 202 L2 22.14     

 Ps 204 L5 0.12     

 Ps 206/2 L5 3.55     

 
Apj 206/1 L5 8.36     

 Apj 100L3 0.85     

 Ps 102 L3 0.37     

 Ps 149 L3 1.50     

 Ps 150 L3 2.85     

 

 
 

 

 Ps 211 L1 
 Ps 212 L1 
 Ps 213 L1  
Ps 217 L2  
Ps 218 L1 

0.20 
0.10 
0.08 
1,10 
8,80 

    

6 Trupul de păşune 6LUGOJE1 :      

 Apj 158 L1 8.50  Da Da  

 Apj 160 L1 16.76     

 Apj 160 L2 4.96     

 
Apj187 L2 13.75     

 Apj 189 L3 4.31     

 Apj 191 L3 2.50     
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Lucrărilor de îmbunătăţire propuse în pajiştile din localitatea SALBAGEL 

 

Trupul de păşune/parcelă descriptivă 
Volumul lucrărilor de îmbunătăţire (ha) Suprafeţe de 

protecţie 

Nr. 
crt. Denumire Suprafaţa 

(ha) 

În
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e 
T

ăi
er

ea
 

ar
bo

re
te

lo
r,

 
sc

oa
te

re
a 

ci
oa

te
lo

r 
C

om
ba

te
re

a 
pl

an
te

lo
r 
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Total 

 

1 Trupul de păşune 1 
SALBAGEL: 
Ps 1258 L1  
Ps 1258 L2 
 Ps 1258 L3 

8.00 
5.00 
5.00 

Da  Da Da  Da 18,00  

2 Trupul de păşune 2 
SALBAGEL: 
Ps 1258 L1  
Ps 1258 L2  
Ps 1258 L3  
PSL 1264 L4  
Ps 1266 L4 

4.00 
 13.85  
0.82  
11,84 

Da Da Da Da  Da 34,51  

3 Trupul de păşune 3 
SALBAGEL: 
Ps 1272 L2  
PSL 1265 L1  
Ps 1266 L1  
Ps 1266 L2  
Ps 1287 L2  

 

0.50 
0.21 
5.00 
15,72 
2.44 
0.10 

Da  Da Da  Da 89,70  

 

 

 

 Ps 1293 L2  
Ps 1312 L2 
 Ps 1315 L2  
Apj1317 L2  
PSL 1322 L2  
Ps 1289 L2  
Ps 1290 L2  
Ps1271 L2  
Apj 1447 L3a 

16.22 
0.56 
1.04 
16.63 
2.69 
0.61 
0.46 
7.16 
20.36 

        

4 Trupul de păşune 4 
SĂLBĂGEL: 
Ps 1468 L3b 
 Ps 1470 L1  
Ps 1470 L2 

15.37 
11,25 
12,43 

Da  Da Da  Da  39,05 

5 Trupul de păşune 5 
SĂLBĂGEL: 
Ps 1370 
 PSL1374 
 Ps 1376 
 Ps 1368 
 Ps 1365 
 PSL1338 
 PSL1340  
PSL1353  
Ps 1351 
 Ps 1343 
 PSL1325 
 PSL1331 
 PSL1332  
PSL1334  
Ps 1335  
Ps 1330 

6.41 
0.36 
6.80 
1.35 
3.23 
0.67 
2.06 
5.21 
0.43 
0.06 
4.67 
2.50 
1.74 
0.22 
0.91 
0.10 

Da  Da Da  Da  36,72 

6 Trupul de păşune 6 
SĂLBĂGEL: 
Ps1274 

7.28 
Da  Da Da  Da  7.28 
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Trupul de păşune/parcelă descriptivă Volumul lucrărilor de îmbunătăţire (ha) 

Nr. 
crt. Denumire Suprafaţa 

(ha) 

Fe
rt

il
iz

ar
e 

ch
im
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ă 
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rt
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ae
 

or
ga

ni
că
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a
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R
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a

m
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r

e 

1 Trupul de păşune 1SALBÂGEL:   Da Da  

 Ps 1258 L1 8.00     

 Ps 1258 L2 5.00     

 Ps 1258 L3 5.00     

2 Trupul de păşune 2 SALBÂGEL   Da Da  
 Ps 1258 L1 4.00     

 Ps 1258 L2 4.00     

 Ps 1258 L3 13.85     

 PSL 1264 L4 0.82     

 Ps 1266 L4 11,84     
3 Trupul de păşune 3 SALBAGEL   Da Da  
 Ps 1272 L2 0.50     

 PSL 1265 L1 0.21     

 Ps 1266 L1 5.00     

 Ps 1266 L2 15,72     

 Ps 1287 L2 2.44     

 Ps 1276 L2 0.10     

 Ps 1293 L2 16.22     

 Ps1312 L2 0.56     

 Ps1315 L2 1.04     

 Apj1317 L2 16.63     

 PSL 1322 L2 2.69     

 Ps 1289 L2 0.61     

 Ps 1290 L2 0.46     

 Ps 1271 L2 7.16     

 Apj 1447 L3a 20.36     

4 Trupul de păşune 4 SALBÂGEL:   Da Da  

 Ps 1468 L3b 15.37     

 Ps 1470 L1 11,25     

 Ps 1470 L2 12,43     
 

 

5 Trupul de păşune 5 SALBÂGEL: Ps1370 
6.41 

 Da Da  

 PSL1374 0.36     

 Ps1376 6.80     

 Ps1368 1.35     

 Ps 1365 3.23     

 
PSL1338 0.67     

 PSL1340 2.06     

 PSL1353 5.21     

 
Ps 1351 0.43     

 Ps 1343 0.06     

 PSL1325 4.67     

 PSL1331 2.50     

 PSL1332 1.74     

 PSL1334 0.22     

 Ps 1335 0.91     

 Ps 1330 0.10     

6 Trupul de păşune 6 SALBÂGEL:      

 Ps 1274 7.28  Da Da  
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Pentru pajiştile din Comuna Găvojdia se propun următoarele lucrări pe termen lung: 

- Desecări prin canale închise; 
- Decolmatarea canalelor; 
- Forări de fântâni pentru adăpatul animalelor, dar şi pentru deservirea stânelor, taberelor de vară, 

etc. 
- Construirea de adăpători specializate; 
- Garduri electrice pentru asigurarea păşunatului raţional, pe tarlale cu păstor electric (panouri 

fotovoltaice pentru alimentare cu curent electric); 
- Plantarea unor perdele arbori şi arbuşti pentru protecţie împotriva vânturilor şi a zăpezii, umbrare 

pentru animale, etc. 
- Aplicarea lucrărilor de îmbunătăţire pe pajişti trebuie întreprinse după un calendar bine stabilit, 

astfel încât lucrările să fie efectuate la momentul optim pentru o îmbunătăţire reală şi utilă a 
pajiştilor, fără a aduce prejudicii prin volumul lucrărilor de îmbunătăţire aplicate. Pentru a respecta 
cele amintite mai sus recomandăm orientarea utilizatorilor de pajişti după calendarul prezentat mai 
jos. 

 
Calendarul lucrărilor pe pajiştile din Comuna Găvojdia, în acord cu legislaţia în vigoare 

IANUARIE 
- Nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări. Se pot face doar în cazul terenurilor 
degradate şi doar cu specii din flora locală (214/1, 214/2, 214/3.1, 214/3.2). 
FEBRUARIE 
Continuarea curăţirii pajiştilor, respectiv defrişării vegetaţiei lemnoase în "ferestrele" iernii, dacă vremea o 
permite. Vegetaţia nedorită trebuie adunată de pe pajişte; 
Transportul gunoiului de grajd şi aplicarea lui. Utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până 
în echivalentul a maxim 30 kg azot substanţă activă (N s.a.)/hectar (214/1, 214/2, 214/3.1, 214/3.2) a se 
vedea Caietul de Agromediu/APIA; 
Aplicarea îngrăşămintelor chimice complexe din formele 16-16-16 sau 22-11-11 (NPK) pe pajiştile 
permanente, îndeosebi unde dorim să începem păşunatul mai devreme. Pe pajiştile care sunt sub 
angajament APIA (214/1, 214/2, 214/3.1, 214/3.2) utilizarea pesticidelor şi a fertilizanţilor chimici este 
interzisă; 
Curăţarea şi drenarea canalelor de desecare, acolo unde este cazul, dacă sol ul nu este acoperit; 
Interzicerea păşunatului, îndeosebi cu oile şi caprele, pentru a preveni degradarea solului şi rărirea 
prematură a covorului vegetal. 
MARTIE 
Se continuă defrişarea vegetaţiei lemnoase; 
Împrăştierea muşuroaielor şi nivelarea terenului; 
Se continuă, unde este cazul, transportul şi aplicarea gunoiului de grajd şi al amendamentelor; 
Eliminarea excesului de umiditate temporară prin canale de desecare şi al excesului permanent prin 
drenaje; 
Începe plantarea arborilor pentru eliminarea umidităţii (unde este cazul - plopi, salcie), umbră la animale 
sau delimitare tarlale (unde este cazul); 
Continuă aplicarea îngrăşămintelor chimice după topirea zăpezii (unde este cazul); 
Se construiesc sau se refac drumurile de acces pe păşune; 
Se verifică sursa de apă, în vederea asigurării apei necesară adăpatului pentru animale, din râuri sau 
fântâni. Se vor realiza: captări, amenajări specifice, puţuri, jgheaburi etc. 
Se vor realiza (acolo unde este cazul) construcţii uşoare pentru adăpostirea animalelor (tabere de vară). În 
cazul în care ele există se va trece la dezinfectarea şi repararea acestora. Adăposturile vor fi dimensionate 
după numărul animalelor iar acolo unde este cazul vor fi prevăzute cu instalaţii de colectare şi distribuţie a 
dejecţiilor şi alte utilităţi. 
Se vor repara şi dezinfecta stânele, saivanele, etc. 
APRILIE 
Încheierea acţiunilor de împrăştiere a muşuroaielor, defrişării vegetaţiei lemnoase dăunătoare şi nivelarea 
terenului; 
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Încheierea fertilizării cu gunoi de grajd şi aplicarea amendamentelor (daca este cazul); 
Continuarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare (eliminarea excesului de umiditate); 
Continuarea aplicării îngrăşămintelor chimice (daca este cazul); 
Lucrări de supraînsămânţare a pajiştilor cu covor vegetal degradat (acolo unde este cazul); 
Eliminarea crengilor uscate la arborii izolaţi de pe păşuni; 
Finalizarea lucrărilor de plantare arbori pentru umbră, împrejmuiri sau desecări biologice (acolo unde este 
cazul); 
Reparaţii la alimentările cu apă (puţuri, jgheaburi etc) podeţe, drumuri, garduri de împrejmuire, adăposturi 
pentru animale, stâni şi alte dotări pentru sezonul de păşunat; 
 Începerea sezonului de păşunat pe păşuni după data de 20 aprilie şi respectarea păşunatului pe specii şi 
categorii de animale. 
Păşunatul începe când solul e bine zvântat. Păşunile inundate nu trebuie păşunate mai devreme de 2 
săptămâni de la retragerea apelor (214/1, 214/2, 214/3.1, 214/3.2); 
Este interzis aratul şi discuitul pajiştilor sub angajament APIA (214/1, 214/2, 214/3.1, 214/3.2) a se vedea 
Caietul de Agromediu/APIA ; 
Respectarea încărcăturii optime de animale la hectar. 
MAI 
Utilizatorii de pajişti au obligaţia să respecte încărcătura minima de animale pe hectar (0,3 UVM). Păşunatul 
se efectuează cu maxim 1,0 UVM (Unitate Vită Mare) - maxim o bovină la hectar (214/1, 214/2, 214/3.2) - a 
se vedea tabele de conversie din Ghidul pentru Fermieri de la APIA. 
Trebuie să se asigure o densitate optimă pe întreaga suprafaţă (CP x suprafaţa pajiştii), pentru prevenirea 
păşunatului excesiv, care conduce la reducerea ratei de refacere a păşunii, scăderea producţiei de iarbă şi a 
cantităţii de iarbă consumată de animale în ciclurile următoare de păşunat. 
Planificarea succesiunii de păşunat a tarlalelor (păşunatul continuu) cu respectarea următoarelor criterii: 
a.conducerea turmelor pe un anumit traseu, care din când în când este modificat. Astfel animalele nu stau 
în acelaşi loc, ci păşunează pe locuri diferite şi în aceiaşi zi şi în zile diferite; 
b. păşunatul în front. În acest caz animalele sunt dirijate în deplasarea lor pe păşune de către un cioban ce 
le permite înaintarea numai pe măsura consumării plantelor; 
c. păşunatul continuu (liber) intensiv simplificat unde parcelarea este redusă în mod substanţial la 1 -2 
parcele, delimitate prin bariere naturale (canal, albia unui râu, garduri de arbuşti), drumuri, semne 
convenţionale sau prin garduri, cu efect direct asupra diminuării cheltuielilor ocazionale de parcelare şi 
alimentare cu apă. 
Se respectă păşunatul cu speciile de animale (oi, vaci, capre, cai) stabilite anterior, pentru a preveni 
reducerea potenţialului productiv al pajiştii şi afectarea calităţii acesteia. 
 
IUNIE 
În zona de câmpie şi dealuri joase începe campania de combatere a principalelor buruieni din pajişti, 
respectiv plantele neconsumate de animale. 
Începe recoltarea fâneţelor si conservarea furajelor sub forma de siloz, semisiloz şi fân, în funcţie de 
regimul pluviometric şi dotarea fermelor. 
Nu se vor efectua lucrări mecanizate pe pajiştile sub angajament APIA (214/2, 214/3.1, 214/3.2); 
Cositul trebuie efectuat până la 1 IULIE, realizat în etape. O bandă necosită de 3 metri va fi lăsată pe 
marginile fiecărei parcele. Această bandă poate fi cosită după 1 septembrie (214/3.2 pentru sfrâncioc cu 
fruntea neagră şi omuleţ de seară). 
IULIE 
Cositul poate începe doar după data de 1 iulie (214/1, 214/2); 
Masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa fâneţei nu mai târziu de două săptămâni de la 
efectuarea cositului (214/1,214/2); 
Prima coasă permisă după 31 IULIE (214/3.1, pentru Cristeiul de câmp). Cositul se va realiza dinspre 
interiorul parcelei spre exteriorul acesteia. O bandă necosită sau nepăşunată de 3 metri va fi lăsată pe 
marginile fiecărei parcele. Această bandă poate fi cosită / păşunată după 1 SEPTEMBRIE; 
Folosirea mixtă - păşunatul permis după prima coasă (Ca bun gospodar). Iarba cosită se adună în maxim 2 
săptămâni de la cosire (214/1) 
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AUGUST 
Cositul resturilor neconsumate şi împrăştierea dejecţiilor solide, după fiecare ciclu de păşunat; 
Aplicarea fazială a azotului pentru pajiştile care nu sunt sub angajament APIA (214/1, 214/2, 214/3.1, 
214/3.2); 
Agricultorii care utilizează pajişti permanente nu trebuie să ardă vegetaţia, inclusiv iarba rămasă după 
cositul pajişti (GAEC 8), obiectivul acestei condiţii fiind menţinerea unui nivel minim de întreţinere a solului 
prin protejarea pajiştilor permanente. 
SEPTEMBRIE 
Menţinerea pajiştilor permanente, prin asigurarea unui nivel minim de păşunat sau cosirea lor cel puţin 
odată pe an (GAEC 7); 
Nu este permisă tăierea arborilor solitari sau a grupurilor de arbori de pe terenurile agricole (GAEC 9); 
Niciun tip de îngrăşământ nu poate fi aplicat pe terenuri acoperite de zăpadă, pe terenuri cu apă în exces 
sau pe terenuri îngheţate. (Ordin Comun 1182/1270/2005,cerinţe pentru zonele vulnerabile la nitraţi); 
Nu vor fi folosiţi fertilizatori în apropierea resurselor de apă în conformitate cu următoarele indicaţii: 
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 fi folosit nici un tip de fertilizator la o distanţă mai 
mică de 100 m faţă de staţia de captare a apei. 
OCTOMBRIE 
La sfârşitul lunii animalele se pregătesc să iasă de pe păşune; 
NOIEMBRIE 
Este interzis a se intra cu animalele în pajişte, plantele din covorul vegetal au nevoie de o perioadă de 
repaus. 
DECEMBRIE 
Este interzis a se intra cu animalele în pajişte, plantele din covorul vegetal au nevoie de o perioadă de 
repaus. 
SPECIFICARE: 
Codul 214 reprezintă - Măsura de Agromediu din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, din cadrul 
Pilonul 2/Axa 2 GAEC reprezintă- Bune Practici Agricole şi de Mediu 
- SAPS Plăţile Directe (pe suprafaţă) din cadrul Pilonului 1 
ATENŢIE! 
UTILIZAREA PESTICIDELOR ŞI A FERTILIZANŢILOR CHIMICI ESTE INTERZISĂ!  
EXPLICAŢII: 
214/1 (Pachetull) - „Pajişti cu Înaltă Valoare Naturală”; 
214/2 (Pachetul 2) - „Pajişti cu Înaltă Valoare Naturală - Practici Agricole Tradiţionale”; 
214/3.1(Pachetul 3: Varianta 3.1) - „Crex Crex/ Cristelul de câmp; 
214/3.2(Pachetul 3: Varianta 3.2) - „Lanius minor şi Falco vespertinus/ Sfrâncioc cu fruntea neagră şi omuleţ 
de seară. 
 

FOLOSIREA PAJIŞTILOR 
După aplicarea metodelor de îmbunătăţire a pajiştilor permanente în continuare se va acorda o atenţie la 
fel de mare folosirii producţiei de iarbă, atât prin păşunat direct cu animalele, cât şi prin cosire în vederea 
conservării ei pentru sezonul rece sub formă de fân, siloz, etc. sau a utilizării masei verzi pentru furajare la 
iesle. 
 

6.3 Stabilirea încărcării cu animale a pajiştilor 
Ritmul neuniform de repartizare a producţiei de iarbă pe păşuni face ca animalele să aibă de regulă un 
surplus de hrană la începutul păşunatului şi să fie în criză la sfârşitul sezonului. Rezolvarea acestui neajuns 
pe păşunile neamenajate se face pe două căi şi anume reducerea treptată a efectivelor de animale scoase 
la păşunat sau hrănirea cu nutreţuri produse în arabil (porumb verde, sfeclă, dovlecei, etc.) sau alte 
furaje însilozate (Maruşca T., şi colab., 2014). 
Stabilirea încărcăturii totale cu animale a unei păşuni (IAP) se face prin înmulţirea suprafeţei păşunii (Sp) 
exprimată în hectare cu încărcarea păşunii, sau capacitatea de păşunat,la hectar pentru diferite specii sau 
categorii de animale. 
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Tabelul 6.1. 
Stabilirea încărcăturii totale cu animale a păşunilor din Comuna Găvojdia 
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ZAF încărcare in UVM 
1 ha TotăT 

Localitatea GĂVOJDIA Trupul: T1, T2, 
T3, T4, T5, T6, T7 
Tip de pajişte: 
- Pajişti de câmpie şi podişuri joase/ Păşuni 
productive, mezofile -Pajişti de lunci, văi şi 
depresiuni 

286.13 13t 92 8  194 1,3 371,96 

Localitatea JENA Trupul: T1, T2, T3 
Tip de pajişte: 
- Pajişti de câmpie şi podişuri joase/ Păşuni 
productive, mezofile -Pajişti de lunci, văi şi 
depresiuni 

188.82 13t 92 8  194 1,3 245,46 

Localitatea LUGOJEL Trupul: T1, T2, 
T3, T4, T5, T6 
Tip de pajişte: 
- Pajişti de câmpie şi podişuri joase/ Păşuni 
productive, mezofile -Pajişti de lunci, văi şi 
depresiuni 

175.70 13t 92 8  194 1,3 228,41 

Localitatea SĂLBĂGEL Trupul: T1, T2, 
T3, T4, T5, T6 
Tip de pajişte: 
- Pajişti de câmpie şi podişuri joase/ Păşuni 
productive, mezofile -Pajişti de lunci, văi şi 
depresiuni 

225.26 13t 92 8  194 1,3 292,83 

*ZAF- număr zile animal furajat pe păşune; DSP - durată sezon păşunat 0,05 - cantitatea de masă verde, în tone, consumată efectiv de un 
UVM/zi 
 

 

6.4 Organizarea păsunatului 
După ce am aplicat toate metodele de îmbunătăţire a covorului ierbos a unei pajişti, după caz prin 

curăţire de vegetaţie dăunătoare, fertilizare organică şi chimică, supraînsămânţare, reînsămânţare, 
amendare, etc., problema cea mai importantă rămâne valorificarea producţiei de iarbă prin cosire şi /sau 
păscut cu animalele (Maruşca T. şi colab., 2014 ). 

Trebuie să se acorde o atenţie la fel de mare metodelor de folosire ca şi metodelor de îmbunătăţire 
a producţiei unei pajişti, pentru a se obţine rezultatele scontate. 
Metodele de păşunat se clasifică în două categorii: păşunatul liber (continuu sau neraţional) şi păşunatul 
raţional. Ambele metode au variante pentru exploatarea intensivă şi extensivă. 

Păşunatul continuu (liber) este sistemul de păşunat practicat, în zonă, din cele mai vechi timpuri, 
fiind un sistem extensiv. Conform acestui sistem, animalele sunt lăsate să pască pe păşune de primăvara 
devreme şi până toamna târziu. 
Sistemul este practicat în zonele secetoase, unde producţia pajiştilor permanente este mică şi neuniform 
repartizată pe cicluri de păşunat; perioada de secetă din vară duce la diminuarea producţiei în ciclurile trei 
şi patru. 

În următorii ani, după ce se vor face toate lucrările de ameliorare a pajişti lor, unele pajişti pot fi 
tarlalizate (în mod special blocurile fizice - cu subvenţii APIA) şi se va putea trece la păşunatul raţional cu 
garduri electrice. 

Recomandări: 
Practicarea unor variante de raţionalizare a păşunatului continuu: 

- conducerea turmelor pe un anumit traseu, care din când în când este modificat. Astfel animalele nu 
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stau în aceelaşi loc, ci păşunează pe locuri diferite şi în aceiaşi zi şi în zile diferite; 
- păşunatul în front. În acest caz animalele sunt dirijate în deplasarea lor pe păşune de către un 

cioban ce le permite înaintarea numai pe măsura consumării suficiente a plantelor; 
- păşunatul continuu (liber) intensiv simplificat unde parcelarea este redusă în mod substanţial la 1 

-2 parcele cu efect direct asupra diminuării cheltuielilor ocazionale de parcelare şi alimentare cu 
apă. 

În momentul în care producţia pajiştii se va îmbunătăţii considerabil se va putea trece la organizarea 
unui păşunat raţional, pe anumite unităţi de exploatare. 
 

Păşunatul raţional (prin rotaţie). Are ca principiu împărţirea păşunii în tarlale şi intrarea succesivă cu 
animalele pe tarlale. 

Organizarea unui păşunat raţional (prin rotaţie) presupune stabilirea numărului de parcele (tarlale) în 
care se împarte pajiştea, suprafaţa acestora şi durata de timp cât stau animalele pe tarla. 
În această metodă păşunea este păscută doar pentru anumite perioade, intercalate cu pauze care permit 
refacerea plantelor din pajişti (25-30 de zile). 

Ciclul de păşunat se referă la durata de refacere a pajiştii şi durata păşunatului pe o tarla. Astfel 
în intervalul de păşunat de 194 de zile (20.04.-1.11.), avem 4-6 cicluri de păşunat în funcţie de evoluţia 
factorilor climatici; în general în zona de câmpie pe timpul verii vegetaţia pajiştilor suferă foarte mult. 

Şi această metodă prezintă mai multe variante ce pot fi utilizate după caz: 
O primă variantă - păşunatul dozat, pe care o recomandăm pentru pajiştile permanente, cu 

producţii mai mici de 8 t/ha m.v. utilizate în mod special cu oile, se referă la atribuirea unei suprafeţe mai 
mari de păşune, pe care animalele stau o periodă mai lungă de timp (Fig. 6.3.). Suprafaţa tarlalei se 
calculează în funcţie de producţia păşunii şi de numărul de animale. Tarlalele sunt utilizate în succesiune, 
conform figurii de mai jos. 

 
Fig. 6.3. Păşunatul dozat, în succesiune 
(http://www.gazetadeagricultura.info/animale/ovine-caprine/12981-pasunatul-oilor.html) 
 

Varianta intensivă - a păşunatului raţional constă în împărţirea păşunii în 8-12 tarlale şi intrarea 
succesivă cu animalele pe tarlale (Fig.6.4.). Această variantă este 
deja mai pretenţioasă şi se recomandă acolo unde producţia păşunii depăşeşte 13 - 15 t/ha masă verde. 

Conform Ordinului 544/2013 şi a literaturii de specialitate, pentru stabilirea numărului de tarlale se 
face raportul între durata de refacere a vegetaţiei pajiştii şi durata păşunatului pe o tarla: 
N.t.= D.r. - D.p. 
în care: 
N.t. - numărul de tarlale; 
D.r. - durata de refacere a pajiştii (pentru regenerarea plantelor), cu variaţii cuprinse între 24 şi 50 zile, în 
funcţie de numărul ciclului de păşunat, condiţiile meteorologice, altitudine, tipuri de plante etc.; 
D.p. - durata de păşunat pe o tarla cu variaţii cuprinse între 3 şi 6 zile. 

Numărul de tarlale se majorează cu 1 -2, reprezentând tarlalele care se scot anual prin rotaţie de la 
păşunat, pentru aplicarea metodelor de îmbunătăţire. 

După stabilirea numărului de tarlale şi a suprafeţelor acestora se trece la delimitarea tarlalelor. 
Delimitarea tarlalelor - se realizează prin formele naturale ale reliefului (râuri, văi) vegetaţia 

lemnoasă existentă (liziere, pâlcuri de arbori), drumuri, semne convenţionale sau prin garduri. 
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Gardurile fixe sunt formate din stâlpi înalţi de 1,5 m de la suprafaţa solului, cu distanta între ei de 
3-4 m, pe care se fixează 3-4 rânduri de sârmă ghimpată sau şipci. Gardurile interioare pot avea numai 
două rânduri de sârmă. Gardurile fixe sunt costisitoare şi necesită lucrări permanente de întreţinere. 

Gardurile electrice - cu păstor electric, reprezintă soluţia cea mai bună pentru organizarea 
păşunatului pe tarlale. În interiorul tarlalelor se pot delimita suprafeţe mai mici, pe care animalele să stea 1 
-2 zile sau doar o jumătate de zi. 

Delimitarea între parcele se poate face şi prin garduri vii formate din foioase. Gardurile sunt 
indispensabile din punct de vedere tehnologic, economic şi ecologic. Ele reduc viteza vânturilor, asigură 
umbra pentru animale în zilele toride, păstrează umiditatea solului, produc oxigen. Se recomandă următorii 
arbuşti: soc, lemn câinesc, gledice, sălcioară, cătină albă, păducel, alun, etc. 

 
Liniile punctate indica garduri mobile 
Fig. 6.4. Păşunatul în interiorul tarlalelor 
(http://www.aazetadeaaricultura.info/animale/ovine-caprine/12981-pasunatul-oilor.htmn 
 

Timpul de păşunat pe tarla prezintă de asemenea o importanţă deosebită. Se cunoaşte faptul că 
animalele erbivore reuşesc, în câteva ore, să-şi procure necesarul de hrană. În rest se plimbă bătătorind 
iarba şi solul. De aceea este indicat să se păşuneze dimineaţa 3-4 ore, să se întrerupă păşunatul 2-4 ore ( 
timp în care animalele se odihnesc şi beau apă) şi să se reia după - amiază de asemenea 3-4 ore. 

În cazul păşunatului raţional (când se face tarlalizarea) păşunea se menţine la un nivel productiv 
ridicat prin fertilizarea periodică, la fiecare 3-4 săptămâni cu îngrăşăminte chimice sau organice. În timpul 
administrării îngrăşămintelor nu se întrerupe păşunatul. Excepţie fac pajiştile care sunt sub angajament 
APIA. La acestea fertilizarea se va face în funcţie de recomandările din pachetul accesat. 

Avantajele sistemului raţional (în oricare din variante) de păşunat sunt: 
- se limitează timpul petrecut de animale pe un anumit teritoriu; 
- sporeşte producţia păşunilor ca urmare a faptului că plantele după folosire au timp pentru 

refacere; 
- ciclurile de păşunat determină o mai bună uniformizare a producţiilor în decursul perioadei de 

vegetaţie; 
- înlăturarea păşunatului selectiv prin faptul că animalele sunt obligate să consume toate speciile, 

adică atât cele valoroase cât şi cele nevaloroase, ceea ce face ca procentul de buruieni să se reducă 
şi deci să se îmbunătăţească compoziţia floristică a pajiştii; 

- folosirea uniformă a întregii suprafeţe de păşunat, nemaiexistând suprafeţe subpăşunate (cu plante 
nevaloroase) sau suprapăşunate (cu plante valoroase); 

- sporeşte gradul de consumabilitate al plantelor; 
- posibilitatea aplicării lucrărilor de îmbunătăţire a pajiştilor, inclusiv fertilizare, irigare etc.; 
- animalele nu distrug ţelina şi în consecinţă nu se declanşează fenomene erozionale; 
- obţinerea unor producţii mai mari la animale (lapte, carne) prin faptul că au la dispoziţie tot timpul 

furajul în cantitatea şi de calitatea corespunzătoare; 
- prevenirea îmbolnăvirii animalelor de parazitoze pentru că în intervalul de 25 - 30 zile cât animalele 

lipsesc de pe tarla ouăle şi larvele paraziţilor sunt omorâte de acţiunea razelor solare; 
- posibilitatea grupării animalelor pe categorii omogene, ceea ce prezintă mari avantaje din punct de 

vedere tehnic, economic, şi organizatoric. 
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Lucrări tehnice şi instalaţii 
Pe pajişti unele împrejmuiri sunt deosebit de necesare pentru o mai bună exploatare a covorului ierbos. 
Aceste împrejmuiri, sub forma de garduri, servesc la delimitarea de tarlale, la separarea unor fâneţe de 

păşuni, la împrejmuirea stânelor, taberelor de vară, a locuinţelor, plantaţiilor, terenurilor degradate, a 
prăpăstiilor, a terenurilor mlăştinoase etc. 

Intr-o economie prosperă, nu se poate renunţa la asemenea amenajări. Împrejmuirile se execută, în 
general, din materiale locale (lemn, piatră), sau pot fi garduri din sârmă şi stâlpi din beton. 

În momentul în care se va trece la realizarea împrejmuirilor, acestea se vor face pe baza unui plan ce va 
ţine cont de reglementările în vigoare;ORDIN 544 21/06/2013, art. 14, alin (1) şi (2) ce prevede 
următoarele: 

1.Amplasarea gardurilor în vederea împărţirii pe tarlale a pajiştilor se va face conform schiţei-hartă care 
cuprinde: 

- suprafeţele care se vor supraînsămânţa; 
- tarlalele situate pe pajişti permanente (pentru menţinerea compoziţiei 
- floristice printr-un păşunat raţional); 
- suprafeţele cu pajişti anuale/temporare; 
- suprafeţele utilizate ca fâneţe; 
- terenurile fragile care sunt susceptibile la eroziune; 
- cursurile de apă, şanturile, în care se pot înfiltra nutrienţi; 
- alte caracteristici naturale de peisaj. 
2. Gardurile temporare reprezintă un sistem eficient pentru păşunatul raţional al tuturor ierburilor, 

modalitate rapidă de a regla suprafaţa de pajişte la cerinţele reale ale animalelor, de a păstra densitatea 
optimă a animalelor şi pentru gestionarea corectă a cantităţii de masă verde consumată de către animale. 

Gardul electric constituie un mijloc foarte eficient pentru organizarea păşunatului pe tarlale, pentru 
delimitarea parcelelor sau pentru protejarea împotriva animalelor sălbatice. 
Acest echipament funcţionează pe principiul producerii unor şocuri de tensiune înaltă, dar de intensitate 
joasă şi de foarte scurtă durată, asupra animalului care atinge conductorul gardului, prin închiderea unui 
circuit electric între conductor şi pământ prin corpul animalului. 
Gardurile electrice moderne folosesc pentru alimentare baterii de acumulatoare care sunt menţinute în 
stare de încărcare cu instalaţii cu panouri fotovoltaice. 
Generatoarele de impulsuri sunt construcţii electronice compacte care au rolul de a transforma curentul 
preluat de la sursa de alimentare în curent cu impulsuri de tensiune ridicate, la intensitate scăzută şi de 
foarte scurtă durată. 
Parametrii pe care trebuie să-i realizeze un generator de impulsuri la nivelul lungimii totale a conductorului 
sunt: tensiunea minimă a impulsului de 2000 V, tensiunea impulsului pentru oi poate ajunge până la 4.000 
V; energia impulsului cuprinsă între 1 şi 5 J; perioada dintre două impulsuri cuprinsă între 1 şi 1,5 secunde; 
durata impulsului de maxim 25 milisecunde. 
Drept conductori pentru garduri electrice se folosesc: conductori din sârmă zincată cu diametru cuprins 
între 1,5 şi 2,5mm; conductori rotunzi acoperiţi la exterior cu împletitură din liţe de cupru cu diametrul 
exterior cuprins între 2,5 şi 12,5 mm; conductori sub formă de panglică cu lăţimi cuprinse între 6 şi 40 mm. 
Lungimea conductorului pe care poate să-l alimenteze un generator de impulsuri poate atinge chiar 30 km 
şi depinde de rezistenţa specifică a conductorului şi de puterea generatorului de impulsuri folosit. 
Ca stâlpi pentru gardul electric se pot folosi: stâlpii din lemn; stâlpii metalici; stâlpii din fibre de sticlă sau 
mase plastice dure etc. Conductorii se fixează pe stâlpi folosind izolatori. 
La instalarea pe teren a gardului trebuiesc respectate indicaţiile din notiţa tehnică. 
(http://pajisti-grassland.ro/proiecte/lucrari/ghid1 .pdf). 
Pe lângă avantajele legate de sporirea gradului de valorificare a ierbii prin păşunatul porţionat cu "păstorul" 
electric se reduce numărul păstorilor care pot efectua alte lucrări necesare pe pajişti în perioada de 
păşunat. 
În localitatea Găvojdia, pe suprafaţa pajiştilor nu există garduri electrice sau de altă natură. 
 

6.5 Căi de acces 
La fiecare corp de pajişte trebuie să existe un drum de acces pe care să poată circula mijloace auto 

şi mecanizate, ca să efectueze în bune condiţii, în sezonul primavără-vară-toamnă, toate transporturile 
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necesare, inclusiv pentru mersul animalelor la şi de la păşune. 
De la drumul principal de acces la corpul de pajişti se vor deschide şi amenaja drumuri în 

continuare, pe cât posibil la toate trupurile de pajişti, iar în interiorul fiecărui trup se vor amenaja drumuri 
sau căi de acces simple, până la adăposturile de animale, la stâne, la adăpători, depozite de furaje, silozuri 
etc. 

La proiectarea şi execuţia drumurilor pastorale se ţine seama de unele criterii, şi anume: 
- drumul să servească pe cât posibil mai multor scopuri: pastorale, forestiere, turistice, etc. ; 
- să ofere posibilităţi de acces la o cât mai mare suprafaţă de pajişti; 
- să traverseze cât mai puţine văi şi pâraie, în vederea reducerii volumului lucrărilor de artă, poduri, 

podeţe etc. şi să evite complet locurile înmlăştinate; 
- să fie pietruit, de la drumul de legătură până la corpul de pajişti; 
- să solicite un cost redus pe fiecare kilometru. 
În pajiştile aparţinătoare localităţii Găvojdia, intrarea pe parcele se face pe drumuri principale, 

secundare, laterale sau pe drumuri din parcelă. 
 

6.6 Construcţii zoopastorale şi surse de apă 
O lucrare de o deosebită importanţă se referă la asigurarea apei pe păşune. Modul de amenajare 

depinde de sursa de apă. Cel mai indicat este folosirea surselor de apă naturale (râuri, izvoare, fântâni) dar, 
care să nu fie poluate. Se cunoaşte că producţiile obţinute de la animale sunt mult influenţate de calitatea 
şi cantitatea apei. 
În general, animalele beau multă apă, cantităţile consumate fiind condiţionate de mai mulţi factori. Astfel, 
cu cât animalele sunt mai grele şi dau producţii mai mari de lapte, vor consuma mai multă apă. De 
asemenea, consumul de apă este în strânsă legătură cu conţinutul de substanţă uscată ingerată. În mod 
obişnuit, pentru 1 kg SU ingerată, bovinele au nevoie de 4-5 l apă, iar ovinele şi cabalinele de 2-3l apă. 
Când adăpatul se face în râuri, trebuie amenajată o porţiune de râu unde animalele să aibă acces fără a fi 
periclitate de accidentări. Porţiunea respectivă trebuie pietruită pentru a preîntâmpina înmlăştinarea. 
Dacă se face adăparea în jgheaburi cu apă permanentă de la izvoare (a căror debit trebuie să fie superior 
consumului de apă al animalelor), locul trebuie să fie pietruit şi prevăzut cu pantă de asemenea pentru 
prevenirea înmlăştinării. 
Tot adăpători (jgheaburi) se fac şi atunci când adăpatul se face din fântâni. La construirea adăpătorilor 
trebuie să se ţină seama de câteva elemente pentru ca adăpatul să se desfăşoare în bune condiţii şi cât mai 
repede. 
În continuare prezentăm câteva date orientative cu privire la dimensiunile necesare pentru adăpători: 
 
Tabelul 6.2. 
Date necesare pentru calcularea lungimii adăpătorilor  

Specia 

Necesar 
zilnic (l apă) 

Lăţimea de jgheab Timpul necesar pentru 
adăparea unui animal Adăpat pe o Adăpat pe ambele 

laturi 

  latură  (minute) 

Cornute mari, cai si ecvidee 40-45 0,5 1,2 7-8 
Tineret bovin-cabalin 25-30 0,4 1,0 5-6 
Oi şi capre 4-5 0,2 0,5 4-5 
Tineret ovin 2-3 0,2 0,5 4-5 
Porci 8-10 0,2 0,5 4-5 
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Tabelul 6.3. 
Date referitoare la cerinţele adăpătorilor, în funcţie de specie (cm) 

Specia Adâncimea 
adăpătorii 

Lăţimea înălţimea de la pământ 
 sus jos  

Cornute mari 35 35 25 40-60 
Cai si ecvidee 35 40 30 60-70 
Oi şi capre 20 30 25 25-35 
Porci 25 30 25 20-30 

 
Lungimea adăpătorii (L) este dată de formula: L=Nxtxs/T 
, unde: 
N - numărul de animale care urmează să se adape; t - timpul necesar pentru adăparea unui animal (minute) s - frontul de 
adăpare necesar pentru un animal în metri; 
T - timpul necesar pentru adăparea unei turme, care este de 60 minute. 

Pe pajiştea din localitatea Găvojdia există o sursă de apă sub forma unei adăpători (jgheaburi) (Fig. 
6.6 si 6.7). 

 
Fig.6.6. Adăpătoare pe pajiştea din localitatea Găvojdia (foto original) 

 
Fig.6.7. Adăpătoare pe pajiştea din localitatea Găvojdia (foto original) 
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Fig.6.8. Adăpătoare pe pajiştea din localitatea Jena (foto original) 

Fig.6.10. Adăpătoare pe pajiştea din localitatea Lugojel (foto original) 

 
De asemenea în localităţile Lugojel şi Jena sunt prezente adăpători în pajişte (fig. 6.8,6.9 şi 6.10). 

Fig.6.9. Adăpătoare pe pajiştea din Localitatea Lugojel (foto original)
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Pe pajiştiile din comuna Găvojdia sunt forate fântâni, iar adăpatul animalelor se face din jgheaburi, 

ce trebuie reparate anual. 
O altă sursă de apă utilizată este apa din râul Timiş sau canale. Porţiunea pe care animalele se 

adapă trebuie reamenajată anual (pietriş, cosirea vegetaţiei). 
Recomandări 

- Verificarea anuală a sursei de apă: fântâni, surse de apă naturale; 
- Înainte de a intra cu animalele pe păşune trebuie reparate şi dezinfectate adăpătorile ( 

jgheaburile); 
- Verificarea anuală a sursei de apă (fântâni), ce deservesc stânile; 
- Forarea unor fântâni acolo unde este cazul. 

 
Locurile de adăpost pentru animale şi oameni 
Activitatea pastorală cere încă destul de multe braţe de muncă, atât pentru 

lucrările de îmbunătăţire a pajiştilor, cât mai ales pentru exploatarea lor, inclusiv recoltatul fânului şi 
îngrijirea şi deservirea animalelor. 

Păstorul de vite sau ciobanul are un rol important în cadrul activităţii pastorale, de aceea lor 
trebuie să li se creeze condiţii de locuit corespunzătoare. Pentru personalul care deserveşte animalele, 
încăperile de locuit se pot construi ataşate de celelalte construcţii zoopastorale, stâne, grajduri, tabere de 
vară, magazii sau amenaja ca adăposturi speciale. 

Asemenea tipuri sau modele de locuinţe sau adăposturi pot varia de la un etaj altitudinal la altul, 
după zone, după numărul oamenilor ce urmează să locuiască în ele şi după felul şi numărul animalelor ce le 
deservesc.Este de dorit ca asemenea locuinţe să-şi păstreze din punct de vedere arhitectural intregul 
specific local. 

Stânele 
Sunt construcţii unde se face prepararea laptelui de oaie şi a brânzeturilor şi unde au ciobanii 

locuinţa de vară. 
Se amplasează construcţia lângă sursa de apă sau se are în vedere posibilitatea de a aduce apa la 

stâna prin conducte sau forarea de fântâni.Amplasarea stânei este legată şi de existenţa unei căi de acces, 
drum sau potecă. De la stână trebuie, pe cât posibil, să fie vedere largă spre trupul de păş une. Stâna se 
aşează cu spatele către vântul dominant şi cu celarul orientat către nord sau nord-est, nord-vest, pentru că 
e necesar ca în această încăpere să fie în permanenţă răcoare, să nu fie în bătaia directă a razelor solare. La 
stână şi în jurul ei este necesară în permanenţă o mare curăţenie. 

Activitatea la stânele cu oi mulgătoare este legată de aşa numita strungă, amenajare pentru muls 
şi pentru separarea oilor mulse de cele nemulse. Se consideră că sistemul strungilor fixe nu este bun, 
pentru că stând prea mult într-un loc, se distruge complet vegetaţia ierboasă şi nu mai cresc decâ t buruieni 
nitrofile ca: urzici (Urtica dioica), ştevii (Rumexsp.), şi altele. Strunga trebuie sa fie mutata si ea la fiecare 
2-4 zile în alt loc, toate porţiunile de pajişte d in apropierea stânei putând fi fertilizate prin târlire, prin 
mutarea strungii. 

Pentru muncitorii care lucrează la îmbunătăţirea pajiştilor se construiesc adăposturi ţinând seama 
de numărul de ani în care se va lucra cu un număr sporit de muncitori şi de destinaţia ce urmează a se da 
adăpostului (va rămâne ca atare sau se va transforma în magazie, adapost pentru tineretul taurin, grajd 
pentru tauri sau pentru vaci înainte de fătare etc). 

În general în zona de câmpie, locuinţele pentru oameni nu se amenajează în pajişti, muncitorii care 
lucrează pe pajişte, seara se retrag, având case în sat. 

Excepţie fac ciobanii care rămân şi peste noapte lângă oi. 
În zona de câmpie, în general, bovinele sunt duse vara la păşune dimineaţa şi sunt aduse seara şi ca 

atare nu au nevoie de adăposturi. Oile, în schimb, stau în permanenţă în parcela unde păşunează, făcând în 
acelaşi timp şi fertilizarea prin târlire, iar pe timpul unor intemperii se adăpostesc sub arbori. 

Recomandări 
- Reamenajarea stânelor, magaziilor, locuinţelor şi sau adăposturilor pentru îngrijitori; 
- Reamenajarea şi dezinfectarea grajdurilor, tabere de vară; 
- Amenajarea strungii (amenajare pentru muls).   
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CAPITOLUL VII 

DESCRIERE PARCELARĂ 

Trupul de pajişte 1 Găvojdia

U.A.T. Trup de 
pajişte 

Parcelă 
descriptivă 

Suprafaţa 
(ha! 

Categorie de 
folosinţă 

Unitate de 
relief 

Configuraţie 

Găvojdia T.1 
Găvojdia 

Ps 556 Ps 558 
Ps 559 Api 561 

0.35 
8.68 

45.55 
3.18 

Păşune Câmpie  

Altitudine 135-160 m Expoziţie: - Înclinatie    

Sol: conform studiu pedologie _____________________________________________________________  

Tip de pajişte - Pajişti de câmpie şi podişuri joase/ Păşuni productive, mezofile 
 ____________ -Pajişti de lunci, văi ş i depresiuni _____________________________________________ 
Graminee 
- cele mai frecvente specii de graminee sunt:Festuca valesiaca(11%), Poa pratensis (28%), Lolium 
perenne(8%), Alopecurus pratensis (4%), Agropyron repens (9%), Festuca pratensis (6%, Cynodon dactylon 
(2%), Hordeum murinum (1%), Dactylis glomerata (4%). 

Leguminoase 
- cele mai prezente specii de leguminoase sunt: Trifolium pratense, Vicia grandiflora, Vicia sativa, 
Ononis spinosa, Trifolium repens, Lotus corniculatus. ________________________________________________________  
Diverse plante, între care şi plante dăunătoare: 
Cichorium intybus, Achillea millefolium, Plantago media, Juncus inflexus, Juncus effusus, Juncus 
conglomeratus, Carex riparia, Carex vulpina,Taraxacum officinale, Capsella bursa-pastoris, Ranunculus 
acris, Xanthium spinosum, Eryngium campestre,Plantago media, Centaurea cyanus, Daucus carota, 
Glechoma hederecea,etc.(10,8%) 

Grad de acoperire cu vegetaţie a parcelei - 100% ______________________________________________  
Încărcarea cu animale - în prezent pajiştile suportă o CP de 1.3 UVM. Prin lucrări de ameliorare se poate mări 
producţia pajiştilor cu 20-30%. În această situaţie încărcătura de animale pe ha poate depăşi 1,5 
UVM/ha.Pentru următorii ani CP se calculează conform formulei: Î.A. = P.d. / (C.i. x Z.p.). 

Vegetaţia lemnoasă: sunt prezente pâlcuri sau indivizi din speciile de arbuşti Prunus spinosa şi Rosa canina 

Lucrări executate: 
Cosirea resturilor vegetale neconsumate, nivelare muşuroaie, aplicare îngrăşăminte _________________  

Lucrări propuse: 
- Aplicarea îngrăşămintelor (conform unui plan de fertilizare) 
- Eliminarea excesului de umiditate prin decolmatarea canalelor de desecare şi prin 

săparea de puţuri absorbante sau prin plantarea de salcie ori plop 
- Nivelarea muşuroaielor 
- Defrişarea tufărişurilor 
- Supraînsămânţare golurilor rezultate după nivelarea muşuroaielor, 
- Cosirea resturilor vegetale neconsumate înainte de fructificare, 
- Combaterea plantelor dăunătoare şi toxice; 
- Amenajarea gardurilor electrice. 
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Trupul de pajişte 2 Găvojdia
U.A.T. Trup de 

pajişte 
Parcelă 

descriptivă 
Suprafaţa 

(ha! 
Categorie de 

folosinţă 
Unitate de 

relief 
Configuraţie 

Găvojdia T.2 
Găvojdia 

Ps 548 L2 
PsPd 546 L2 
Ps 550 L2 Apj 
560 L1 Apj 560 
L2 

0.21 
1.13 
49.00 
14.0 
12,30 

Păşune Câmpie  

Altitudine: 120-140 m Expoziţie: - înclinaţie: - 
Sol: conform studiu pedologie ________________________  

Tip de pajişte - Pajişti de câmpie şi podişuri joase/ Păşuni productive, mezofile 
 ____________ - Pajişti de lunci, văi şi depresiuni _____________________________________________ 
Graminee 
- cele mai frecvente specii de graminee sunt:Festuca valesiaca (9%), Poa pratensis (25%), Lolium 
perenne(9%), Alopecurus pratensis (3%), Agropyron repens (8%), Festuca pratensis (4%, Cynodon dactylon 
(3%), Hordeum murinum (1%), Dactylis glomerata (5%). 

Leguminoase 
- cele mai prezente specii de leguminoase sunt: Vicia grandiflora, Vicia sativa, Ononis spinosa, 
Trifolium repens, Lotus corniculatus. Trifolium pratense. ______________________________________________________  
Diverse plante, între care şi plante dăunătoare: 
Cichorium intybus, Achillea millefolium, Plantago media, Juncus effusus, Juncus conglomeratus, Carex 
lipaiia, Carex vulpina,Taraxacum officinale, Capsella bursa-pastoris, Ranunculus acris, Xanthium spinosum,
Eryngium campestre, Centaurea cyanus, Daucus carota, Carduus achantoides, etc. 

Grad de acoperire cu vegetaţie a parcelei - 100% ______________________________________________  
încărcarea cu animale - în prezent pajiştile suportă o CP de 1.3 UVM. Prin lucrări de ameliorare se poate mări 
producţia pajiştilor cu 20-30%. în această situaţie încărcătura de animale pe ha poate depăşi 1,5 
UVM/ha.Pentru următorii ani CP se calculează conform formulei: Î.A. = P.d. / (C.i. x Z.p.). 
. Pentru următorii ani CP se calculează conform formulei: Î.A. = P.d. / (C.i. x Z.p.). 

Vegetaţia lemnoasă: sunt prezente pâlcuri sau indivizi din speciile de arbuşti Prunus spinosa Rosa canina 

Lucrări executate: 
Cosirea resturilor vegetale neconsumate, nivelare muşuroaie, aplicare îngrăşăminte 

Lucrări propuse:
Aplicarea îngrăşămintelor (conform unui plan de fertilizare) 
Eliminarea excesului de umiditate prin decolmatarea canalelor de desecare şi prin 
săparea de puţuri absorbante sau prin plantarea de salcie ori plop Nivelarea 
muşuroaielor Defrişarea tufărişurilor 
Supraînsămânţare golurilor rezultate după nivelarea muşuroaielor, 
Cosirea resturilor vegetale neconsumate înainte de fructificare, 
Combaterea plantelor dăunătoare şi toxice. 
Amenajarea gardurilor electrice. 
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Trupul de pajişte 3 Găvojdia
U.A.T. Trup de 

pajişte 
Parcelă 

descriptivă 
Suprafaţa 

(ha) ’ 
Categorie de 

folosinţă 
Unitate de 

relief 
Configuraţie 

Găvojdia T.3 
Găvojdia 

Ps 540 Ps 542 
L1 Ps 542 L2 

9.53 
5.00 

38,45 

Păşune Câmpie  

Altitudine: 120-140 m Expoziţie: - Înclinaţie: - 
Sol: conform studiu pedologie: ___________________________  

Tip de pajişte - Pajişti de câmpie şi podişuri joase/ Păşuni productive, mezofile 
-Pajişti de lunci, văi şi depresiuni 

Graminee 
- cele mai frecvente specii de graminee sunt:Festuca valesiaca (10%), Poa pratensi (29%), Lolium perenne 
(12%), Alopecurus pratensis (4%), Agropyron repens (7%), Festuca pratensis (7%, Cynodon dactylon (2%), 
Hordeum murinum (1%), Dactylis glomerata (6%). 

Leguminoase 
- cele mai prezente specii de leguminoase sunt: Vicia grandiflora, Vicia sativa, Ononis spinosa, Trifolium 
repens, Lotus corniculatus. Trifolium pratense. 

Diverse plante, între care şi plante dăunătoare: 
Cichorium intybus, Achillea millefolium, Plantago media, Juncus effusus, Juncus conglomeratus, Carex 
lipaiia, Carex vulpina,Taraxacum officinale, Capsella bursa-pastoris, Ranunculus acris, Xanthium spinosum,
Eryngium campestre, Centaurea cyanus, Daucus carota, Potentilla reptans ,etc 

Grad de acoperire cu vegetaţie a parcelei - 100%

încărcarea cu animale - în prezent pajiştile suportă o CP de 1.3 UVM. Prin lucrări de ameliorare se poate mări 
producţia pajiştilor cu 20-30%. în această situaţie încărcătura de animale pe ha poate depăşi 1,5 UVM/ha. 
Pentru următorii ani CP se calculează conform formulei: Î.A. = P.d. / (C.i. x Z.p.). 

Vegetaţia lemnoasă: sunt prezente pâlcuri sau indivizi din speciile de arbuşti:Prunus spinosa şi Rosa canina 

Lucrări executate: 
Cosirea resturilor vegetale neconsumate, nivelare muşuroaie, aplicare îngrăşăminte. _________________  

Lucrări propuse: 
- Aplicarea îngrăşămintelor (conform unui plan de fertilizare) 
- Eliminarea excesului de umiditate prin decolmatarea canalelor de desecare şi prin 

săparea de puţuri absorbante sau prin plantarea de salcie ori plop 
- Nivelarea muşuroaielor 
- Defrişarea tufărişurilor 
- Supraînsămânţare golurilor rezultate după nivelarea muşuroaielor, 
- Cosirea resturilor vegetale neconsumate înainte de fructificare, 
- Combaterea plantelor dăunătoare şi toxice, 
- Amenajarea gardurilor electrice. 
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Trupul de pajişte 4 Găvojdia
U.A.T. Trup de 

pajişte 

Parcelă 
descriptivă 

Suprafaţa 
(ha) 

Categorie de 
folosinţă 

Unitate de 
relief 

Configuraţie 

Găvojdia T.4 Ps 1183 5.11 Păşune Câmpie  

 Găvojdia Ps 1180 3.96    

  Ps 1178 0.30    

Altitudine: 115-120 m Expoziţie: - Înclinaţie: - 
Sol: conform studiu pedologie ___________________________  

Tip de pajişte - Pajişti de câmpie şi podişuri joase/ Păşuni productive, mezofile 
-Pajişti de lunci, văi şi depresiuni 

Graminee 
- cele mai frecvente specii de graminee sunt:Festuca valesiaca(12%), Poa pratensis (28%), Lolium perenne 
(12%), Alopecurus pratensis (2%), Agropyron repens (9%), Festuca pratensis (6%, Cynodon dactylon (2%), 
Hordeum murinum (1%), Dactylis glomerata (4%). 

Leguminoase 
- cele mai prezente specii de leguminoase sunt: Vicia grandiflora, Vicia sativa, Ononis spinosa, 
Trifolium repens, Lotus corniculatus, Trifolium pratense. ______________________________________________________  
Diverse plante, între care şi plante dăunătoare: 
Cichorium intybus, Achillea millefolium, Plantago media, Juncus effusus, Juncus conglomeratus, Carex 
lipaiia, Carex vulpina,Taraxacum officinale, Capsella bursa-pastoris, Ranunculus acris, Xanthium spinosum, 
Eryngium campestre, Centaurea cyanus, Daucus carota, Symphytum officinalePrunella vulgaris, Glechoma 
hedereceaetc. 

Grad de acoperire cu vegetaţie a parcelei - 100% ______________________________________________  
încărcarea cu animale - în prezent pajiştile suportă o CP de 1.3 UVM. Prin lucrări de ameliorare se poate mări 
producţia pajiştilor cu 20-30%. în această situaţie încărcătura de animale pe ha poate depăşi 1,5 
UVM/ha.Pentru următorii ani CP se calculează conform formulei: Î.A. = P.d. / (C.i. x Z.p.). 

Vegetaţia lemnoasă: sunt prezente pâlcuri sau indivizi din speciile de arbuşti: Prunus spinos, Rosa canina 

Lucrări executate: 
Cosirea resturilor vegetale neconsumate, nivelare muşuroaie, aplicare îngrăşăminte 

Lucrări propuse:
Aplicarea îngrăşămintelor (conform unui plan de fertilizare) 
Eliminarea excesului de umiditate prin decolmatarea canalelor de desecare şi prin 
săparea de puţuri absorbante sau prin plantarea de salcie ori plop Nivelarea 
muşuroaielor Defrişarea tufărişurilor 
Supraînsămânţare golurilor rezultate după nivelarea muşuroaielor, 
Cosirea resturilor vegetale neconsumate înainte de fructificare, 
Combaterea plantelor dăunătoare şi toxice, 
Amenajarea gardurilor electrice. 
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Trupul de pajişte 5 Găvojdia
U.A.T. Trup de 

pajişte 
Parcelă 

descriptivă 
Suprafaţa 

(ha! 
Categorie de 

folosinţă 
Unitate de 

relief 
Configuraţie 

Găvojdia T.5 
Găvojdia 

Ps 1141 Ps 
1176 Apj 1171 
Ps 1175 

5.32 
4.14 
7.59 

11.22 

Păşune Câmpie  

Altitudine: 135 -160 m Expoziţie: - înclinaţie: - 
Sol: conform studiu pedologie ____________________________  

Tip de pajişte - Pajişti de câmpie şi podişuri joase/ Păşuni productive, mezofile 
-Pajişti de lunci, văi şi depresiuni 

Graminee 
- cele mai frecvente specii de graminee sunt:Festuca valesiaca(10%), Poa pratensis (26%), Lolium perenne 
(10%), Alopecurus pratensis (4%), Agropyron repens (9%), Festuca pratensis (6%, Cynodon dactylon (2%), 
Hordeum murinum (1%), Dactylis glomerata (4%). 

Leguminoase 
- cele mai prezente specii de leguminoase sunt: Vicia grandiflora, Vicia sativa, Ononis spinosa, Trifolium 
repens, Lotus corniculatus. Trifolium pratense. 

Diverse plante, între care şi plante dăunătoare: 
Achillea millefolium, Cichorium intybus, Plantago media, Juncus inflexus, Juncus effusus, Juncus 
conglomeratus, Carex riparia, Carex vulpina,Taraxacum officinale, Capsella bursa-pastoris, Ranunculus 
acris, Xanthium spinosum, Eryngium campestre,Plantago media, Centaurea cyanus, 
Daucus carota, Glechoma hederecea, Agrimonia eupatoriaetc ________________________________________________  
Grad de acoperire cu vegetaţie a parcelei - 100% ______________________________________________  
încărcarea cu animale - în prezent pajiştile suportă o CP de 1.3 UVM. Prin lucrări de ameliorare se poate mări 
producţia pajiştilor cu 20-30%. în această situaţie încărcătura de animale pe ha poate depăşi 1,5 
UVM/ha.Pentru următorii ani CP se calculează conform formulei: Î.A. = P.d. / (C.i. x Z.p.). 

Vegetaţia lemnoasă: sunt prezente pâlcuri sau indivizi din speciile de arbuşti Prunus spinosa, Rosa canina 

Lucrări executate: 
Cosirea resturilor vegetale neconsumate, nivelare muşuroaie, aplicare îngrăşăminte 

Lucrări propuse: 
- Aplicarea îngrăşămintelor (conform unui plan de fertilizare) 
- Eliminarea excesului de umiditate prin decolmatarea canalelor de desecare şi prin 

săparea de puţuri absorbante sau prin plantarea de salcie ori plop 
- Nivelarea muşuroaielor 
- Defrişarea tufărişurilor 
- Supraînsămânţare golurilor rezultate după nivelarea muşuroaielor, 
- Cosirea resturilor vegetale neconsumate înainte de fructificare, 
- Combaterea plantelor dăunătoare şi toxice, 
- Amenajarea gardurilor electrice. 
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Trupul de pajişte 6 Găvojdia
U.A.T. Trup de 

pajişte 
Parcelă 

descriptivă 
Suprafaţa 

(ha) ’ 
Categorie de 

folosinţă 
Unitate de 

relief 
Configuraţie 

Găvojdia T.6 
Găvojdia 

Ps1136 L1 
Ps1136 L2 

4.61 
2.50 

Păşune Câmpie  

Altitudine: 135 -160 m Expoziţie: - Înclinaţie: - 
Sol: conform studiu pedologie ____________________________  

Tip de pajişte - Pajişti de câmpie şi podişuri joase/ Păşuni productive, mezofile 
-Pajişti de lunci, văi şi depresiuni 

Graminee 
- cele mai frecvente specii de graminee sunt: Festuca valesiaca (10%), Poa pratensis (28%), Lolium perenne 
(9%), Alopecurus pratensis (5%), Agropyron repens (8%), Festuca pratensis (8%), Cynodon dactylon (2%), 
Hordeum murinum (1%), Dactylis glomerata (6%). 

Leguminoase 
- cele mai prezente specii de leguminoase sunt: Vicia grandiflora, Vicia sativa, Ononis spinosa, Trifolium 
repens, Lotus corniculatus, Trifolium pratense. 

Diverse plante, între care şi plante dăunătoare: 
Juncus conglomeratus,Achillea millefolium, Cichorium intybus, Plantago media, Juncus inflexus, Juncus 
effusus, Carex riparia, Carex vulpina,Taraxacum officinale, Capsella bursa-pastoris, Ranunculus acris, 
Xanthium spinosum, Eryngium campestre,Plantago media, Centaurea cyanus, Daucus carota, Glechoma 
hederecea, Agrimonia eupatoriaetc 

Grad de acoperire cu vegetaţie a parcelei - 100%

Încărcarea cu animale - în prezent pajiştile suportă o CP de 1.3 UVM. Prin lucrări de ameliorare se poate mări 
producţia pajiştilor cu 20-30%. În această situaţie încărcătura de animale pe ha poate depăşi 1,5 UVM/ha. 
Pentru următorii ani CP se calculează conform formulei: Î.A. = P.d. / (C.i. x Z.p.). 

Vegetaţia lemnoasă: sunt prezente pâlcuri sau indivizi din speciile de arbuşti Prunus spinosa, Rosa canina 

Lucrări executate: 
Cosirea resturilor vegetale neconsumate, nivelare muşuroaie, aplicare îngrăşăminte 

Lucrări propuse:
Aplicarea îngrăşămintelor (conform unui plan de fertilizare) 
Eliminarea excesului de umiditate prin decolmatarea canalelor de deseca re şi prin 
săparea de puţuri absorbante sau prin plantarea de salcie ori plop Nivelarea 
muşuroaielor Defrişarea tufărişurilor 
Supraînsămânţare golurilor rezultate după nivelarea muşuroaielor, 
Cosirea resturilor vegetale neconsumate înainte de fructificare, 
Combaterea plantelor dăunătoare şi toxice, 
Amenajarea gardurilor electrice. 
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Trupul de pajişte 7 Găvojdia
U.A.T. Trup de 

pajişte 
Parcelă 

descriptivă 
Suprafaţa 

(ha! 
Categorie de 

folosinţă 
Unitate de 

relief 
Configuraţie 

Găvojdia T.7 
Găvojdia 

Ps1070L1 
Ps1070L2 

27.00 
27.00 

Păşune Câmpie  

Altitudine: 135 -160 m Expoziţie: - Înclinaţie: - 
Sol: conform studiu pedologie ____________________________  

Tip de pajişte - Pajişti de câmpie şi podişuri joase/ Păşuni productive, mezofile 
-Pajişti de lunci, văi şi depresiuni 

Graminee 
- cele mai frecvente specii de graminee sunt: Festuca valesiaca (11%), Poa pratensis (29%), Lolium perenne 
(10%), Alopecurus pratensis (5%), Agropyron repens (8%), Festuca pratensis (8%), Cynodon dactylon (2%), 
Hordeum murinum (1%), Dactylis glomerata (6%). 

Leguminoase 
- cele mai prezente specii de leguminoase sunt: Vicia grandiflora, Vicia sativa, Ononis spinosa, Trifolium 
repens, Lotus corniculatus, Trifolium pratense. 

Diverse plante, între care şi plante dăunătoare: 
Juncus conglomeratus,Achillea millefolium, Cichorium intybus, Plantago media, Juncus inflexus, Juncus 
effusus, Carex riparia, Carex vulpina,Taraxacum officinale, Capsella bursa-pastoris, Ranunculus acris, 
Xanthium spinosum, Eryngium campestre,Plantago media, Centaurea cyanus, Daucus carota, Glechoma 
hederecea, Agrimonia eupatoriaetc 

Grad de acoperire cu vegetaţie a parcelei - 100%

încărcarea cu animale - în prezent pajiştile suportă o CP de 1.3 UVM. Prin lucrări de ameliorare s e poate mări 
producţia pajiştilor cu 20-30%. în această situaţie încărcătura de animale pe ha poate depăşi 1,5 UVM/ha. 
Pentru următorii ani CP se calculează conform formulei: Î.A. = P.d. / (C.i. x Z.p.). 

Vegetaţia lemnoasă: sunt prezente pâlcuri sau indivizi din speciile de arbuşti Prunus spinosa, Rosa canina 

Lucrări executate: 
Cosirea resturilor vegetale neconsumate, nivelare muşuroaie, aplicare îngrăşăminte 

Lucrări propuse:
Aplicarea îngrăşămintelor (conform unui plan de fertilizare) 
Eliminarea excesului de umiditate prin decolmatarea canalelor de desecare şi prin 
săparea de puţuri absorbante sau prin plantarea de salcie ori plop Nivelarea 
muşuroaielor Defrişarea tufărişurilor 
Supraînsămânţare golurilor rezultate după nivelarea muşuroaielor, 
Cosirea resturilor vegetale neconsumate înainte de fructificare, 
Combaterea plantelor dăunătoare şi toxice, 
Amenajarea gardurilor electrice. 
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Trupul de pajişte 1 Jena 
U.A.T. Trup de 

pajişte 
Parcelă 

descriptivă 
Suprafaţa 

(ha) ’ 
Categorie de 

folosinţă 
Unitate de 

relief 

Configuraţie 

Jena T.1 Ps 996 L3 3.15 Păşune Câmpie  

 Jena Ps 991L3 10.17    

  Ps 994 L3 2.50    

  Ps 988 L4 0.74    

  Ps 986 L4 22.03    

  Ps 999 L1 14.11    

  Ps 999 L2 14.10    

  Ps 989/1L4 0.79    

  Ps 989/2 L4 7.54    

  PsPd1013L4 0.32    

  Ps1014 L4 4.76    

  Ps1016 L4 10.82    

  Ps1018 L4 1.00    

  Ps 1020 L4 2.18    

Altitudine: 140-150 m Expoziţie: Sol: 
conform studiu pedologie _________  

înclinaţie: -

Tip de pajişte - Pajişti de câmpie şi podişuri joase/ Păşuni productive, mezofile 
 ____________ -Pajişti de lunci, văi şi depresiuni ___________________________  
Graminee 
- cele mai frecvente specii de graminee sunt: Poa pratensis(30%),Festuca valesiaca(10%), Lolium perenne 
(10%), Alopecurus pratensis (2%), Agropyron repens (7%), Festuca pratensis (5%).Dactylis glomerata (5%).
 __________________________________________________________________________________________________________________  
Leguminoase 
- cele mai prezente specii de leguminoase sunt: Trifolium repens, Lotus corniculatus, Trifolium fragiferum, Vicia 
grandiflora, Vicia sativa, Ononis spinosa, Coronilla varia. ______________________________________________________  
Diverse plante, între care şi plante dăunătoare: Juncus inflexus, Luzula campestris, Juncus effusus, Juncus 
conglomeratus,Cichorium intybus, Achillea millefolium, Plantago media, Carex riparia, Carex 
vulpina,Taraxacum officinale, Capsella bursa-pastoris, Ranunculus acris, Xanthium spinosum, Eryngium 
campestre,Plantago media, Centaurea cyanus, Daucus carota, Glechoma hederecea, Carduus achantoides, 
Galium verum, Agrimonia eupatoria,etc ________________________________________________________________________  
Grad de acoperire cu vegetaţie a parcelei - 100%
încărcarea cu animale - în prezent pajiştile suportă o CP de 1.3 UVM. Prin lucrări de ameliorare se 
poate mări producţia pajiştilor cu 20-30%. în această situaţie încărcătura de animale pe ha poate 
depăşi 1,5 UVM/ha.Pentru următorii ani CP se calculează conform formulei: Î.A. = P.d. / (C.i. x Z.p.). 

Vegetaţia lemnoasă: sunt prezente pâlcuri sau indivizi din speciile de arbuşti: Prunus spinosa, Rosa canina 

Lucrări executate: 
Cosirea resturilor vegetale neconsumate, nivelare muşuroaie, aplicare îngrăşăminte 

Lucrări propuse:
Aplicarea îngrăşămintelor (conform unui plan de fertilizare), 
Eliminarea excesului de umiditate prin decolmatarea canalelor de desecare şi 
prin săparea de puţuri absorbante sau prin plantarea de salcie ori plop, 
Nivelarea muşuroaielor, 
Defrişarea tufărişurilor 
Supraînsămânţare golurilor rezultate după nivelarea muşuroaielor, 
Cosirea resturilor vegetale neconsumate înainte de fructificare, 
Combaterea plantelor dăunătoare şi toxice, 
Amenajarea gardurilor electrice. 
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Trupul de pajişte 2 Jena
U.A.T. Trup de 

pajişte 

Parcelă 
descriptivă 

Suprafaţa 
(ha) 

Categorie de 
folosinţă 

Unitate de 
relief 

Configuraţie 

Jena T.2 Ps 1001 3.98 Păşune Câmpie  

 Jena Ps 1002 14.50    

  Ps 1000 0.14    

Altitudine: 140-150 m Expoziţie: - înclinaţie: - 
Sol: conform studiu pedologie _______________________  
Tip de pajişte - Pajişti de câmpie şi podişuri joase/ Păşuni productive, mezofile 
 ____________ -Pajişti de lunci, văi şi depresiuni ______________________________________________ 
Graminee 
- cele mai frecvente specii de graminee sunt: Poa pratensis(27%),Festuca valesiaca(11%), Lolium perenne 
(12%), Alopecurus pratensis (6%), Agropyron repens (8%), Festuca pratensis (5%), Dactylis glomerata (3%).

Leguminoase 
- cele mai prezente specii de leguminoase sunt: Trifolium repens, Lotus corniculatus,Trifolium fragiferum, 
Vicia grandiflora, Vicia sativa, Ononis spinosa, Coronilla varia. 

Diverse plante, între care şi plante dăunătoare: Juncus inflexus, Luzula campestris, Juncus effusus, Juncus 
conglomeratus,Cichorium intybus, Achillea millefolium, Plantago media, Carex riparia, Carex 
vulpina,Taraxacum officinale, Capsella bursa-pastoris, Ranunculus acris, Xanthium spinosum, Eryngium 
campestre,Plantago media, Centaurea cyanus, Daucus carota, Glechoma hederecea, Carduus achantoides, 
Galium verum, Agrimonia eupatoria,etc 

Grad de acoperire cu vegetaţie a parcelei - 100%

Încărcarea cu animale - în prezent pajiştile suportă o CP de 1.3 UVM. Prin lucrări de ameliorare se poate mări 
producţia pajiştilor cu 20-30%. În această situaţie încărcătura de animale pe ha poate depăşi 1,5 UVM/ha. 
Pentru următorii ani CP se calculează conform formulei: Î.A. = P.d. / (C.i. x Z.p.). 

Vegetaţia lemnoasă: sunt prezente pâlcuri sau indivizi din speciile de arbuşti: Prunus spinosa, Rosa canina 

Lucrări executate: 
Cosirea resturilor vegetale neconsumate, nivelare muşuroaie, aplicare îngrăşăminte 

Lucrări propuse: 
- Aplicarea îngrăşămintelor (conform unui plan de fertilizare), 
- Eliminarea excesului de umiditate prin decolmatarea canalelor de desecare şi prin 

săparea de puţuri absorbante sau prin plantarea de salcie ori plop, 
- Nivelarea muşuroaielor, 
- Defrişarea tufărişurilor, 
- Supraînsămânţare golurilor rezultate după nivelarea muşuroaielor, 
- Cosirea resturilor vegetale neconsumate înainte de fructificare, 
- Combaterea plantelor dăunătoare şi toxice, 
- Amenajarea gardurilor electrice. 
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Trupul de pajişte 3 Jena 
U.A.T. Trup de 

pajişte 
Parcelă 

descriptivă 
Suprafaţa 

(ha) 
Categorie de 

folosinţă 
Unitate de 

relief 

Configuraţie 

Jena T.3 
Jena 

Ps 1002 L2 
Ps1004 
Ps1006 Ps 
1009 PsPd 
1010 

17.53 
5.53  17.16 
34.36 1.41 

Păşune Câmpie  

Altitudine: 140-150 m Expoziţie: - Sol: 
conform studiu pedologie 

înclinaţie: -

Tip de pajişte - Pajişti de câmpie şi podişuri joase/ Păşuni productive, mezofile  ___ 

Graminee 
- cele mai frecvente specii de graminee sunt: Poa pratensis(30%),Festuca valesiaca(10%), Lolium perenne 
(9%), Alopecurus pratensis (4%), Agropyron repens (6%), Festuca pratensis (7%).Dactylis glomerata (5%). 

Leguminoase 
- cele mai prezente specii de leguminoase sunt: Trifolium repens, Lotus corniculatus, Trifolium fragiferum, 
Vicia grandiflora, Vicia sativa, Ononis spinosa, Coronilla varia. 

Diverse plante, între care şi plante dăunătoare: Juncus inflexus, Luzula campestris, Juncus effusus, Juncus 
conglomeratus,Cichorium intybus, Achillea millefolium, Plantago media, Carex riparia, Carex 
vulpina,Taraxacum officinale, Capsella bursa-pastoris, Ranunculus acris, Xanthium spinosum, Eryngium 
campestre,Plantago media, Centaurea cyanus, Daucus carota, Glechoma hederecea, Carduus achantoides, 
Galium verum, Agrimonia eupatoria,etc 

Grad de acoperire cu vegetaţie a parcelei - 92%
încărcarea cu animale - în prezent pajiştile suportă o CP de 1.3 UVM. Prin lucrări de ameliorare se poate mări 
producţia pajiştilor cu 20-30%. în această situaţie încărcătura de animale pe ha poate depăşi 1,5 
UVM/ha.Pentru următorii ani CP se calculează conform formulei: Î.A. = P.d. / (C.i. x Z.p.). 

Vegetaţia lemnoasă: sunt prezente pâlcuri sau indivizi din speciile de arbuşti: Prunus spinosa, Rosa canina 

Lucrări executate: 
Cosirea resturilor vegetale neconsumate, nivelare muşuroaie, aplicare îngrăşăminte 

Lucrări propuse:
Aplicarea îngrăşămintelor (conform unui plan de fertilizare), 
Eliminarea excesului de umiditate prin decolmatarea canalelor de desecare şi prin 
săparea de puţuri absorbante sau prin plantarea de salcie ori plop, Nivelarea 
muşuroaielor, 
Defrişarea tufărişurilor, 
Supraînsămânţare golurilor rezultate după nivelarea muşuroaielor, 
Cosirea resturilor vegetale neconsumate înainte de fructificare, 
Combaterea plantelor dăunătoare şi toxice, 
Amenajarea gardurilor electrice. 
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Trupul de pajişte 1 Lugojel 

U.A.T. Trup de 
pajişte 

Parcelă 
descriptivă 

Suprafaţa 
(ha) 

Categorie de 
folosinţă 

Unitate de 
relief 

Configuraţie 

Lugojel 

T.1 
Lugojel Ps38 0.40 Păşune Câmpie 

 

Altitudine: 120-130 m Expoziţie: - Înclinaţie: - 
Sol: conform studiu pedologie 

Tip de pajişte - Pajişti de câmpie şi podişuri joase/ Păşuni productive, mezofile 
-Pajişti de lunci, văi şi depresiuni 

Graminee 
- cele mai frecvente specii de graminee sunt:Poa pratensis (27%), Agropyron repens (10%), Festuca 
valesiaca (9%), Lolium perenne (8%), Alopecurus pratensis (5%), Agrostis tenuis (11%), Dactylis glomerata 
(3%), Festuca pratensis (3%), Cynodon dactylon (1%). 

Leguminoase 
- cele mai prezente specii de leguminoase sunt: Trifolium repens, Lotus corniculatus, Medicago 
lupulina, Vicia grandiflora, Vicia sativa, Ononis spinosa. _______________________________________________________  
Diverse plante, între care şi plante dăunătoare: 
Juncus effusu, Juncus conglomeratus, Taraxacum officinale, Achillea millefolium, Symphytum 
officinale,Veronica chamedrys, Plantago lanceolata, Cichorium intybus, Plantago media, Juncus 
inflexus,Carex riparia, Carex vulpina,Taraxacum officinale, Capsella bursa-pastoris, Ranunculus acris, 
Xanthium spinosum, Eryngium campestre,Plantago media, Centaurea cyanus, Daucus carota, 
Glechoma hederecea, Galium verum,Crepis biennis, etc. _____________________________________________________  
Grad de acoperire cu vegetaţie a parcelei - 100% ______________________________________________  
încărcarea cu animale - în prezent pajiştile suportă o CP de 1.3 UVM. Prin lucrări de ameliorare se poate mări 
producţia pajiştilor cu 20-30%. în această situaţie încărcătura de animale pe ha poate depăşi 1,5 UVM/ha. 
Pentru următorii ani CP se calculează conform formulei: Î.A. = P.d. / (C.i. x Z.p.). 

Vegetaţia lemnoasă: sunt prezente pâlcuri sau indivizi din speciile de arbuşti Prunus spinosa Rosa canina 

Lucrări executate: 
Cosirea resturilor vegetale neconsumate, nivelare muşuroaie, aplicare îngrăşăminte 

Lucrări propuse: 
- Aplicarea îngrăşămintelor (conform unui plan de fertilizare), 
- Eliminarea excesului de umiditate prin decolmatarea canalelor de desecare şi prin 

săparea de puţuri absorbante sau prin plantarea de salcie ori plop, 
- Nivelarea muşuroaielor, 
- Defrişarea tufărişurilor, 
- Supraînsămânţare golurilor rezultate după nivelarea muşuroaielor, 
- Cosirea resturilor vegetale neconsumate înainte de fructificare, 
- Combaterea plantelor dăunătoare şi toxice. 
- Amenajarea gardurilor electrice. 
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Trupul de pajişte 2 Lugojel 

U.A.T. Trup de 
pajişte 

Parcelă 
descriptivă 

Suprafaţa 
(ha) 

Categorie de 
folosinţă 

Unitate de 
relief 

Configuraţie 

Lugojel T.2 
Lugojel 

Ps 42 PSL 
44 

0.70 
15.90 

Păşune Câmpie  

Altitudine: 120-130 m Expoziţie: - Înclinaţie: - 
Sol: conform studiu pedologie _______________________  

Tip de pajişte - Pajişti de câmpie şi podişuri joase/ Păşuni productive, mezofile 
-Pajişti de lunci, văi şi depresiuni 

Graminee 
- cele mai frecvente specii de graminee sunt: Poa pratensis(26%), Agropyron repens (11%), Festuca 
valesiaca (8%), Lolium perenne (7%), Alopecurus pratensis (5%),Agriostis tenuis (5%), Dactylis glomerata 
(3%), Festuca pratensis (3%), Cynodon dactylon (2%). 

Leguminoase 
- cele mai prezente specii de leguminoase sunt: Trifolium repens, Lotus corniculatus, Medicago lupulina, Vicia 
grandiflora, Vicia sativa, Ononis spinosa. 

Diverse plante, între care şi plante dăunătoare: 
Juncus effusu, Juncus conglomeratus, Taraxacum officinale, Achillea millefolium, Symphytum officinale, 
Veronica chamedrys, Plantago lanceolata, Cichorium intybus, Plantago media, Juncus inflexus,Carex riparia, 
Carex vulpina,Taraxacum officinale, Capsella bursa-pastoris, Ranunculus acris, Xanthium spinosum, 
Eryngium campestre,Plantago media, Centaurea cyanus, Daucus carota, 
Glechoma hederecea, Galium verum,Crepis biennis, etc. _____________________________________________________  
Grad de acoperire cu vegetaţie a parcelei - 100% _____________________________________________  
încărcarea cu animale - în prezent pajiştile suportă o CP de 1.3 UVM. Prin lucrări de ameliorare se poate mări 
producţia pajiştilor cu 20-30%. În această situaţie încărcătura de animale pe ha poate depăşi 1,5 UVM/ha. 
Pentru următorii ani CP se calculează conform formulei: Î.A. = P.d. / (C.i. x Z.p.). 

Vegetaţia lemnoasă: sunt prezente pâlcuri sau indivizi din speciile de arbuşti Prunus spinosa Rosa canina 

Lucrări executate: 
Cosirea resturilor vegetale neconsumate, nivelare muşuroaie, aplicare îngrăşăminte 

Lucrări propuse: 
- Aplicarea îngrăşămintelor (conform unui plan de fertilizare) 
- Eliminarea excesului de umiditate prin decolmatarea canalelor de desecare şi prin 

săparea de puţuri absorbante sau prin plantarea de salcie ori plop 
- Nivelarea muşuroaielor 
- Defrişarea tufărişurilor 
- Supraînsămânţare golurilor rezultate după nivelarea muşuroaielor, 
- Cosirea resturilor vegetale neconsumate înainte de fructificare, 
- Combaterea plantelor dăunătoare şi toxice, 
- Amenajarea gardurilor electrice. 
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Trupul de pajişte 3 Lugojel 

U.A.T. Trup de 
pajişte 

Parcelă 
descriptivă 

Suprafaţa 
(ha) 

Categorie de 
folosinţă 

Unitate de 
relief 

Configuraţie 

Lugojel 
T.3 

Lugojel 
Apj 20 Apj 
22 

1.20 
1.87 

Păşune Câmpie  

Altitudine: 120-130 m Expoziţie: - înclinaţie: - 
Sol: conform studiu pedologie _______________________  

Tip de pajişte - Pajişti de câmpie şi podişuri joase/ Păşuni productive, mezofile 
-Pajişti de lunci, văi şi depresiuni 

Graminee 
- cele mai frecvente specii de graminee sunt: Poa pratensis(27%), Agropyron repens (10%), Festuca 
valesiaca (9%), Lolium perenne (5%), Alopecurus pratensis (4%),Agrostis tenuis (8%), Dactylis glomerata 
(3%), Festuca pratensis (3%), Cynodon dactylon(1%). 

Leguminoase 
- cele mai prezente specii de leguminoase sunt: Trifolium repens, Lotus corniculatus, Medicago lupulina, Vicia 
grandiflora, Vicia sativa, Ononis spinosa. 

Diverse plante, între care şi plante dăunătoare: 
Juncus effusu, Juncus conglomeratus, Taraxacum officinale, Achillea millefolium, Symphytum officinale, 
Veronica chamedrys, Plantago lanceolata, Cichorium intybus, Plantago media, Juncus inflexus,Carex riparia, 
Carex vulpina,Taraxacum officinale, Capsella bursa-pastoris, Ranunculus acris, Xanthium spinosum, 
Eryngium campestre,Plantago media, Centaurea cyanus, Daucus carota, 
Glechoma hederecea, Galium verum,Crepis biennis, etc. _____________________________________________________  
Grad de acoperire cu vegetaţie a parcelei - 100% _____________________________________________  
încărcarea cu animale - în prezent pajiştile suportă o CP de 1.3 UVM. Prin lucrări de ameliorare se poate mări 
producţia pajiştilor cu 20-30%. în această situaţie încărcătura de animale pe ha poate depăşi 1,5 UVM/ha. 
Pentru următorii ani CP se calculează conform formulei: Î.A. = P.d. / (C.i. x Z.p.). 

Vegetaţia lemnoasă: sunt prezente pâlcuri sau indivizi din speciile de arbuşti - Prunus spinosa Rosa canina 

Lucrări executate: 
Cosirea resturilor vegetale neconsumate, nivelare muşuroaie, aplicare îngrăşăminte 

Lucrări propuse: 
- Aplicarea îngrăşămintelor (conform unui plan de fertilizare), 
- Eliminarea excesului de umiditate prin decolmatarea canalelor de desecare şi prin 

săparea de puţuri absorbante sau prin plantarea de salcie ori plop, 
- Nivelarea muşuroaielor, 
- Defrişarea tufărişurilor, 
- Supraînsămânţare golurilor rezultate după nivelarea muşuroaielor, 
- Cosirea resturilor vegetale neconsumate înainte de fructificare, 
- Combaterea plantelor dăunătoare şi toxice, 
- Amenajarea gardurilor electrice. 
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Trupul de pajişte 4 Lugojel 

U.A.T. Trup de 
pajişte 

Parcelă 
descriptivă 

Suprafaţa 
(ha) 

Categorie de 
folosinţă 

Unitate de 
relief 

Configuraţie 

Lugojel T.4 
Lugojel 

Ps 219 Ps 97 4.22 
1.03 

Păşune Câmpie  

Altitudine: 120-130 m Expoziţie: - Înclinaţie: - 
Sol: conform studiu pedologie _______________________  

Tip de pajişte - Pajişti de câmpie şi podişuri joase/ Păşuni productive, mezofile 
 ____________ -Pajişti de lunci, văi şi depresiuni ______________________________________________ 
Graminee 
- cele mai frecvente specii de graminee sunt: Poa pratensis (22%), Agropyron repens (10%), Festuca 
valesiaca (6%), Lolium perenne (5%), Alopecurus pratensis (3%),Agrostis tenuis (12%), Dactylis glomerata 
(4%), Festuca pratensis (2%), Cynodon dactylon (1%). 

Leguminoase 
- cele mai prezente specii de leguminoase sunt: Trifolium repens, Lotus corniculatus, Medicago 
lupulina, Vicia grandiflora, Vicia sativa, Ononis spinosa. _______________________________________________________  
Diverse plante, între care şi plante dăunătoare: 
Juncus effusu, Juncus conglomeratus, Taraxacum officinale, Achillea millefolium, Symphytum officinale, 
Veronica chamedrys, Plantago lanceolata, Cichorium intybus, Plantago media, Juncus inflexus,Carex riparia, 
Carex vulpina,Taraxacum officinale, Capsella bursa-pastoris, Ranunculus acris, Xanthium spinosum, 
Eryngium campestre,Plantago media, Centaurea cyanus, Daucus carota, Glechoma hederecea, Galium 
verum,Crepis biennis, etc. 

Grad de acoperire cu vegetaţie a parcelei - 100% ______________________________________________  
încărcarea cu animale - în prezent pajiştile suportă o CP de 1.3 UVM. Prin lucrări de ameliorare se poate mări 
producţia pajiştilor cu 20-30%. în această situaţie încărcătura de animale pe ha poate depăşi 1,5 
UVM/ha.Pentru următorii ani CP se calculează conform formulei: Î.A. = P.d. / (C.i. x Z.p.). 

Vegetaţia lemnoasă: sunt prezente pâlcuri sau indivizi din speciile de arbuşti Prunus spinosa Rosa canina 

Lucrări executate: 
Cosirea resturilor vegetale neconsumate, nivelare muşuroaie, aplicare îngrăşăminte 

Lucrări propuse:
Aplicarea îngrăşămintelor (conform unui plan de fertilizare), 
Eliminarea excesului de umiditate prin decol matarea canalelor de desecare şi prin 
săparea de puţuri absorbante sau prin plantarea de salcie ori plop, Nivelarea 
muşuroaielor, 
Defrişarea tufărişurilor, 
Supraînsămânţare golurilor rezultate după nivelarea muşuroaielor, 
Cosirea resturilor vegetale neconsumate înainte de fructificare, 
Combaterea plantelor dăunătoare şi toxice, 
Amenajarea gardurilor electrice. 
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Trupul de pajişte 5 Lugojel 
U.A.T. Trup de 

pajişte 
Parcelă 

descriptivă 
Suprafaţa 

(ha) ’ 
Categorie de 

folosinţă 
Unitate de 

relief 

Configuraţie 

 T.5 Apj 197 L5 9.99 Păşune Câmpie  

Lugojel Lugojel Ps 196 L5 0.09    

  Apj 198 L5 6.50    

  Apj 198 L4 15.50    

  Apj 200 L2 17.50    

  Ps 202 L2 22.14    

  Ps 204 L5 0.12    

  Ps 206/2 L5 3.55    

  Apj 206/1L5 8.36    

  Apj 100L3 0.85    

  Ps 102 L3 0.37    

  Ps 149 L3 1.50    

  Ps150 L3 2.85    

  Ps 211 L1 0.20    

  Ps 212 L1 0.10    

  Ps 213 L1 0.08    

  Ps 217 L2 1,10    

  Ps 218 L1 8,80    

Altitudine: 120-130 mExpoziţie: 
Sol: conform studiu pedologie 

înclinaţie: -

Tip de pajişte - Pajişti de câmpie şi podişuri joase/ Păşuni productive, mezofile  ___ 

Graminee: cele mai frecvente specii de graminee sunt: Poa pratensis (28%), Agropyron repens (10%), 
Festuca valesiaca(9%), Lolium perenne (5%), Alopecurus pratensis (5%),Agrostis tenuis (7%), Dactylis 
glomerata (5%), Festuca pratensis (3%), Cynodon dactylon (1%). 
Leguminoase:cele mai prezente specii de leguminoase sunt: Trifolium repens, Lotus corniculatus, Medicago 
lupulina, Vicia grandiflora, Vicia sativa, Ononis spinosa. _______________________________________________________  
Diverse plante, între care şi plante dăunătoare: Juncus effusu, Juncus conglomeratus, Taraxacum officinale, 
Achillea millefolium, Symphytum officinale, Veronica chamedrys, Plantago lanceolata, Cichorium intybus, 
Plantago media, Juncus inflexus,Carex riparia, Carex vulpina,Taraxacum officinale, Capsella bursa-pastoris, 
Ranunculus acris, Xanthium spinosum, Eryngium campestre,Plantago media, Centaurea cyanus, Daucus 
carota, Glechoma hederecea, Galium verum,Crepis biennis, etc. 

Grad de acoperire cu vegetaţie a parcelei - 100%
încărcarea cu animale - în prezent pajiştile suportă o CP de 1.3 UVM. Prin lucrări de ameliorare se poate mări 
producţia pajiştilor cu 20-30%. în această situaţie încărcătura de animale pe ha poate depăşi 1,5 UVM/ha. 
Pentru următorii ani CP se calculează conform formulei: Î.A. = P.d. / (C.i. x Z.p.). 
Vegetaţia lemnoasă: sunt prezente pâlcuri sau indivizi din speciile de arbuşti Prunus spinosa, Rosa canina 

Lucrări executate:Cosirea resturilor vegetale neconsumate, nivelare muşuroaie, aplicare îngrăşăminte
Lucrări propuse:

Aplicarea îngrăşămintelor (conform unui plan de fertilizare), 
Eliminarea excesului de umiditate prin decolmatarea canalelor de desecare şi prin 
săparea de puţuri absorbante sau prin plantarea de salcie ori plop, Nivelarea 
muşuroaielor, Supraînsămânţare golurilor rezultate după nivelarea muşuroaielor, 
Defrişarea tufărişurilor, 
Cosirea resturilor vegetale neconsumate înainte de fructificare, Combaterea 
plantelor dăunătoare şi toxice. 
Amenajarea gardurilor electrice. 
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Trupul de pajişte 6 Lugojel 

U.A.T. Trup de 
pajişte 

Parcelă 
descriptivă 

Suprafaţa 
(ha) 

Categorie de 
folosinţă 

Unitate de 
relief 

Configuraţie 

Lugojel T.6 
Lugojel 

Apj 158 L1 Apj 
160 L1 Apj 160 
L2 Apj187 L2 
Apj 189 L3 Apj 
191 L3 

8.50  
16.76 4.96 
13.75 4.31 
2.50 

Păşune Câmpie  

Altitudine: 120-130 m Expoziţie: Sol: 
conform studiu pedologie _________  

înclinaţie: -

Tip de pajişte - Pajişti de câmpie şi podişuri joase/ Păşuni productive, mezofile 
-Pajişti de lunci, văi şi depresiuni 

Graminee 
- cele mai frecvente specii de graminee sunt: Poa pratensis (31%), Agropyron repens (8%), Festuca valesiaca
(7%), Lolium perenne (9%), Alopecurus pratensis (6%),Agrostis tenuis (5%), Dactylis glomerata (3%), 
Festuca pratensis (3%), Cynodon dactylon(2%). 

Leguminoase 
- cele mai prezente specii de leguminoase sunt: Trifolium repens, Lotus corniculatus, Medicago lupulina, Vicia 
grandiflora, Vicia sativa, Ononis spinosa. 

Diverse plante, între care şi plante dăunătoare: 
Juncus effusu, Juncus conglomeratus, Taraxacum officinale, Achillea millefolium, Symphytum officinale, 
Veronica chamedrys, Plantago lanceolata, Cichorium intybus, Plantago media, Juncus inflexus,Carex riparia, 
Carex vulpina,Taraxacum officinale, Capsella bursa-pastoris, Ranunculus acris, Xanthium spinosum, 
Eryngium campestre,Plantago media, Centaurea cyanus, Daucus carota, Glechoma hederecea, Galium 
verum,Crepis biennis, etc. 
Grad de acoperire cu vegetaţie a parcelei - 100%
încărcarea cu animale - în prezent pajiştile suportă o CP de 1.3 UVM. Prin lucrări de ameliorare se poate mări 
producţia pajiştilor cu 20-30%. în această situaţie încărcătura de animale pe ha poate depăşi 1,5 UVM/ha. 
Pentru următorii ani CP se calculează conform formulei: Î.A. = P.d. / (C.i. x Z.p.). 

Vegetaţia lemnoasă: sunt prezente pâlcuri sau indivizi din speciile de arbuşti ca Prunus spinosa Rosa canina

Lucrări executate: 
Cosirea resturilor vegetale neconsumate, nivelare muşuroaie, aplicare îngrăşăminte 

Lucrări propuse:
Aplicarea îngrăşămintelor (conform unui plan de fertilizare), 
Eliminarea excesului de umiditate prin decolmatarea canalelor de desecare şi prin 
săparea de puţuri absorbante sau prin plantarea de salcie ori plop, Nivelarea 
muşuroaielor, 
Defrişarea tufărişurilor, 
Supraînsămânţare golurilor rezultate după nivelarea muşuroaielor, 
Cosirea resturilor vegetale neconsumate înainte de fructificare, 
Combaterea plantelor dăunătoare şi toxice, 
Amenajarea gardurilor electrice. 
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Trupul de pajişte 1 Sălbăgel

U.A.T. Trup de 
pajişte 

Parcelă 
descriptivă 

Suprafaţa 
(ha) 

Categorie de 
folosinţă 

Unitate de 
relief 

Configuraţie 

 T.1 Ps 1258 L1 8.00 Păşune Câmpie  

Sălbăgel Sălbăgel Ps 1258 L2 5.00    

  Ps 1258 L3 5.00    

Altitudine: 120-130 m Expoziţie: - Înclinaţie: - 
Sol: conform studiu pedologie ___________________________  
Tip de pajişte - Pajişti de câmpie şi podişuri joase/ Păşuni productive, mezofile 
 ____________ -Pajişti de lunci, văi şi depresiuni ______________________________________________ 
Graminee: 
- cele mai frecvente specii de graminee sunt: Poa pratensis (30%), Festuca valesiaca (14%), Agropyron 
repens (11%), Lolium perenne (10%), Alopecurus pratensis(5%), Dactylis glomerata (1%), Festuca pratensis, 
Cynosurus cristatus (0,1%), Anthoxanthum odoratum(0,5%), Botriochloa 
ischaemum (1%). _______________________________________________________________________________________________  
Leguminoase: 
- cele mai prezente specii de leguminoase sunt: Trifolium repens, Lotus corniculatus, Vicia grandiflora, Vicia 
grandiflora, Vicia sativa, Ononis spinosa, Medicago falcata,Trifolium pratense, 
Medicago lupulina. ______________________________________________________________________________________________  
Diverse plante, între care şi plante dăunătoare: Carex praecox , Luzula campestris, Ajuga reptans, Cichorium 
intybus, Achillea millefolium, Plantago media, Juncus inflexus, Juncus effusus, Juncus conglomeratus, Carex 
riparia, Carex vulpina,Taraxacum officinale, Capsella bursa-pastoris, Ranunculus acris, Xanthium spinosum, 
Eryngium campestre,Plantago media, Centaurea cyanus, Daucus carota, Glechoma hederecea, Convolvulus 
arvensis, Potentilla reptans, Euphorbia cyparissias, Prunella vulgaris,Geranium pratense, etc. 

Grad de acoperire cu vegetaţie a parcelei - 100% ______________________________________________ 
încărcarea cu animale - în prezent pajiştile suportă o CP de 1.3 UVM. Prin lucrări de ameliorare se poate mări 
producţia pajiştilor cu 20-30%. în această situaţie încărcătura de animale pe ha poate depăşi 1,5 UVM/ha. 
Pentru următorii ani CP se calculează conform formulei: Î.A. = P.d. / (C.i. x Z.p.). 

Vegetaţia lemnoasă: sunt prezente pâlcuri sau indivizi din speciile de arbuşti Prunus spinosa, Rosa canina, 
Rubus caesius, Crategus monogina. 

Lucrări executate: 
Cosirea resturilor vegetale neconsumate, nivelare muşuroaie, aplicare îngrăşăminte 

Lucrări propuse: 
- Aplicarea îngrăşămintelor (conform unui plan de fertilizare), 
- Eliminarea excesului de umiditate prin decolmatarea canalelor de desecare şi prin 

săparea de puţuri absorbante sau prin plantarea de salcie ori plop, 
- Nivelarea muşuroaielor, 
- Defrişarea tufărişurilor, 
- Supraînsămânţare golurilor rezultate după nivelarea muşuroaielor, 
- Cosirea resturilor vegetale neconsumate înainte de fructificare, 
- Combaterea plantelor dăunătoare şi toxice, 
- Amenajarea gardurilor electrice. 
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Trupul de pajişte 2 Sălbăgel

U.A.T. Trup de 
pajişte 

Parcelă 
descriptivă 

Suprafaţa 
(ha) 

Categorie de 
folosinţă 

Unitate de 
relief 

Configuraţie 

Sălbăgel T.2 
Sălbăgel 

Ps 1258 L1 Ps 
1258 L2 Ps 
1258 L3 PSL 
1264L4 Ps 
1266 L4 

4.00 
4.0  13.85 
0.82 11,84 

Păşune Câmpie  

Altitudine: 120-130 m Expoziţie: - Înclinaţie: - 
Sol: conform studiu pedologie ___________________________  
Tip de pajişte - Pajişti de câmpie şi podişuri joase/ Păşuni productive, mezofile 

-Pajişti de lunci, văi şi depresiuni 

Graminee: 
- cele mai frecvente specii de graminee sunt: Poa pratensis (25%), Festuca valesiaca (10%), Agropyron 
repens (11%), Lolium perenne (11%), Alopecurus pratensis (3%), Dactylis glomerat (3%), Festuca 
pratensis,Cynosurus cristatus (0,1%), Anthoxanthum odoratum (0,5%), Botriochloa 
ischaemum (2%). _______________________________________________________________________________________________  
Leguminoase: 
-  cele mai prezente specii de leguminoase sunt: Trifolium repens, Lotus corniculatus, Vicia 
grandiflora, Vicia grandiflora, Vicia sativa, Ononis spinosa, Medicago falcata, Trifolium pratense, 
Medicago lupulina. ______________________________________________________________________________________________  
Diverse plante, între care şi plante dăunătoare: Carex praecox , Luzula campestris, Ajuga reptans, Cichorium 
intybus, Achillea millefolium, Plantago media, Juncus inflexus, Juncus effusus, Juncus conglomeratus, Carex 
riparia, Carex vulpina,Taraxacum officinale, Capsella bursa-pastoris, Ranunculus acris, Xanthium spinosum, 
Eryngium campestre, Plantago media, Centaurea cyanus, Daucus carota, Glechoma hederecea, Convolvulus 
arvensis, Potentilla reptans, Euphorbia 
cyparissias, Prunella vulgaris, Geranium pratense, etc. ________________________________________________________  
Grad de acoperire cu vegetaţie a parcelei - 100% ______________________________________________  
încărcarea cu animale - în prezent pajiştile suportă o CP de 1.3 UVM. Prin lucrări de ameliorare se poate mări 
producţia pajiştilor cu 20-30%. În această situaţie încărcătura de animale pe ha poate depăşi 1,5 UVM/ha. 
Pentru următorii ani CP se calculează conform formulei: Î.A. = P.d. / (C.i. x Z.p.). Vegetaţia lemnoasă: sunt 
prezente pâlcuri sau indivizi din speciile de arbuşti Prunus spinosa, Rosa canina, Rubus caesius, Crategus 
monogina. 

Lucrări executate: 
Cosirea resturilor vegetale neconsumate, nivelare muşuroaie, aplicare îngrăşăminte 

Lucrări propuse:
Aplicarea îngrăşămintelor (conform unui plan de fertilizare), 
Eliminarea excesului de umiditate prin decolmatarea canalelor de desecare şi prin 
săparea de puţuri absorbante sau prin plantarea de salcie ori plop, Nivelarea 
muşuroaielor, 
Defrişarea tufărişurilor, 
Supraînsămânţare golurilor rezultate după nivelarea muşuroaielor, 
Cosirea resturilor vegetale neconsumate înainte de fructificare, 
Combaterea plantelor dăunătoare şi toxice, 
Amenajarea gardurilor electrice. 
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Trupul de pajişte 3 Sălbăgel 

U.A.T. Trup de 
pajişte 

Parcelă 
descriptivă 

Suprafaţa 
(ha) 

Categorie de 
folosinţă 

Unitate de 
relief 

Configuraţie 

 T.3 Ps 1272 L2 0.50 Păşune Câmpie  

Sălbăgel Sălbăgel PSL 1265L1 0.21    

  Ps 1266 L1 5.00    

  Ps 1266 L2 15,72    

  Ps 1287 L2 2.44    

  Ps 1276 L2 0.10    

  Ps 1293 L2 16.22    

  Ps1312 L2 0.56    

  Ps1315 L2 1.04    

  Apj 1317 L2 16.63    

  PSL 1322L2 2.69    

  Ps 1289 L2 0.61    

  Ps 1290 L2 0.46    

  Ps 1271 L2 7.16    

  Apj 1447L3a 20.36    

Altitudine: 120-130 m Expoziţie: înclinaţie: - Sol: conform studiu pedologie 
Tip de pajişte - Pajişti de câmpie şi podişuri joase/ Păşuni productive, mezofile -Pajişti 

de lunci, văi şi depresiuni 
Graminee: cele mai frecvente specii de graminee sunt: Poa pratensis (30%), Festuca valesiaca (14%), 
Agropyron repens (11%), Lolium perenne (10%), Alopecurus pratensis (5%), Dactylis glomerata (3%), 
Festuca pratensis, Cynosurus cristatus 0,1%), Anthoxanthum odoratum (0,5%), Botriochloa ischaemum (1%).

Leguminoase: cele mai prezente specii de leguminoase sunt: Trifolium repens, Lotus comiculatus, Vicia 
grandiflora, Vicia grandiflora, Vicia sativa, Ononis spinosa, Medicago falcata,Trifolium pratense, Medicago 
lupulina. _________________________________________________________________________________________________________  
Diverse plante, între care şi plante dăunătoare: Carex praecox , Luzula campestris, Ajuga reptans, Cichorium 
intybus, Achillea millefolium, Plantago media, Juncus inflexus, Juncus effusus, Juncus conglomeratus, Carex 
riparia, Carex vulpina,Taraxacum officinale, Capsella bursa-pastoris, Ranunculus acris, Xanthium spinosum, 
Eryngium campestre, Plantago media, Centaurea cyanus, Daucus carota, Glechoma hederecea, Convolvulus 
arvensis, Potentilla reptans, Euphorbia cyparissias, Prunella vulgaris, Geranium pratense, etc. ______________  

Grad de acoperire cu vegetaţie a parcelei - 100%
încărcarea cu animale - în prezent pajiştile suportă o CP de 1.3 UVM. Prin lucrări de ameliorare se poate mări 
producţia pajiştilor cu 20-30%. în această situaţie încărcătura de animale pe ha poate depăşi 1,5 UVM/ha. 
Pentru următorii ani CP se calculează conform formulei: Î.A. = P.d. / (C.i. x Z.p.). 
Vegetaţia lemnoasă: sunt prezente pâlcuri sau indivizi din speciile de arbuşti: Prunus spinosa, Rosa canina, 
Rubus caesius, Crategus monogina. ___________________________________________________________________________  
Lucrări executate: cosirea resturilor vegetale neconsumate, nivelare muşuroaie, aplicare îngrăşăminte
Lucrări propuse:

Aplicarea îngrăşămintelor (conform unui plan de fertilizare), 
Eliminarea excesului de umiditate prin decolmatarea canalelor de desecare şi prin 
săparea de puţuri absorbante sau prin plantarea de salcie ori plop, Nivelarea 
muşuroaielor, 
Defrişarea tufărişurilor, 
Supraînsămânţare golurilor rezultate după nivelarea muşuroaielor, 
Cosirea resturilor vegetale neconsumate înainte de fructificare, Combaterea 
plantelor dăunătoare şi toxice. 
Amenajarea gardurilor electrice 
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Trupul de pajişte 4 Sălbăgel

U.A.T. Trup de paj 
işte 

Parcelă 
descriptivă 

Suprafaţa 
(ha) 

Categorie de 
folosinţă 

Unitate de 
relief 

Configuraţie 

Sălbăgel T.4 
Sălbăgel 

Ps 1468 L3b 
Ps 1470 L1 
Ps 1470 L2 

15.37 
11,25 
12,43 

Păşune Câmpie  

Altitudine: 120-130 m Expoziţie: - Înclinaţie: - 
Sol: conform studiu pedologie ___________________________  
Tip de pajişte - Pajişti de câmpie şi podişuri joase/ Păşuni productive, mezofile 

-Pajişti de lunci, văi şi depresiuni 

Graminee: 
- cele mai frecvente specii de graminee sunt: Poa pratensis (28%), Festuca valesiaca (11%), 
Agropyron repens (12%),Lolium perenne (10%), Alopecurus pratensis (5%), Dactylis glomerata (1%), 
Festuca pratensis, Cynosurus cristatus (0,1%), Anthoxanthum odoratum (0,5%), Botriochloa 
ischaemum (1%). _______________________________________________________________________________________________  
Leguminoase: 
- cele mai prezente specii de leguminoase sunt: Trifolium repens, Lotus corniculatus, Vicia grandiflora, Vicia 
grandiflora, Vicia sativa, Ononis spinosa, Medicago falcata,Trifolium pratense, 
Medicago lupulina. ______________________________________________________________________________________________  
Diverse plante, între care şi plante dăunătoare: Carex praecox , Luzula campestris, Ajuga reptans, Cichorium 
intybus, Achillea millefolium, Plantago media, Juncus inflexus, Juncus effusus, Juncus conglomeratus, Carex 
riparia, Carex vulpina,Taraxacum officinale, Capsella bursa-pastoris, Ranunculus acris, Xanthium spinosum, 
Eryngium campestre, Plantago media, Centaurea cyanus, Daucus carota, Glechoma hederecea,
 Convolvulus arvensis, Potentilla reptans, Euphorbia 
cyparissias, Prunella vulgaris, Geranium pratense, etc. 

Grad de acoperire cu vegetaţie a parcelei - 100% ______________________________________________  
încărcarea cu animale - în prezent pajiştile suportă o CP de 1.3 UVM. Prin lucrări de ameliorare se poate mări 
producţia pajiştilor cu 20-30%. în această situaţie încărcătura de animale pe ha poate depăşi 1,5 UVM/ha. 
Pentru următorii ani CP se calculează conform formulei: Î.A. = P.d. / (C.i. x Z.p.). 

Vegetaţia lemnoasă: sunt prezente pâlcuri sau indivizi din speciile de arbuşti Prunus spinosa, Rosa canina, 
Rubus caesius, Crategus monogina. 

Lucrări executate: 
Cosirea resturilor vegetale neconsumate, nivelare muşuroaie, aplicare îngrăşăminte 

Lucrări propuse:
Aplicarea îngrăşămintelor (conform unui plan de fertilizare), 
Eliminarea excesului de umiditate prin decolmatarea canalelor de desecare şi prin 
săparea de puţuri absorbante sau prin plantarea de salcie ori plop, Nivelarea 
muşuroaielor, 
Defrişarea tufărişurilor, 
Supraînsămânţare golurilor rezultate după nivelarea muşuroaielor, 
Cosirea resturilor vegetale neconsumate înainte de fructificare, 
Combaterea plantelor dăunătoare şi toxice, 
Amenajarea gardurilor electrice. 
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Trupul de pajişte 5 Sălbăgel 
U.A.T. Trup de 

pajişte 
Parcelă 

descriptivă 
Suprafaţa 

(ha) 
Categorie de 

folosinţă 
Unitate de 

relief 

Configuraţie 

 T.5 Ps 1370 6.41 Păşune Câmpie  

Sălbăgel Sălbăgel PSL1374 0.36    

  Ps 1376 6.80    

  Ps 1368 1.35    

  Ps 1365 3.23    

  PSL 1338 0.67    

  PSL 1340 2.06    

  PSL 1353 5.21    

  Ps 1351 0.43    

  Ps 1343 0.06    

  PSL 1325 4.67    

  PSL 1331 2.50    

  PSL 1332 1.74    

  PSL 1334 0.22    

  Ps 1335 0.91    

  Ps 1330 0.10    

Altitudine: 120-130 m Expoziţie: înclinaţie: - Sol: conform studiu pedologie
Tip de pajişte - Pajişti de câmpie şi podişuri joase/ Păşuni productive, mezofile  ___ 

Graminee: cele mai frecvente specii de graminee sunt: Poa pratensis (30%), Festuca valesiaca (14%), 
Agropyron repens (11%),Lolium perenne (10%), Alopecurus pratensis (5%), Dactylis glomerata (1%), Festuca 
pratensis, Cynosurus cristatus (0,1%), Anthoxanthum 
odoratum(0,5%),Botiiochloa ischaemum (1%). _________________________________________________________________  
Leguminoase: cele mai prezente specii de leguminoase sunt: Trifolium repens, Lotus comiculatus, Vicia 
grandiflora, Vicia grandiflora, Vicia sativa, Ononis spinosa, Medicago falcata,Trifolium pratense, Medicago 
lupulina. 
Diverse plante, între care şi plante dăunătoare: Carex praecox , Luzula campestris, Ajuga reptans, Cichorium 
intybus, Achillea millefolium, Plantago media, Juncus inflexus, Juncus effusus, Juncus conglomeratus, Carex 
riparia, Carex vulpina,Taraxacum officinale, Capsella bursa-pastoris, Ranunculus acris, Xanthium spinosum, 
Eryngium campestre, Plantago media, Centaurea cyanus, Daucus carota, Glechoma hederecea, Convolvulus 
arvensis, Potentilla reptans, Euphorbia cyparissias, Prunella vulgaris, Geranium pratense, etc. ______________  

Grad de acoperire cu vegetaţie a parcelei - 100%
încărcarea cu animale - în prezent pajiştile suportă o CP de 1,3 UVM, însă prin lucrări de ameliorare se poate 
mări producţia pajiştilor cu 20-30%. în această situaţie încărcătura de animale pe ha poate depăşi 1,5 
UVM/ha. Pentru următorii ani CP se calculează conform formulei: Î.A. = P.d. / (C.i. x Z.p.). 
Vegetaţia lemnoasă: sunt prezente pâlcuri sau indivizi din speciile de arbuşti Prunus spinosa, Rosa canina, 
Rubus caesius, Crategus monogina. ___________________________________________________________________________  
Lucrări executate: Cosirea resturilor vegetale neconsumate, Nivelare muşuroaie, Aplicare 
îngrăşăminte 
Lucrări propuse:

Aplicarea îngrăşămintelor (conform unui plan de fertilizare), 
Eliminarea excesului de umiditate prin decolmatarea canalelor de desecare şi prin 
săparea de puţuri absorbante sau prin plantarea de salcie ori plop, Nivelarea 
muşuroaielor, 
Defrişarea tufărişurilor, 
Supraînsămânţare golurilor rezultate după nivelarea muşuroaielor, 
Cosirea resturilor vegetale neconsumate înainte de fructificare, 
Combaterea plantelor dăunătoare şi toxice, 
Amenajarea gardurilor electrice. 
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Trupul de pajişte 6 Sălbăgel
U.A.T. Trup de 

pajişte 
Parcelă 

descriptivă 
Suprafaţa 

(ha) 
Categorie de 

folosinţă 
Unitate de 

relief 
Configuraţie 

Sălbăgel 
T.6 

Sălbăgel Ps1274 7.28 
Păşune Câmpie  

Altitudine: 120-130 m Expoziţie: - Înclinaţie: - 
Sol: conform studiu pedologie ___________________________  

Tip de pajişte - Pajişti de câmpie şi podişuri joase/ Păşuni productive, mezofile 
-Pajişti de lunci, văi şi depresiuni 

Graminee: 
- cele mai frecvente specii de graminee sunt: Poa pratensis (30%), Festuca valesiaca (12%), Agropyron 
repens (11%),Lolium perenne (10%), Alopecurus pratensis(5%), Dactylis glomerata (1%), Festuca pratensis, 
Cynosurus cristatus (0,1%), Anthoxanthum odoratum (0,5%), Botriochloa ischaemum (1%). 

Leguminoase: 
- cele mai prezente specii de leguminoase sunt: Trifolium repens, Lotus corniculatus, Vicia grandiflora, Vicia 
grandiflora, Vicia sativa, Ononis spinosa, Medicago falcata,Trifolium pratense, Medicago lupulina. 

Diverse plante, între care şi plante dăunătoare: Carex praecox , Luzula campestris, Ajuga reptans, Cichorium 
intybus, Achillea millefolium, Plantago media, Juncus inflexus, Juncus effusus, Juncus conglomeratus, Carex 
riparia, Carex vulpina,Taraxacum officinale, Capsella bursa-pastoris, Ranunculus acris, Xanthium spinosum, 
Eryngium campestre,Plantago media, Centaurea cyanus, Daucus carota, Glechoma hederecea, Convolvulus 
arvensis, Potentilla reptans, Euphorbia cyparissias, Prunella vulgaris,Geranium pratense, etc. 

Grad de acoperire cu vegetaţie a parcelei - 100% ______________________________________________  
încărcarea cu animale - în prezent pajiştile suportă o CP de 1.3 UVM. Prin lucrări de ameliorare se poate mări 
producţia pajiştilor cu 20-30%. în această situaţie încărcătura de animale pe ha poate depăşi 1,5 UVM/ha. 
Pentru următorii ani CP se calculează conform formulei: Î.A. = P.d. / (C.i. x Z.p.). 

Vegetaţia lemnoasă: sunt prezente pâlcuri sau indivizi din speciile de arbuşti Prunus spinosa, Rosa canina, 
Rubus caesius, Crategus monogina. ___________________________________________________________________________  

Lucrări executate: 
Cosirea resturilor vegetale neconsumate, nivelare muşuroaie, aplicare îngrăşăminte 

Lucrări propuse:
Aplicarea îngrăşămintelor (conform unui plan de fertilizare), 
Eliminarea excesului de umiditate prin decolmatarea canalelor de desecare şi prin 
săparea de puţuri absorbante sau prin plantarea de salcie ori plop, Nivelarea 
muşuroaielor, 
Defrişarea tufărişurilor, 
Supraînsămânţare golurilor rezultate după nivelarea muşuroaielor, 
Cosirea resturilor vegetale neconsumate înainte de fructificare, 
Combaterea plantelor dăunătoare şi toxice, 
Amenajarea gardurilor electrice. 
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CAPITOLUL VIII 
DIVERSE 

 
8.1 Data intrării în vigoare a amenajamentului; durata acestuia. 
 
Prezentul amenajament pastoral intră în vigoare la data de 26-04-2021 şi este valabil 10 ani 

de zile. 
8.2 Colectivul de elaborare a prezentei lucrări: 
GRUPUL DE LUCRU alcatuit din: 
 

Agent agricol: GLIGOR Ionica - Primăria GĂVOJDIA, Judeţul 
TIMIŞ 
 

 

Secretar: MOICA Lenuţa Daniela - Primăria GĂVOJDIA, 
Judeţul TIMIŞ 
 
 

Referend: ANDREI Dănuţ - Primăria GĂVOJDIA, Judeţul 
TIMIŞ 
 

Reprezentant Directia Agricola a judetului Timis 
Centru Local – ing. Lazar Ioan 

Consultanţi: 
  
Dr. Ing. Ionel Samfira – consultant vegetatie 

 
Ing. Sorin Plesa – consultant cadastru si topografie 

Verificat DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ A JUDEŢULUI 
TIMIS 
 
Reprezentant 
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8.3 Hărţile ce se ataşează amenajamentului: hartă cadastrală. 
 
8.4 Evidenţa lucrărilor executate anual pe fiecare parcelă 
 
În fiecare an se va ţine o evidenţă strictă a lucrărilor efectuate pe pajişti, pentru fiecare 

pajişte în parte (Găvojdia,Lugojel,Jena, Sălbăgel). 
Pentru fiecare amenajament în parte trebuie să existe un caiet de lucrări, care să cuprindă 

toate datele necesare de lucrări executate, respectiv lucrările executate, data, suprafaţa, etc. 
Ulterior cu datele trecute pe acest caiet, se va completa tabelul 8.1. 
Fertilizarea pajiştilor se va realiza pe baza unui plan de fertilizare anual, ţinând cont de 

cartarea agrochimică dar şi de regulile impuse de APIA , pe parcelele sub angajament APIA. 
Exemplu: 
Evidenţa lucrărilor executate în anul 2021 pe fiecare parcelă de pajişte - Localitatea Găvojdia 
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Evidenţa lucrărilor executate pe păşunile Localităţii Găvojdia în anul 2021 
Parcela Suprafa 

ţa 
ha 

Combaterea 
buruienilor şi 
vegetaţiei lemnoase 

Strângerea 
cioatelor, pietrelor 
şi nivelarea 
muşuroaielor 

Grăpatul pajiştilor Amendarea 
pajiştilor 

Supraînsămânţarea 
sau 
reînsămânţarea 
pajiştilor 

Fertilizarea* 
pajiştilor 

Perioada/ 
Anul 

Suprafa 
ţa 

Perioada/ 
Anul 

Supra 
faţa 

Perioada/A 
nul 

Suprafa 
ţa 

Perioad 
a/ 
Anul 

Supr. Perioada/ 
Anul 

Suprafaţa Perioada/ 
Anul 

Suprafaţa 

Ps 556 0.35 Se vor 
executa 
lucări 
anuale de 
combatere 
a 
buruienilor 
şi vegetaţiei 
arbustive 
după ce 
animalele 
au ieşit de 
la 
păşunat, 
înainte de 
fructificarea 
buruienilor 

Pe 
întreaga 
suprafa 
ţă 

Se vor 
executa 
lucrări 
anuale de 
strângere a 
pietrelor şi 
nivelarea 
muşuroaie-
lor după ce 
animalele 
au ieşit de la 
păşunat 

Pe 
întrea 
ga 
supra 
faţă 

Se vor 
executa 
lucrări 
anuale de 
grăpare şi 
împrăştiere 
a dejecţiilor 
depuse pe 
întreaga 
perioadă de 
păşunat, 
după ce 
animalele 
au iesit de la 
păşunat 

Pe 
întreaga 
suprafa 
ţă 

Nu se 
aplică 
amenda 
mente, 
ci doar 
îngrăşă 
minte 
organice 
acide 

Pe 
porţiunile 
unde este 
prezent un 
grad de 
sărăturare 

Lucrările 
de 
reînsăm- 
ânţare şi 
supraînsă- 
mânţare a 
pajiştilor 
se vor 
executa 
primăvara 
cu 
amestecul 
recoman-
dat în 
subcapitol 
ul 6.2.2. 

Se vor face 
acolo unde 
apar goluri 
după 
nivelarea 
muşuroaielor 
şi unde se fac 
lucrări de 
decolmatare 
a canalelor de 
desecare, 
respectiv 
unde 
vegetaţia este 
rară 

Ingrăşămitele 
cu fosfor şi 
potasiu se vor 
aplica la 
sfârşitul 
perioadei de 
vegetaţie 
odata la 4 ani, 
iar cele cu 
azot se aplică 
anual de 
preferinţă 
primăvara 
devreme. 
Îngrăşămin- 
tele organice 
se aplică de 
preferinţă 
toamna la 
încheierea 
ciclului de 

Pe întreaga 
suprafaţă 
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            va face 

conform unui 
plan de 
fertilizare 
anual 
întocmit de 
către OSPA. 
Date 
orientative 
referitoare la 
administrarea 
îngrăşămin-
telor 
minerale şi 
organice pot 
fi 

 

              

              

Ps1070L2              
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Caietul de lucru 
În cadrul fiecărui UAT va exista pe toată perioada amenajamentului (10 ani) un caiet de lucru, 

în care vor fi trecute toate lucrările efectuate pe fiecare trup de pajişte/parcelă în ordinea efectuării 
lor. În încheierea fiecărei menţiuni cu lucrări efectuate persoana care completează datele îşi va trece 
numele, data şi va semna pentru conformitate. 

Caietul de lucru va fi completat de către utilizatori şi se va afla în posesia acestora pe toată 
perioada contractului de închiriere. Lucrările trecute în caietul de lucru vor fi datate (ziua/zilele, luna, 
anul efectuării) şi în mod obligatoriu utilizatorul, care completează materialul, îşi va trece numele şi 
va semna ca garant al executării acestora. 

Dacă perioada de închiriere este mai redusă ca durată ca cea a amenajamentului, caietul va fi 
predat reprezentaţilor UAT-ului, după studierea judicioasă a acestuia în scopul verificării executării 
întocmai a lucrărilor propuse de specialiştii amenajişti, pe baza unui proces verbal de predare 
-primire. 

Predarea caietului se va face la sfârşitul perioadei decenale (cuprinsă în amenajament), de 
asemenea pe bază de proces verbal de predare -primire cu număr de înregistrare de la UAT, 
documentul fiind păstrat în vederea fundamentării viitorului amenajament. 
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