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Anexă la HCL nr.13/28.07.2013  
AMENAJAMENT PASTORAL 

PENTRU PAJIŞTILE DIN COMUNA CORNU 
 

1. Situaţia teritorial-administrativă  
 1.1. Amplasarea teritorială a localităţii: 

Euroregiunea Sud Muntenia, judeţul Prahova, comuna Cornu şi satele Cornu de 
Jos (reședința), Cornu de Sus și Valea Oprii. 

   Așezată în nord - vestul județului Prahova, pe valea de mijloc a râului omonim, la o altitudine de 
500-600 m, nu departe de locul unde masivul Gârbova își dă mâna cu Subcarpații curburii externe, 
comuna Cornu se învecinează cu Breaza – Nistorești, la nord, cu Câmpina, la sud, cu Voila, la est și cu 
Breaza - Podu Vadului, la vest, aflându-se la o depărtare de 90 km - nord de capitala țării și la 70 km - 
sud de municipiul Brașov. 
   De sus, din vârful Sinoiului, de la altitudinea de 740,2 m, atât cât măsoară acesta, poți cuprinde cu 
privirea întreaga panoramă a comunei Cornu și a împrejurimilor sale. Tot aici este și locul de unde poți 
constata cu ușurință cum râurile care-i scaldă marginile – Câmpinița ( la est și sud), Prahova (la vest), 
Valea Rea și Balița (de la est la vest) i-au modelat terasa pe care s-a înfiripat, în timp, așezarea cu nume 
latinesc, dându-i o formă aproape triunghiulară, cu pante abrupte la nord și est, și domoale în rest. 

 
Figura 1 – Amplasarea comunei Cornu în cadrul judeţului Prahova 

 
Caracteristicile geografice ale  oricărei localitățI reprezintă una dintre premisele dezvoltării 

acesteia. În cazul Comunei Cornu aceste caracteristici se dovedesc cu atât mai importante cu cât, așa cum 
reiese din analiza realizată, conțin deja potențialul de dezvoltare al acesteia. Din punct de vedere 
geografic, localitatea este situată la 3 Km de centrul de exploatare șI prelucrare a petrolului de la 
Câmpina și la 5 km de stațiunea climaterică Breaza. Perimetrul comunei Cornu este traversat de afluenții 
direcți al Prahovei, Valea Rea șI Balița, dar și de cei ai Câmpiniței și ai Câmpei. Comuna este traversată de 
paralela de 45° șI meridianul de 25° și este situată în partea central-vestică a Subcarpaților Curburii 
având un teritoriu administrativ de 1509,49 ha și o populație de 4510 locuitori.  

Comuna este adiacentă Drumului Național 1 și are acces la traseul de cale ferată de pe Valea 
Prahovei prin stația Breaza, aflată la 3 km distanță. Astfel, comuna se învecinează la nord cu Breaza – 
Nistorești, la sud cu Câmpina, la vest cu Breaza – Podu Vadului și la est cu Şotrile. Relieful comunei Cornu 
este evidențiat prin trepte etajate, un pod de terasă, o zonă de contact cu Subcarpații, precum și o fâșie 
îngustă din Subcarpații propriu-ziși.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cornu_de_Jos_(Cornu),_Prahova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cornu_de_Jos_(Cornu),_Prahova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cornu_de_Sus_(Cornu),_Prahova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Valea_Oprii,_Prahova
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Altitudinea în localitate variază între 400m în lunca Prahovei și 741m în Piscul lui Iordan. 
Denumirile Cornu de Sus șI Cornu de Jos se datorează terasei care are altitudini diferite. Terasa de la 
Cornu este delimitată de Valea Câmpiniței la sud și de Valea Bătrânei la est, de asemenea cele două văi 
opuse, Valea Oprii șI Valea Rea.  

Un aspect important de semnalat este legat de caracteristicile geologice ale localității: pe raza 
comunei se găsește o varietate de roci sedimentare de tipul conglomeratelor, gresiilor, marnelor, 
argilelor, cât șI depozite aluvionare de tipul bolovănișurilor, pietrișurilor și nisipurilor.  

Aceste formațiuni geologice constituie numeroase resurse de subsol cu o importanță economică 
mare, precum: petrol și gaze naturale, sare, sulf, pietrișuri și nisipuri. Resursele de sare sunt 
predominante în zonă, ceea ce contribuie la apariția unor izvoare sărate și sulfuroase. 

Un alt aspect important care se adaugă la aceste caracteristici este reprezentat de condițiile 
climaterice deosebite din această comună. Regimul climatic al localității Cornu este continental de deal, 
moderat, temperatura medie anuală fiind de aproximativ 9° Celsius în zonele mai joase și aproximativ 7° 
Celsius în zonele mai înalte.  

Localitatea Cornu este ferită de vânturile puternice din est sau de valurile de aer rece polar sau 
arctic. Astfel, temperaturile annual esunt cu 1-2° Celsius mai mari. Precipitațiile medii pe ansunt de 
aproximativ 750-800 mm în vatra localității ornu, şi 850 mm în zonele subcarpatice mai înalte din 
regiune. Din punct de vedere al dispunerii temporale, 2/3 din precipitații au loc în sezonul cald, iar 1/3 în 
sezonul rece.  

Regimul bioclimatic este favorabil, prin aportul pădurilor de foioase din zonă asupra aerului și 
prin prezența izvoarelor cloro-sodice și sulfuroase. Influența climei asupra organismului uman este 
evidențiată cel mai frecvent prin indicii de temperatură, variația temperaturii de la o zi la alta, indicii de 
presiune atmosferică și indicii de umezeală. În cazul indicilor de temperatură, confortul bioclimatic este 
maxim la o temperatură de 16° Celsius, temperatură care este întâlnită la o altitudine de aproximativ 
800m. La altitudinea de 450-750m, în zona localității Cornu, temperaturile sunt tolerabile.  

Variațiile de temperatură de la o zi la alta nu exercită un stres foarte mare asupra organismului 
uman, în special datorită localizării comunei într-o arie depresionară bine adăpostită. Presiunea 
atmosferică medie este de 730/740 mm coloană de mercur, variațiile de presiune fiind neînsemnate, 
tolerate de organismul uman. Indicii de umezeală care sunt întâlniți în cazul localității Cornu se situează 
în valori normale și se mențin în limitele de confort, fiind astfel evitate stările de stres care pot provoca 
boli respiratorii și reumatisme. 
1.2. Denumirea deţinătorului legal: 

Unitatea administrativ-teritorială CORNU, cu sediul în localitatea CORNU , satul Cornu de Jos din 
judeţul Prahova. 
1.3. Documente care atestă dreptul de proprietate sau deţinere legală. Istoricul proprietății, 
conform tabelului 1.1 

Anexăm H.C.L. nr. 53 din 4.11.2008 privind trecerea în proprietatea privată a comunei Cornu a 
islazurilor comunale şi  Anexa nr.5 – Situaţia terenurilor ocupate de islazuri întocmită în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 165 /2013,  prin care au fost stabilite suprafaţele corecte ale islazurilor comunale. 

Tabelul 1.1  

Nr. Teritoriu 
administrativ Trupul de pajişte Bazin hidrografic Observaţii 

1 2 3 4 5 

1 UAT CORNU CORNU DE SUS ŞI CORNU DE JOS 
  ( LĂCŞOARE  )  T 5 P 89  Râul Prahova - 

2 UAT CORNU MISLEANU   
T 9,  T 10,     P  319,  320, 322 Râul Prahova - 

3 UAT CORNU GHIMILEICA  
 T 16,  P 679    Râul Prahova - 

4 UAT CORNU 
VĂTĂŞOAIA + COCOŞATUL      
 T  10   P  324    Râul Prahova 

- 

5 UAT CORNU 
SINOIU   
T  19  P  1105 Râul Prahova 

- 
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Tabelul 1.2  

Nr. 
crt. 

Suprafaţă totală 
pajişti UAT (ha) Trupul de pajişte Suprafaţa Declarată 

APIA (ha) 
Nedeclarată 
la APIA (ha) 

1 

272,41 

Misleanu 60,6094 - 60,6094 

2 Vătăşoaia 47,0530 - 47,0530 
3 Cocoşatul 100,8046 - 100,8046 
4 Ghimileica 8,7020 - 8,7020 
5 Lăcşoare 20,5160 - 20,5160 
6 Sinoiu 34,7270 - 34,7270 

 
1.4. Gospodărirea anterioară a pajiştilor din amenajament: 

Păşunile permanente de pe raza comunei Cornu,  administrate de Consiliul Local al comunei 
Cornu, au fost exploatate până în prezent  de crescătorii de animale, fără să fie întocmite amenajamente 
pastorale. Pășunile Misleanu, Vătăşoaia, Cocoşatul, Lăcşoare şi Sinoiu sunt de fapt izlazurile folosite de 
crescătorii individuali de animale din comuna Cornu. În perioada de referinţă, s-au executat lucrări de 
întreținere cu personal angajat al Primariei comunei Cornu, cu personalul beneficiar al prevederilor Legii 
416/2001 privind venitul minim garantat și cu societati comerciale pe baza de contract, respectiv în anii 
2013 - 2015 s-au efectuat lucrari de îndepărtare mărăcini, ierburi înalte,  pietriş grohotiş, lucrări de 
defrişare a suprafeţelor împădurite cu tufişuri şi arbuşti în pășunile: Lăcşoare(20 ha) şi Cocoşatul(23 ha). 
 

Tabelul 1.3  

Nr. 
Crt Specificare 

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 
Media 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 Trupul  de pajişte CORNU DE SUS ŞI CORNU DE JOS   ( LĂCȘOARE  )  T 5 P 89  

2 Suprafaţa (ha) 20,5160 20,5160 20,5160 20,5160 20,5160 20,5160 

3 Producţia medie 
(to/ha/an) 7 7 7 7 7 7 

4 Producţia totală  
(to) 143,61 143,61 143,61 143,61 143,61 143,61 

5 Trupul  de pajişte MISLEANU  T 9  ,  T 10     P  319,  320, 322  

6 Suprafaţa (ha) 60,6094 60,6094 60,6094 60,6094 60,6094 60,6094 

7 Producţia medie 
(to/ha/an) 7 7 7 7 7 7 

8 Producţia totală  
(to) 420,66 420,66 420,66 420,66 420,66 420,66 

9 Trupul  de pajişte GHIMILEICA  T 16  P 679  

10 Suprafaţa (ha) 8,7020 8,7020 8,7020 8,7020 8,7020 8,7020 

11 Producţia medie 
(to/ha/an) 5 5 5 5 5 5 

12 Producţia totală  
(to) 43,51 43,51 43,51 43,51 43,51 43,51 

13 Trupul  de pajişte VĂTĂȘOAIA + COCOȘATUL      T  10   P  324  

14 Suprafaţa (ha) 147,8576 147,8576 147,8576 147,8576 147,8576 147,8576 

15 Producţia medie 
(to/ha/an) 6 6 6 6 6 6 
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16 Producţia totală  
(to) 887,15 887,15 887,15 887,15 887,15 887,15 

17 Trupul  de pajişte SINOIU  T  19  P  1105  

18 Suprafaţa (ha) 34,7270 34,7270 34,7270 34,7270 34,7270 34,7270 

19 Producţia medie 
(to/ha/an) 5 5 5 5 5 5 

20 Producţia totală  
(to) 173,64 173,64 173,64 173,64 173,64 173,64 

 
2. Organizarea teritoriului 
2.1. Denumirea trupurilor de pajişte care fac obiectul acestui studiu 
Trupurile de pajişte pentru care urmează a fi întocmite amenajamente pastorale: 
Tabelul 2.1 

Trupul de pajişte Parcele descriptive 
component Suprafaţa (ha) 

Nr                                                    Denumire 
1 2 3 4 

1 
TRUPUL 1 

CORNU DE SUS şi CORNU DE JOS 
( LĂCŞOARE ) 

T5/P 89 20,5160 

Total trup 20,5160 

2 
TRUPUL 2 
MISLEANU 

 

T 9  ,  T 10     P  319,  
320, 322 60,6094 

Total trup 60,9094 

3 TRUPUL 3 
GHIMILEICA T 16  P 679 8,7020 

Total trup 8,7020 

4 TRUPUL 4 
VĂTĂȘOAIA + COCOȘATUL T  10   P  324 147,8576 

Total trup 147,8576 

5 
TRUPUL 5 

SINOIU T  19  P  1105 
 

34,7270 
Total trup 

 
34,7270 

Total general 
 

272,4120 

 
 
2.2. Amplasarea teritorială a trupurilor de pajişte. Vecinii şi hotarele pajiştii. 
 
Anexăm hărţile cu identificarea în teritoriu a trupurilor de pajiște și detaliem (vecinii, hotarele, etc.). 
 
Vecinătăţile şi limitele fiecărui corp de pajişte pe trupuri de pajişte, care fac parte din UAT. 
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Tabelul 2.2 
Localitate 

(sat) 
Trup de 
pajişte 

Parcela 
descriptivă 

Vecinătăţi la: 
N S E V 

 
CORNU DE SUS 
CORNU DE JOS 
( LĂCȘOARE) 

 

    Proprietari 
particulari 

Proprietari 
particulari 

De 464 intravilan 
satul Cornu  

de sus şi 
Cornu de Jos 

1 T 5 89 .... 

CORNU 
MISLEANU 

 

2 T 9 
T 10 

319 
320 
322 

.... Izlaz 
Vătăşoaia 

Pârâul 
Câmpiniţa 

Pârâul 
Câmpiniţa, 
limită UAT 

Vâlcel 

CORNU 
GHIMILEICA 

 

3 T 16 679 .... Proprietari 
particulari 

DE 653 Pârâul 
Câmpiniţa 
limită UAT 

Proprietari 
particulari 

CORNU 
VĂTĂȘOAIA + 
COCOȘATUL 

 

4 T 10 324 .... DE 653 Izlaz 
Misleanu 

Pârâul 
Câmpiniţa 
limită UAT 

Proprietari 
particulari 

CORNU 
SINOIU 

5 T 19 1105  Proprietari 
particulari 

Pădure 
Ocolul Silvic 

Pădure 
Ocolul Silvic 

Proprietari 
particulari 

 
2.3. Constituirea şi materializarea parcelarului şi subparcelarului descriptiv. 

Tabelul 2.3 

Nr. Denumire Limite de marcare             
(borne,drumuri,râuri etc.) 

0 1 2 

1 UAT CORNU CORNU DE SUS 
( LĂCȘOARE) Drumuri, pâraie 

2 UAT CORNU 
CORNU 

MISLEANU Drumuri, pârâuri, limita UAT 

3 UAT Cornu 
CORNU 

GHIMILEICA Drumuri, pârâuri, limita UAT 

4 UAT CORNU 
CORNU 

VĂTĂȘOAIA + 
COCOȘATUL 

Drumuri, pârâuri, limita UAT 

5 UAT CORNU CORNU 
SINOIU Drumuri, păduri, pârâuri, 

2.4. Baza cartografică utilizată 
2.4.1. Evidenţa planurilor pe trupuri de pajişte 
Ca bază cartografică utilizată; s-a folosit planul cadastral al PUG 2013 şi planurile parcelare din evidenţa 
Oficiului de cadastru şi Publicitate Imobiliară Prahova 
 
2.4.2. Ridicări în plan. Am anexat hărțile cu reprezentare grafică a trupurilor de pajişti. 
 
2.5. Suprafaţa pajiştilor. Determinarea suprafeţelor . Suprafaţa totală a pajiştii inclusă în UAT este de 
272,4120  ha şi a fost determinată în conformitate cu măsurătorile efectuate pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Legii nr.165/2013. 

 
2.5.1. Suprafaţa pajiştii pe categorii de folosinţe 
Structura pajiştilor din amenajament pe categoriile de folosinţă-Tabelul 2.5 

Păşuni (ha) Fâneţe 
(ha) 

Valorificare mixtă 
(păşune, fâneaţă) 

(ha) 

Fără 
scopuri 

productive 
(ha) 

Total 
suprafaţă 

(ha) 

Din care la Consiliul 
Local 

272,4120 - -  272,4120 272,4120 
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2.5.2. Organizarea administrativă 
Suprafeţele ce fac obiectul prezentei lucrări au fost folosite parțial, în conformitate cu normele 

legale de crescătorii de animale din localitate, în baza unor contracte de închiriere. Au fost executate 
lucrări de cosire şi îndepărtare a vegetaţiei nedorite. 
2.6. Enclave 

Tabelul 2.6  

Nr. 
Crt. 

Trup de 
pajişte Parcela Suprafaţa Deţinătorul OBS 

(ha) 

1 Misleanu T 9,   P  319, 5 Comuna Cornu 
Consiliul local Cornu 

Proiect parc 
fotovoltaic 

 
3. Caracteristici geografice şi climatice 
3.1. Indicarea zonei geografice şi caracteristicile reliefului 
Comuna Cornu este situată in NV jud.Prahova, la cca. 5 Km de orasul Câmpina și are următorii vecini: 

- la N – T.O.Breaza 
- la NE – TC Șotrile 
- la S – T.O. Câmpina 
- la E – T.O. Câmpina și TC Șotrile 

Comuna Cornu este situată pe un platou tangent la DN 1 – la cca. 39 Km de orașul  
Ploiești. Este compusă din 3 sate: Cornu de Sus, Cornu de Jos și Valea Oprii. Altitudinea platoului este de 
500 m, brazdat de Valea Rea și desparte cele doua sate Cornu de Sus de Cornu de Jos. 

În tabelul 3.1 sunt prezentate altitudinile minime şi maxime, expoziţiile, panta medie pe trupuri 
de pajişti si  parcele descriptive. 

 Tabelul 3.1 

Nr. crt. 

Trup de 
pajişte 
(tarla) 

Parcela 
descriptivă 

Altitudine 
Stereo70 (m) Expoziţie* 

Pantă 
(%) 

minima maxima US/UT 
punct 

cardinal medie 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Misleanu 9,1 319,320,322 450 500 1 5 30 
  425 425 3 0 03 
  500 559 5 5 12 
  450 500 8 5 17 
  475 525 9 5 22 

Vatasoaia 10 324 525 600 5 5 12 
  450 525 8 5 17 

Cocosatul 10 324 575 625 2 5 22 
  550 600 5 5 12 
  450 575 8 5 17 
  450 550 10 5 42 

Ghimileica 16 679 550 650 2 5 22 
  470 550 8 5 17 
  470 630 10 5 42 

Lacsoare 5 89 590 650 2 5 22 
  630 660 4 5 07 
  570 670 6 5 12 
  550 600 9 5 22 

Sinoiu 19 1105 590 690 2 5 22 

  500 610 5 5 12 
  550 690 9 5 22 
  500 690 10 5 42 
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3.2. Altitudine, expoziţie, pantă 
In tabelul 3.2. sunt determinate suprafețele și parcelele tipurilor de sol, corelate cu parcelele 

descriptive. 
    Tabelul 3.2 (Soluri determinate, Suprafețe si procente) 

Nr. crt Parcela descriptivă Tip de 
sol/Subtip 
(varietate) 

/Succesiune 
de 

orizonturi 

Tip de stațiune Suprafața 

tarla Parcela Ha % 

1 2 3 4 5 6 7 
Misleanu 9,1 319,320,322 1/1 Zona fagului-subzona gorunului 21,6000 7,93 

  3/3 Zona fagului-subzona gorunului 12 4,40 
  5/5 Zona fagului-subzona gorunului 10,5 3,85 
  8/8 Zona fagului-subzona gorunului 14,3 5,25 
  9/9 Zona fagului-subzona gorunului 2,3098 0,85 

Vătăsoaia 10 324 5/5 Zona fagului-subzona gorunului 22 8,07 
  8/8 Zona fagului-subzona gorunului 25,0529 9,19 

Cocosatul 10 324 2/2 Zona fagului-subzona gorunului 21,4045 7,85 
  5/5 Zona fagului-subzona gorunului 16,4 6,02 
  8/8 Zona fagului-subzona gorunului 51 18,71 
  10/10 Zona fagului-subzona gorunului 12 4,40 

Ghimileica 16 679 2/2 Zona fagului-subzona gorunului 5 1,83 
  8/8 Zona fagului-subzona gorunului 3 1,10 
  10/10 Zona fagului-subzona gorunului 0,7100 0,26 

Lacsoare 5 89 2/2 Zona fagului-subzona gorunului 6,5 2,39 
  4/4 Zona fagului-subzona gorunului 3,5160 1,29 
  6/6 Zona fagului-subzona gorunului 9,5 3,49 
  9/9 Zona fagului-subzona gorunului 1 0,37 

Sinoiu 19 1105 2/2 Zona fagului-subzona gorunului 12,7304 4,67 
  5/5 Zona fagului-subzona gorunului 15,9065 5,84 
  9/9 Zona fagului-subzona gorunului 3,0494 1,12 
  10/10 Zona fagului-subzona gorunului 3,0409 1,12 

Total     272,5115 100,00 
 

    3.3. Caracteristici pedologice şi geologice 
Depozitele din fundamentul platoului pot fi asimilate ca vârsta cu cele din Câmpia Ploieștiului, 

adică Pleistocene, fiind alcătuite din pietris rulat nisipos si gresii acoperite cu un strat subtire de sol, in 
timp ce zona de deal este de vârsta mio-liocena, deci mult mai veche. La vest de V. Prahovei, in regiunea 
Cornu, peste oligocenul reprezentat numai prin sisturi menilitice si disodilice se asează o serie de marne 
vineții și de șisturi foioase negricioase bituminoase cu șuvițe de gipsuri și de calcare bituminoase, 
șistoase, acoperite de eflorescente de sulfați. Sunt asa numitele “Strate de Cornu”. Peste “Stratele de 
Cornu” urmeaza o alternanță de conglomerate cu gresii slab cimentate cu culoare cenușie și roșie 
caramizie. Acestea s-au format in Burdigalian și se numesc “Conglomerate de Brebu”. 
 In zona centrală a comunei există o zona cu apă freatică la 1-2 m. In lunci, care au o slabă 
dezvoltare in zonă, rocile parentale sunt de varsta diferită, fiind mai vechi cu cat sunt mai departate de 
râu și alcătuite in general din pietrișuri și nisipuri carbonatice necoezive de vârstă cuaternară. 

REPARTIŢIA TERITORIALĂ (GEOGRAFICĂ) A SOLURILOR IN RAPORT CU CONDIŢIILE 
NATURALE 

Solul este o componentă a mediului natural format la suprafața litosferei prin interacțiunea în 
timp a factorilor fizico-geografici și a omului care intervine în procesul de solificare. 
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Solurile din perimetrul cartat s-au format in condiții diferite de relief, roca si vegetație, clima fiind 
in general aceeași in zona colinară, datorită diversitații foarte mari a rocilor parentale s-a format un 
mozaic de soluri cu caractere diferite. 

Astfel pe argile, argile marnoase, pietriș si nisip, sub o vegetație predominant arborescentă, s-au 
format soluri brune, cu orizont “B” de acumulare a argilei mai mult sau mai putin dezvoltat. 

Pe marne s-au format pseudorendzine carbonatice. 
Datorită inclinării versantilor, expozitiei acestora, a gradului de acoperire cu vegetatie, toate 

solurile formate prezinta un grad de eroziune mai mare sau mai mic, functie de amplitudinea factorilor 
determinanti enumerati. 

Astfel orizonturile superioare ale solurilor sunt indepărtate in masura diferită in funcție  de 
gradul de eroziune. Tot in zona colinară, datorită excesului de umiditate, in special solurile formate pe 
marne dar si pe cele de argile, au suferit intense procese de alunecare, fenomene care s-au petrecut in 
trecut, dar se produc frecvent și azi (alunecări recente, active). 

Pe platoul terasei inalte a Prahovei, foarte ușor inclinat de la N-E spre S-SV pe fundament argilos, 
nisip si pietriș, in condiții de intense solificare s-au format soluri brune intens exploatate și cu bune 
rezultate atât in pomicultură cât și in cultura mare. 

In lunci aluviunile aduse de râuri nu au avut timp suficient pentru a se solifica intens, astfel că 
nisipurile ce acoperă stratele de pietris, au un conținut redus de humus si elemente nutritive fiind slab 
solificate sau chiar rămân in stadiu de solificare suportând inundații periodice. 

LISTA SOLURILOR 
Ordonarea s-a făcut in conformitate cu SRTS 2012, fiind identificate un numar de 

9 unitați de sol, respectiv unitați elementare de teren omogene sub aspectul tuturor insușirilor specifice 
denumite T.E.O. (teritoriu ecologic omogen). 
 

LEGENDA SOLURILOR 
Nr. 
crt. 

Nr. 
US Denumirea unităţilor de sol (tipul de sol, subtipul, varietatea, specia, familia, varianta) 

1 2 3 
  TC Cornu 

1 1 LITOSOL EUTRIC, RENDZINIC, SCHELETIC, PROXISCHELETIC  LLq/LLq 
2 2 REGOSOL CALCARIC, PROXICALCARIC, LA/LA PE LUTURI NISIPOASE 
3 3 ALUVIOSOL CALCARIC, ENTIC, PRUNDIC, LN/LN PE  PIETRISURI FLUVIATILE 
4 4 EUTRICAMBOSOL TIPIC LN/LN PE LUTURI NISIPOASE 
5 5 EUTRICAMBOSOL TIPIC LL/LL, PE LUTURI 
6 6 EUTRICAMBOSOL TIPIC LA/LA PE ARGILE 
7 8 EUTRICAMBOSOL TIPIC, MARNIC, LA/LA PE LUTURI ARGILOASE CARBONATICE CU ALUNECARI 
8 9 ALUNECARI ACTIVE 
9 10 RAVENE SI VAI RAVENATE 

 
CARACTERIZAREA UNITATILOR DE SOL/TEREN 
Este prevăzuăa in Anexa 2 – FIȘA SOLURILOR care include elemente de caracterizare la nivel de 

subtip, varietate, familie, specie, etc., inclusiv insușirile fizico-morfologice și chimice ale unităților de sol. 
3.4. Reţeaua hidrografică 
 Teritoriul cartat aparține bazinului hidrografic al râului Ialomița, principalul curs de apă din zona 
fiind Prahova. 
 Apa freatică se intâlnește in general la mare adâncime (peste 10 m) excepție făcând unele mici 
suprafețe din centrul satului, Cornu de Jos unde pânza de apă freatică se găsește la cca. 1 m și zonele 
riverane acestora la cca. 3-5 m. In zona colinară se poate vorbi de pânza de apă captivă ce pot apare la zi 
la baza pantelor sub formă de izvoare. 

Regiunea Breaza – Cornu este singurul loc de pe Valea Prahovei unde terasele sunt bine 
dezvoltate pe ambele maluri iar secțiunile in terase și profilul teraselor e cel mai complex. 
Aici gasim toate cele trei terase – terasa de 65 m altitudine – terasa principală a văii, care este formată din 
doua trepte, ușor denivelate una față de alta. Pe fiecare mal ocupă lațimi de 1 – 2 Km. 
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3.5. Date climatice 
3.5.1. Regimul termic  
Pentru caracterizarea acestui factor s-au luat in considerație datele inregistrate la stația 

meteorologica Câmpina (436 m altitudine) situată la cca. 5 Km. Temperatura medie anuala este de 9,3ºC. 
Iernile destul de friguroase, dar mai blânde decât in restul Câmpiei  Române. Temperaturile medii lunare 
variază intre 0,6ºC (decembrie) si -1,9ºC (ianuarie) iar mediile maxime sunt superioare lui 0ºC pe tot 
intervalul celor trei luni de iarnă. 

3.5.2. Regimul pluviometric 
Precipitațiile medii  anuale sunt de 798,3 mm repartizate neuniform in timpul anului. 

3.5.3. Regimul eolian 
Regimul eolian arată vânturi predominante in sectorul NE și de cea mai mare intensitate. 

Vânturile din sectorul Nordic si N-V urmează ca intensitate și frecvența și de multe ori sunt aducătoare de 
precipitații.  

 
4. Vegetaţia  

4.1. Date fitoclimatice 
Etajele bioclimatice 

           Etajul bioclimatic, reprezintă un areal determinat altitudinal prin modificările produse de relief 
(factor orografic), sol (factor edafic) şi de climă (factor climatic). La nivelul unui etaj bioclimatic 
predomină o anumită specie de plante sau anumite formaţii vegetale. În condiţiile general-climatice de la 
noi, odată cu creşterea altitudinii, se observă o schimbare evidentă a fitocenozelor (biocenoze formate 
din populaţii vegetale), formându-se etaje distincte, în care flora forestieră, dar şi cea ierboasă, este 
diferenţiată, aşa cum se poate vedea în imaginea de mai jos ( fig.4.1 și fig 4.2). 

 

 
 

Figura.4.1 

http://www.bioterapi.ro/aprofundat/index_aprofundat_index_enciclopedic_botanicPlanta.html
http://www.bioterapi.ro/aprofundat/index_aprofundat_index_enciclopedic_ecologicBiocenoza.html
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Liniile de demarcaţie dintre etajele de vegetaţie, în realitate, nu sunt continue, ci ele  prezintă 
variaţii (discontinuităţi) determinate de factorii zonali. Astfel, există numeroase diferenţieri influenţate 
de clima locală, de expoziţie, de înclinaţia pantelor, de particularităţile solului (pantă, textură, structură, 
rocă, etc.) sau de activităţile omului (împăduriri, defrişări, culturi agricole, exploatarea resurselor solului 
şi subsolului, etc.). De asemenea, în unele zone montane, au loc frecvente fenomene de inversiune 
termică, ceea ce însemnă că în etajele mai înalte temperatura medie este mai ridicată decât la nivele mai 
inferioare. Ca urmare a tuturor acestor condiţii speciale, vegetaţia etajelor bioclimatice poate suferi 
modificări şi în unele regiuni, chiar poate să apară o tendinţă de inversare a repartizării ei pe verticală.  

 

 
Fig. 4.2. - Răspândirea pe zone și limite altitudinale aformațiunilor vegetale naturale din România 

  
Datorită aşezării localității CORNU, clima este blândă, temperată, lipsită de vânturi şi umezeală. 

Evoluţia uniformă a umidităţii aerului se datorează poziţiei apropiate de zonele înalte din jur şi vegetaţiei 
bogate.  

În cadrul reliefului subcarpatic, se pun în evidenţă trei forme principale de relief: văile, terasele şi 
interfluviile. 
4.2. Descrierea tipurilor de staţiune  
  

Pajiştile din zona UAT CORNU fac parte din pajiştile zonale, etajul nemoral (al pădurilor de 
foioase).  

Etajul nemoral, al pădurilor de foioase, deşi  apropiat de zona nemorală prin tipurile ecologice 
de bază ce alcătuiesc învelişul vegetal, diferă totuşi profund de aceasta în primul rând pentru că formarea 
sa este o urmare a etajării climatice şi, în al doilea rând, deoarece speciile edificatoare ale pădurilor şi 
pajiştilor zonale sunt altele decât cele din zona nemorală. 
   Amplasare. Acest etaj, localizat pe altitudine între (200) 300 şi 1300 (1450) m, ocupă toate 
dealurile şi partea mijlocie a munţilor. 

Relieful se caracterizează printr-o accentuată fragmentare. Predomină versanţii cu înclinare şi 
expoziţie variate; suprafeţele plane sunt puţine, iar luncile văilor sunt ceva mai bine dezvoltate abia în 
zona de dealuri. 
            Substratul este foarte variat. La munte se întâlneşte toată gama de roci caracterisitice Carpaţilor: 
sedimentare (îndeosebi fliş şi calcare), cristaline (cuarţite, şisturi variate, gneisuri, filite, calcare şi 
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dolomite cristaline), eruptive (graniţe, granodiorite etc.). La dealuri predomina rocile sedimentare puţin 
consolidate ca nisipurile, pietrişurile, argilele, marnele, gresiile. 
            În cadrul etajului climatul nu este uniform, prezentând variaţi destul de mari atât din punct de 
vedere al temperaturilor, cât şi al precipitaţiilor. Se pot deosebi două climate tipice, corespunzând la două 
subetaje: 
            - al fagului, cu caracter oceanic, având temperaturi medii anuale de 4-7,50C şi precipitaţii de 750-
1100 (1200) mm, veri răcoroase, umede, cu nebulozitate mare, ierni nu prea aspre; 
            - al gorunului, cu caracter suboceanic, mai călduros, cu temperaturi medii de 7,5 – 90C şi 
precipitaţii anuale de (550) 650-750 (850) mm, cu veri calde, suficient de umede şi ierni nu prea aspre. 
            Solurile caracterisitce etajului sunt cele brune de pădure tipice. 
        Comparativ cu celelelalte unităţi geografice zonale de vegetaţie, etajul nemoral este cel mai bogat în 
unităţi fitocenologice, ecologice foarte variate şi floristic foarte bogate. Aceasta se explică atât prin 
diversitatea mare a condiţiilor de climă locală, formate sub imperiul unor macroclimate destul de diferite 
şi a fragmentarii puternice a reliefului, cât şi datorită varietăţii de substraturi şi, în consecinţă, de soluri 
cu gamă largă de regimuri trofice. 

Cele două subetaje de vegetaţie care se formează în aceste climate diferă mult ca înfăţişare. 
           În subetajul superior, al făgetelor şi amestecurilor de fag cu răşinoase, aflat între altitudini de 
(300) 600-1350 (1450) m, învelişul vegetal în care fagul este specia edificatoare principală prezintă 
înfăţişări deosebite în cele patru fâşii zonale ce se pot diferenţia. 
            Fâşia zonală cea mai reprezentativă a făgetelor montane, care ocupa obişnuit partea centrală a 
subetajului, între (700) 800- 1000 (1300) m, are că asociaţii reprezentative cele ale făgetelor pure 
(Symphyto-Fagetum, Festuco-Fagetum, Deschampsio –Fagetum) şi variantele lor din sud-vestul ţării 
(Aremonio-Fagetum, Blechno-Fagetum). 

Pe stâncării se pot afla pinete relictare de Pinus silvestris şi de Pinus nigra (în Banat), pe 
stâncăriile calcaroase o mare varietate de asociaţii ierboase termofile (Seslerietum rigidae, Seslerietum 
heuflerianae, Poetum nemoralis, Stipetum joannis, Stipetum pulcherrimae, Asplenio-Melicetum), iar în sudul 
ţării şi gorunete. 

Pe văile înguste de munte, pe soluri de acumulare cu mult humus, permanent umezite, se 
întâlnesc mici porţiuni de pădure de frasin (Fraxinus excelsior) şi paltin de munte (Acer 
pseudoplatanus), iar pe prundişurile şi nisipurile văilor cu apă curgătoare zăvoaie de munte cu anin alb 
(Alnus incana). 
            La altitudini  de (800) 1000-1250 (1450) m fagul se asociază în multe masive muntoase cu bradul, 
sau cu bradul şi molidul, luând naştere asociaţii complexe. Acestea alcătuiesc o fâşie zonală distinctă cu 
mare extindere, în special în jumătatea de est a Carpaţilor Orientali şi în Carpaţii de Curbura. Pădurile din 
această fâşie sunt edificate de fag-brad sau fag-brad-molid în proporţii foarte variate. 
            În cuprinsul fâşiei pot apărea local făgete pure, pe stâncării şi pe soluri sărace se pot constitui 
pinete de pin silvestru, iar în văile închise, cu stagnări de aer rece, se întâlnesc molidişuri. Pe prundişurile 
văilor sunt prezente tot zăvoaie cu anin alb. 
            În raport cu altitudinile la care se află limita inferioară a etajului boreal, fâşia amestecurilor se 
poate alătura nemijlocit acestui etaj (ca în Carpaţii Orientali), sau poate fi despărţită de acesta printr-un 
brâu îngust de făgete (cum se întâmplă, de pildă, în Bucegi) sau de amestecuri de fag-molid (Piceeto-
Fagetum). 

 În zona de dealuri, sub 700 (800)m, fagul se asociază frecvent cu carpenul (Carpinus betulus), 
uneori şi cu alte specii de arbori care se întâlnesc obişnuit în pădurile de foioase (tei, frasin, gorun). 
Reprezentativă este asociaţia Carpino-Fagetum. Se formează o fâşie distinctă de făgete colinare (sau de 
deal) în care de obicei se afla, extrazonal, gorunete (pe versanţi însoriţi). În luncile destul de bine formate 
din cuprinsul acestei fâşii foarte răspândite sunt zăvoaiele de anin negru (Aegopodio-Alnetum). 
               Făgetul montan, cel mai reprezentativ, specific Carpaţilor, se afla pe soluri brune, brune slab 
podzolite, profunde, eutrofe, cu umiditate îndestulătoare în tot sezonul de vegetaţie unde fagul (Fagus 
silvatica) domina absolut, fomand un arboret închis, cu trunchiuri impresionante, atingând înălţimi de 
peste 35 m şi diametru de 60-80 şi chiar peste 100 cm. 

Caracterul umbros al arboretului împiedica formarea unui strat de arbuşti. Izolat, se pot întâlni 
exemplare de tulichina (Daphne mezereum), salba moale (Evonymus latifolia), soc comun şi roşu 
(Sambucus nigra, S. racemosa), zmeur (Rubus idaeus). 
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Stratul ierbos este bogat în specii dar obişnuit neuniform dezvoltat, datorită umbrei. Sunt bine 
reprezentate următoarele specii: Lamium galeobdolon, Euphorbia amygdaloides, Geranium robertianum, 
Carex silvatica, Adoxa moschatellina, Viola reichenbachiana, Cardamine bulbifera, Circaealutetiana, Asarum 
europaeum, Sanicula europaea, Pariş quadrifolia, Mercurialis perennis, Glecoma hirsuta, Viola mirabilis, 
Galium schultesii. 
            Se întâlnesc, frecvent, plantele specifice asociaţiei – Symphytum cordatum, Pulmonaria 
rubra, Cardamine glanduligera, mai multe specii de ferigi (Athyrium filix femina, Dryopteris filix-mas, 
Polystichum aculeatum) şi alte numeroase specii. 
           La dealuri, prezenta carpenului şi altor specii de arbori mai termofili, în făgete cu asemenea flora, 
conturează asociaţia Carpino-Fagetum. 

Făgetele de deal, în mare măsură asemănătoare cu făgetele de munte, diferă însă de acestea prin 
prezenta carpenului şi a altor specii din aliantaCarpinion (Carex pilosa), cât şi prin lipsa unor 
specii caracteristice cum sunt Pulmonaria rubra, Symphytum cordatum, Cardamine glanduligera 
            Suprafeţe apreciabile revin însă şi altor asociaţii de făgete care diferă de precedentele în special 
prin fertilitatea solurilor şi, în consecinţă, prin flora ierboasă, precum şi prin productivitate. Foarte 
răspândită este asociaţia în care stratul ierbos este dominat de Festuca drymeia, specie balcanică.  În 
condiţii de soluri şi mai puţine trofice se întâlneşte frecvent asociaţiacu Deschampsia în a cărei flora 
ierboasă predomina speciile acidofileLuzula luzuloides, Deschampsia flexuosa, Calamagrostis 
arundinacea, Veronica officinalis, iar în unele situaţii chiar Vaccinium myrtillus. 
            În celălalt subetaj, inferior, pădurile zonale de gorun se caracterizează printr-o accentuată 
diversitate regională, dat fiind că în alcătuirea lor intră atât subspecii diferite de gorun cât şi specii 
arbustive şi ierboase cu areale şi însuşiri ecologice deosebite. 

În acest etaj al gorunetelor, situat între (200) 300-600 (700) m altitudine, învelişul vegetal are că 
asociaţii zonale reprezentative păduri edificate de cele trei subspecii de gorun (Quercus 
petraea ssp. petraea; ssp. dalechampii; ssp. polycarpa). 
           Două asociaţii sunt instalate pe soluri de fertilitate ridicată – una de tip central-european, alta de 
tip sud-est-european 

1. Asociaţia central-europeana Querco (petraeae) – Carpinetum are ca arbore edificator gorunul 
central-european (Quercus petraea ssp.petraea), care alcătuieşte etajul superior al arboretului în care pot 
să se găsească şi puţine exemplare de cireş (Ceresus avium) şi tei pucios (Tilia cordata). 

Un al doilea etaj, de înălţime mai mică, conţine în principal carpen (Carpinus betulus) şi exemplare 
de jugastru (Acer campestre). În stratul de arbuşti, obişnuit discontinuu, se afla Crataegus monogyna, 
Evonymus verrucosa, Cornus sanguinea, Corylus avellana, Ligustrum vulgare, Roşa canina.Stratul ierbos, de 
asemenea discontinuu, dezvoltat îndeosebi la locurile ceva mai bine luminate, cuprinde specii amintite 
mai înainte la făgete, la care se mai adăugă Melica uniflora, Carex montana, Poa nemoralis, Polygonatum 
odoratum, Lathyrus vernus, L. niger. 

2. În asociaţia sud-est europeană Tilio (tomentosae) – Carpinetum, edificator este Q. 
petraea ssp. dalechampii, la care în etajul superior se adăugă în proporţie însemnată teii (Tilia 
tomentosa, T. platyphyllos), frasini (Fraxinus excelsior), platinul de câmp (Acer platanoides). Un etaj 
subordonat este constituit din carpen, cu participarea jugastrului, sorbului de câmp (Sorbus torminalis). 
În stratul de arbuşti, obişnuit bine dezvoltat, participa Crataegus monogyna, C. pentagyna, Cornus mas, 
Ligustrum vulgare, Evonymus verrucosa. Stratul ierbos conţine: Clinopodium vulgare, Lithospermum 
purpureo-coerulueum, Cynanchum vincetoxicum,  Viola hirta, Mercurialis ovata, Potentilla micrantha. 

Gorunetele de soluri acide, mezotrofe (Luzulo-Quercetum petraeae), care se întâlnesc destul de 
frecvent în cuprinsul subetajului, au ca trăsături distincte dominaţia absolută a gorunului. Dintre speciile 
de amestec doar jugastrul şi carpenul pot să apară în exemplare puţine. Dintre subarbuşti, sunt frecvente 
speciile de Cytisus (nigricans, heuffeli, leucotrichus). În stratul ierbos este frecvenţa Luzula luzuloides, 
specii de Hieracium(murorum, lachenalii, umbellatum), Galium vernum, Festuca heterophylla, 
Brachypodium silvaticum, Maianthemum bifolium, Calamintha vulgaris, Viscaria vulgaris. 
           În subetajul pădurilor de gorun, pe versanţii umbriţi, mai umezi, se infiltrează fitocenoze de făgete 

În schimb, pe versanţii însoriţi, în sudul şi vestul ţării, gorunii se asociază adesea cu cerul şi 
gârniţa (Quercus cerris, Q.frainetto),. 
            Pe poalele de coastă cu soluri fertile de acumulare, în cuprinsul subetajului se întâlnesc păduri de 
stejar cu carpen, iar pe terasele cu solurile podzolite şi pseudogleizate păduri de stejar pure cu flora 
hidrofilă. Luncile văilor sunt ocupate de aninişuri. 
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            Caracterisitca pentru subetajul gorunetelor este formarea de complicate fitocenocomplexe în care, 
pe suprafeţe relativ restrânse, se afla asociaţii foarte diferite din punct de vedere ecologic. 
            În acest subetaj, o bună parte din păduri, îndeosebi cele aflate pe terenuri plane sau puţin înclinate, 
cu soluri mai fertile, au fost defrişate, terenurile fiind folosite în parte agricol (mai ales livezi şi vii), în 
parte ca păşuni şi fâneţe. 
 
SUBETAJUL PĂDURILOR DE GORUN ŞI DE AMESTEC DE GORUN  
 
Răspândire : dealuri piemontane, subcarpatice şi Podişul Moldovei.  
Altitudini : (200) 300-600 (700) m.  
Substrat : nisipuri, pietrişuri, argile, marne, gresii.  
Clima : Tm = 7,5 - 9oC şi Pm = (550) 650-750 (850) mm.  
Seria AGROSTIS CAPILLARIS  
Tip Agrostis capillaris-Festuca rupicola- Biotopuri mezoxerofile  
Brachypodium pinnatum  – soluri erodate  
Carex humilis – soluri scheletice  
Sesleria heufleriana  – coaste abrupte  
Lolium perenne  – soluri eutrofe  
Festuca rubra – versanţi semiumbriţi  
Nardus stricta  – soluri acide  
 Tip. Festuca rupicola-Danthonia provincialis  – Biotopuri termofile  
 Tip. Festuca rupicola-Onobrychis viciifolia  - Terenuri însorite  
 Tip. Festuca valesiaca  – Biotopuri xeroterme  
 Tip. Agrostis capillaris-Poa pratensis – Biotopuri mezofile 
SUBETAJUL PĂDURILOR DE FAG ŞI DE AMESTEC DE FAG CU RĂŞINOASE  
 
Răspândire : dealuri înalte şi munţi mijlocii (Subcarpaţii, Depresiunea Transilvaniei şi Podişul Moldovei).  
Altitudini : (300) 600-1.350 (1.450) m.  
Substrat : roci sedimentare (fliş şi calcare), cristaline (cuarţite, şisturi, gneisuri, filite, calcare şi dolomite 
cristaline), eruptive (granite, granodiorite ş.a.).  
Climat : Tm = 4,5 – 7,5oC şi Pm = 750-1100 (1200) mm.  
Seria AGROSTIS CAPILLARIS – FESTUCA RUBRA  
Tip Agrostis capillaris-Festuca rubra  - Biotopuri mezoxerofile  
Lolium perenne  – soluri eutrofe  
Poa pratensis  – terenuri fertilizate  
Poa annua  – terenuri târlite  
Holcus lanatus  – terenuri humifere  
Polygonum bistorta  – soluri humifere  
Juncus effusus  – terenuri depresionare  
Nardus stricta  – soluri acide  
Deschampsia caespitosa – soluri jilav umede  
 Tip. Cynosurus cristatus - Staţiuni cu soluri mezotrofe  
 Tip. Danthonia provincialis-Festuca rubra  - Biotopuri subtermofile, mezoxerofile  
  Tip. Festuca pratensis  - Biotopuri mezofile, mezohigrofile  
  Tip. Arrhenatherum elatius – Staţiuni cu soluri eutrofe  
  Tip. Trisetum flavescens  - Terenuri fertilizate  
Seria NARDUS STRICTA  
 Tip. Nardus stricta  - Staţiuni cu soluri oligotrofe  
Bruckenthalia spiculifoli (xeronardet)–soluri acide  
Achillea ptarmica (higronardet)–soluri umede  
Juniperus communis  – soluri scheletice  
Deschampsia caespitosa - Terenuri cu exces de umiditate  
Seria RUMEX ALPINUS  
 Tip. Rumex alpinus  - Terenuri puternic târlite  
Alte tipuri (cu răspândire şi importanţă praticolă redusă):  
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- Festuca cinerea ssp. pallens – stâncării calcaroase  
- Phleum montanum – Melica ciliata – versanţi însoriţi, soluri scheletice  
- Epilobium angustifolium – tăieturi de pădure  
- Calamagrostis arundinacea - terenuri recent despădurite  
- Poa nemoralis – tăieturi de pădure  
Caracteristicile zonelor şi etajelor bioclimatice de la noi, sunt redate în detaliu, în tabelul de mai jos : 
 
 

ZONA SAU ETAJUL 
DE VEGETAŢIE 

ALTITUDINEA 
[m] 

TEMPE-
RATURA 
MEDIE 

ANUALĂ 
[oC] 

PRECIPITAŢII 
ANUALE 

[mm] 

PERIOADA DE 
VEGETAŢIE 

[zile] 

Zona de 
stepă 

- Dobrogea 
 0-100 10-12 sub 400 199-207 

- Vestul Câmpiei 
Române şi sud-estul 

Moldovei 
20-70 10-11 400-500 200-205 

  Zona de 
silvostepă 

 
Podişurile  Dobrogei 80-230 10-11 400-500 190-200 

- Câmpia Română, 
Oltenia şi sudul 

Moldovei 
35-100 10-11 400-600 190-205 

- Jijia şi Bahluiului 50-215 9-10 400-500 190-198 
- Centrul 

Transilvaniei 280-500 8-9 500-600 170-180 

Etajul pădurilor de amestec 
(foioase şi răşinoase) 550-1400 3-8 800-1200 95-160 

 
          Pe pajiştile naturale cresc specii de plante care fac parte din familii botanice diferite, asociate în 
raporturi diferite.  Aceste plante se deosebesc între ele atât din punct de vedere al însuşirilor biologice, al 
cerinţelor faţă de factorii mediului ambiant cât şi al valorii economice. În pajiştile bine întreţinute şi 
raţional folosite, masa vegetativă este formată, îndeosebi, din specii incluse, taxonomic, în două mari 
familii: Gramine şi Leguminose.  

Alături de aceste două familii se mai întâlnesc specii din familiile Cyperaceae, Juncaceaeprecum şi 
plante aparţinând altor familii botanice, grupate după valoarea lor economică în: plante consumate de 
animale, neconsumate, dăunătoare vegetaţiei pajiştilor, dăunătoare produselor animaliere şi plante 
toxice. 

 Cunoaşterea speciilor care alcătuiesc vegetaţia pajiştilor este importantă, întrucât, pe de o parte, 
valoarea economică a unei pajişti este în strânsă legătură cu compoziţia ei floristică, iar pe de altă parte, 
capacitatea de producţie a unei pajişti şi calitatea nutreţului pot fi influenţate şi dirijate de către om. 

 
Graminee 
 
Graminele reprezintă principala grupă de plante care intră în compoziţia pajiştilor naturale şi care 

pot ajunge în unele cazuri la o proporţie de 80 – 90 %, în mod frecvent contribuind la o acoperire de 30-
50 % din masa ierboasă a păşunilor şi fâneţelor naturale. Valoarea lor furajeră este, în general, bună, 
datorită conţinutului mare de substanţe nutritive şi gradului ridicat de consumabilitate. Foarte puţine nu 
sunt consumate şi numai câteva sunt toxice.    

Gramineele cresc în flora spontană a fâneţelor şi păşunilor naturale din zonele de câmpie, deal şi 
munte şi sunt bine consumate de animale având, calităţi gustative şi o valoare nutritivă ridicată, la acest 
capitol fiind întrecute doar de leguminoase. Gramineele se recoltează destul de uşor, iar în timpul 
procesului de colectare şi păstrare nu îşi pierd decât într-o măsură redusă frunzele, partea cea mai 
valoroasă. 

http://www.bioterapi.ro/aprofundat/index_aprofundat_index_enciclopedic_botanicPerioada_de_vegetatie.html
http://www.bioterapi.ro/aprofundat/index_aprofundat_index_enciclopedic_botanicPerioada_de_vegetatie.html
http://www.bioterapi.ro/aprofundat/index_aprofundat_eBiosistem_articole_etajele_de_vegetatie.html#zona_de_stepa
http://www.bioterapi.ro/aprofundat/index_aprofundat_eBiosistem_articole_etajele_de_vegetatie.html#zona_de_stepa
http://www.bioterapi.ro/aprofundat/index_aprofundat_eBiosistem_articole_etajele_de_vegetatie.html#zona_de_silvostepa
http://www.bioterapi.ro/aprofundat/index_aprofundat_eBiosistem_articole_etajele_de_vegetatie.html#zona_de_silvostepa
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Valoarea economică, respectiv furajeră a gramineelor din vegetaţia pajiştilor permanente este dată 
de următoarele caracteristici: 

- realizează producţii mari de biomasă, mai ales în condiţii ridicate de intensivizare tehnologică; 
- valoarea energetică ridicată şi conţinutul mare de substanţe nutritive; 
- grad ridicat de competitivitate faţă de alte specii, din alte familii botanice; 
- grad ridicat de consumabilitate; 
- moduri diferite de folosinţă păşunat, cosit sau mixt; 
- ritm ridicat de creştere şi refacere a masei vegetative după folosire; 
- capacitate mare de lăstărire şi durată lungă de viaţă; 
- prin sistemul radicular foarte dezvoltat duce la formarea ţelinei, cu rol important în protecţia 
solului împotriva tasării, ca urmare a păşunatului şi eroziunii. 
Recunoaşterea gramineelor din pajişti se poate face atât după caracterele organelor vegetative cât 

şi după caracterele organelor de reproducere. Dintre organele vegetative, cele aeriene au fost mai mult 
studiate decât cele subterane, deşi, de multe ori, tocmai acestea din urmă oferă elemente care ajută la 
diferenţierea speciilor de graminee. Astfel de elemente sunt: prezenţa sau absenţa stolonilor şi a 
rizomilor, culoarea şi adâncimea de pătrundere a rădăcinilor. 

    Leguminoasele perene din pajişti  au cel mai important rol în producerea unui furaj de o calitate 
furajeră ridicată, bogat în substanţe proteice, la  care se adaugă însuşirea extraordinară de a fixa azotul 
atmosferic. Alte familii cu plante furajere din pajişti, consumate de animale în stare verde sau sub formă 
conservată (fân), siloz, etc. au un rol important în asigurarea unor conţinuturi mai bogate în elemente 
minerale, mai ales microelemente, care pot produce diferite carenţe în organismul animal, dacă lipsesc 
sau nu sunt suficiente în furajul de pajişte.  

De caracteristicile biochimice ale speciilor din pajişti, în special a celor din alte familii botanice 
asigură calitatea unor produse animaliere de marcă cu gust, miros şi alte proprietăţi de fineţe, 
inconfundabile. Proporţia "ideală" între aceste grupe de specii într-o pajişte permanentă, naturală sau 
seminaturală este de 50 - 60 % graminee, 35 - 40 % leguminoase şi 5 - 10 % specii furajere din alte 
familii. 

 În covorul ierbos pe lângă speciile furajere coexistă un număr foarte mare de specii dăunătoare cu 
rol mai puţin sau mai bine cunoscut în procesele de pedogeneză şi solificare, viaţa intimă din sol, 
biodiversitate, productivitate, protecţia mediului şi altele. Speciile dăunătoare din pajiştile permanente se 
împart în două mari categorii şi anume: ierboase şi lemnoase. 
 
Particularităţile morfologice și economice ale speciilor identificate în suprafețele de pășuni din 
UAT CORNU 
 
Specii de plante întâlnite în  vegetația pajiștilor din UAT CORNU : 
 
Graminee 
Lolium perenne - (raigras englezesc, raigras peren)  
Brachypodium pinnatum - (obsigă) 
Trisetum flavescens - (ovăscior auriu)  
Poa trivialis - (şovar de munte) 
Poa pratensis - (firuţă) 
Poa nemoralis - (firuţă de pădure) 
Bromus erectus - (obsigă aristată) 
Bromus inermis - (obsigă nearistată) 
Festuca rupicola - (păiuş de silvostepă) 
Festuca vaginata - (păiuș de nisip) 
Festuca airoides - (păruşcă) 
Phleum phleoides - (timoftică de deal) 
Dactylis glomerata - (golomăţ) 
Crysopogon gryllus - (sadină) 
Calamagrostis arundinacea - (trestia de pădure) 
Agrostis stolonifera - (moleaţă)  
Deschampsia caespitosa - (târsă) 
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Deschampsia flexuosa - (păiuş de munte) 
Festuca nigrescens - (F.rubra ssp.commutata) 
Festuca rubra - (păiuş roşu) 
Poa bulbosa - (firuţă cu bulbi) 
Calamagrostis epigeios  - (trestioara) 
Anthoxanthum odoratum - (viţelarul) 
Sesleria coerulans - (coada iepurelui) 
Phalaris arundinacea - (ierbăluţă) 
Holcus lanatus - (flocoşică) 
Leguminoase 
Lotus corniculatus - (ghizdei) 
Medicago lupulina - (trifoi mărunt) 
Trifolium pratense - (trifoi roşu) 
Vicia cracca - (măzăriche) 
Trifolium fragiferum - (trifoi fragifer)  
Trifolium montanum - (trifoi de munte)  
Trifolium repens - (trifoi alb) 
Trifolium alpestre - (trifoi alpin) 
Galega officinalis - (ciumărea)  
Coronilla varia - (coronişte) 
Genista sagittalis - (grozamă)  
Genista tinctoria - (drobiţă) 
Alte plante: 
Achillea millefolium - (coada şoricelului) 
Cichorium intybus - (cicoare) 
Plantago lanceolata - (pătlagina) 
Taraxacum officinale - (păpădie) 
Briza media - (tremurătoare) 
Eryngium campestre - (scaiul dracului) 
 Salvia pratensis - (jaleş) 
Rumex alpinum - (ștevia stânelor) 
Symphytum officinale - (tătăneasă) 
Hypericum perforatum - (pojarniţă) 
Artemisia austriaca - (peliniţa) 
Linaria genistifolia - (linariţă) 
Convolvulus arvensis - ( volbura) 
Prunella vulgaris - (busuioc sălbatic) 
Carex vulpina - (rogoz) 
Capsella bursa pastoris -  (traista ciobanului) 
 Rubus fruticosus – ( rugi de mur ) 
Chrysanthemum leuc. - (margarete) 
Euphorbia cyparissias - (laptele câinelui) 
Dianthus carthusianorum - (garofiță) 
Juncus conglomeratus - (pipirig) 
Equisetum arvense – ( coada calului ) 
Fragaria vesca – ( fragi) 
 Prunus spinosa - (porumbar) 
Pteridium aquilinum - (feriga) 
Artemisia austriaca - (peliniţa) 
Thymus montanus - (cimbrişor) 
Graminee 
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Raigrasul peren (Lolium perene) este o graminee perenă, cu o răspândire frecventă în pajiştile 
permanente din zonele depresionare sau luncile râurilor. În cultură, intră în componenţa amestecurilor 
complexe, pentru înfiinţarea de pajişti temporare exploatate prin păşunat sau mixt. 
Din punct de vedere economic are următoarele particularităţi: 
● este o specie tipică pentru păşunat, deoarece rezistă la păşunat si are o bună regenerare după ce a fost 
folosită; 
● reacţionează puternic la fertilizarea cu îngrăşăminte azotate, producând peste 10 t / ha S.U.; 
● în amestecuri are o competitivitate mare, mai ales în anul al doilea se vegetaţie; 
● speciile mai indicate care intră în amestecuri cu raigrasul peren sunt: trifoiul alb, ghizdeiul, păiuşul de 
livezi, timoftica, firuţa, păiuşul roşu; 
În condiţiile unui păşunat raţional durata de valorificare a pajiştilor pe bază de raigras peren se dublează, 
deoarece prin tasare baza coletului şi sistemul radicular rămân, în permanenţă în contact cu solul. 
Recoltarea şi păşunatul de mai multe ori în timpul perioadelor de vegetaţie măresc gradul de lăstărire a 
plantelor şi prelungesc durata de folosinţă. 
Amestecurile complexe, în care intră şi raigrasul peren, prin însilozarea sub formă de semisiloz, produc 
un siloz de foarte bună calitate şi cu un grad ridicat de consumabilitate. 

            
 Firuţă (Poa pratensis) este o specie bine adaptată la condiţiile relativ uscate spre cele 
umede,regăsindu-se din pajiştile de câmpie până în cele montane. Este o graminee perenă, tipică 
pentru păşunat, datorită capacităţii mari de rezistenţă pe care o are la călcat.  
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Ovăsciorul (Arhenatherum elatius) este o specie perenă, cu tufă rară, frecventă în pajişti, din 
câmpie până în zona montană. Valoarea furajeră este foarte bună și productivitatea mare. 

           
Phleum pratense (timoftică)este o plantă perenă întânită în cea mai mare parte a Europei, cu 
excepția regiunii mediteraneene. Face parte din genul Phleum format din aproximativ 15 specii 
de plante anuale și perene. Este cultivată în mod obișnuit pentru hrana animalelor și, în special, 
ca fân pentru cai. Are un coținut ridicat de fibre, mai ales atunci când se recoltează mai târziu. 

           
Agrostis stolonifera (moleaţă) este o plantă stoloniferă. Tulpinile pot ajunge la 1 m înălțime, 
frunzele sunt conice, lungi iar paniculul poate atinge 40 cm. Înflorește în lunile iulie și august. 
Este o plantă bună în furajarea animalelor. 
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Calamagrostis arundinacea(trestia de pădure) – este o plantă ce aparține familiei Poaceae, 
originară din Eurasia, China și India. Este o specie perenă, cu rizomi scurți și radicele erecte.  

           
 

Crysopogon gryllus (sadină) – este o plantă perenă din familia Poaceae, orginară din 
Europa și Asia. Planta poate ajunge la 50-150 cm înălțime. 

             
Phalaris arundinacea (ierbăluţă) – este o plantă perenă care se dezvoltă în mod 

obișnuit de-a lungul albiilor lacurilor și cursurilor de apă, în zone umede cu preponderență în 
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Europa, Asia,America de Nord și Africa de Nord. În zonele cu umiditate excesivă poate fi o specie 
invazivă. Atunci când invadează o zonă, inhibă vegetația nativă și reduce biodiversitatea, 
modificând ecosistemul, făcând dificilă eradicarea ei. 

             
Deschampsia caespitosa (târsă) – este o plantă perenă din familia Poaceae. Este 

răspândită în Europa, America de Nord, America de Sud, Eurasia și Australia. Se găsește pe toate 
tipurile de pășune, deși preferă solul sab drenat. Se dezvoltă până la altitudini ridicate având o 
tulpină ce poate ajunge la 1,5 m.  

             
 

Deschampsia flexuosa (păiuş de munte) - se găsește în mod natural în pajiști uscate. 
Este de asemenea, o componentă importantă a florei din zona pădurilor de mesteacăn și stejar. 
Planta preferă solurile acide, evitând zonele de cretă și calcar, putându-se identifica la o 
altitudine de până la 1200 m. 

            
Dactylis glomerata (golomăţ) este o graminee cu tufă rară şi talie mijlocie, pretenţioasă la 
umezeală. Otăveşte bine, are productivitate mare şi valoare pastorală foarte bună.  
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Festuca airoides(păruşcă) - este o plantă perenă cu rizomi și radicele erecte, cu lungimi 

de 10-30 cm. Inflorescența este un panicul solitar. Fructul este o cariopsă cu pericarpul aderent. 

            
Festuca rubra (păiuş roşu) - se regăsește în multe dintre pajiștile naturale, indiferent de tipul 
de sol și de condițiile de umiditate.Se răspândește printr-un sistem de rădăcini rizomatos, ceea 
ce îi conferă o acoperire bună a solului.Are o creștere lentă în primul an de la semănare, și nu 
ajunge la potențialul maxim de producție decât în al doilea și al treilea an de folosință. Se 
dezvoltă bine indiferent de condiții, dar mai ales în soluri secetoase, slabe, precum și și în 
câmpurile supuse uzurii intense.Păiușul roșu  are rezistență bună la îngheț și la secetă și se poate 
folosi atât pentru conservare cât și pentru pășunat. Se recomandă utilizarea acesteia pentru 
ameliorarea pajiștilor degradate, prin lucrări de supraînsămânțare. 
Durata de rezistență în sol este de aproximativ 7 – 8 ani, iar potențialul de producție este de 2 - 4 
tone/hectar substanță uscată. 
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Bromus erectus(obsigă aristată)- este o plantă perenă din familia Poaceae. Tulpinle 
înalte pot ajuge până la 100 cm. Este o specie moderat nitrofilă slab alcalinofilă, răspândită prin 
fânețe și coaste însorite, pe soluri calcaroase, sărace, uneori prin semănături și vii, din zona 
pădurilor de stejar (zona nemoralăî), până in etajul nemoral. 

            
Poa trivialis (şovar de munte) -  plantă erbacee din familia gramineelor, cu paiul subțire 
și aspru, cu flori mici, verzi și cu frunze late ce se îngustează către vârf. Habitatul ei preferat este 
în locuri umede și adăpostite cu soluri bogate. Se pretează pentru pășunatul pe soluri grele și 
umede. Planta înflorește din iunie până la sfârșitul verii.  

             
Brachypodium pinnatum (obsigă) -plantă furajeră perenă din familia gramineelor cu rădăcini 
puternice, stoloni subterani lungi și tulpina înaltă până la 140 cm, cu frunze liniare, late, și cu 
inflorescența un panicul . Foarte rezistentă la secetă, intră în componența pășunilor și fânețelor 
cultivate, în amestec cu alte graminee și leguminoase. Se mai cultivă pe pante expuse eroziunii, 
pe taluzuri și diguri, nisipuri mișcătoare etc. Crește și spontan în fânețele din regiunile secetoase. 

https://ro.wiktionary.org/wiki/plant%C4%83
https://ro.wiktionary.org/wiki/erbacee
https://ro.wiktionary.org/wiki/familie
https://ro.wiktionary.org/wiki/graminee
https://ro.wiktionary.org/wiki/pai
https://ro.wiktionary.org/wiki/sub%C8%9Bire
https://ro.wiktionary.org/wiki/aspru
https://ro.wiktionary.org/wiki/floare
https://ro.wiktionary.org/wiki/mic
https://ro.wiktionary.org/wiki/verde
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Anthoxanthum odoratum (viţelarul) Numirea speciei se referă la mirosul caracteristic de 
cumarină. Florile sunt grupate într-un panicul spiciform lax. Au câte 4 glume, cele două interne 
fiind păroase. Se găseşte în toate pajiştile din ţară, în afară de cele din regiunile stepice. 

          Calamagrostis epigeios (trestioară)- 
se întâlnește pe solurilel cu exces de umiditate,  având un indice de consum egal cu 0. 

            
Holcus lanatus (flocoşică) - Plantă erbacee din familia gramineelor, acoperită cu peri moi, cu 
frunze lungi, cu flori alburii sau roșietice. 
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Sesleria coerulans (coada iepurelui) – este o graminee iubitoare de soare care suportă seceta. 
Planta crește până la 15-20 cm fiind verde tot timpțl perioadei de vegetație. 
 

           
Briza media (tremurătoare) – este o plantă perenă din familia Poaceae, genul Briza, originară 
din regiunile temperate nordice din Eurasia, Africa de Nord. Denumirea ei vine de la faptul că 
florile sunt mițcătoare și se agită pe tulpini la cea mai mică briză.   

            
Festuca nigrescens (F.rubra ssp.commutata) - se regăsește în multe dintre pajiștile naturale, 
indiferent de tipul de sol și de condițiile de umiditate.Se răspândește printr-un sistem de 
rădăcini rizomatos, ceea ce îi conferă o acoperire bună a solului.Are o creștere lentă în primul an 
de la semănare, și nu ajunge la potențialul maxim de producție decât în al doilea și al treilea an 
de folosință. Se dezvoltă bine indiferent de condiții, dar mai ales în soluri secetoase, slabe, 



 
 

25 
          COMUNA CORNU 

precum și și în câmpurile supuse uzurii intense. Are rezistență bună la îngheț și la secetă și se 
poate folosi atât pentru conservare cât și pentru pășunat. Se recomandă utilizarea acesteia 
pentru ameliorarea pajiștilor degradate, prin lucrări de supraînsămânțare. 
Durata de rezistență în sol este de aproximativ 7 – 8 ani, iar potențialul de producție este de 2 - 4 
tone/hectar substanță uscată. 

           
Festuca vaginata (păiuș de nisip) 

           
Festuca rupicola (păiuş de silvostepă) - este o graminee cu tufa deasă, 20-30cm, rezistentă la 
geruri și pășunat, valoarea pastorală și productivitatea sunt slabe-mijlocii cu o productie de 3,5-
6 t/ha și o capacitate de pășunat de 0,4-0,6 UVM/ha.  
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Poa bulbosa (firuţă cu bulbi)- specie perenă, cespitoasa cu tulpina erectă,  rareori ascendentă. 
Planta are frunze late, acuminate, cu panicul ovoidal sau alungit, cu ramuri scurte, erecte, glabre. 
Spiculețele sunt multiflore, violaceu nuanțate, cu axa paroasă. Planta este răspândită din zona de 
stepă până în etajul subalpin, pe coastele însorite, pe marginea drumurilor. Este o graminee cu 
plasticitate ecologică ridicată, adaptându-se cu ușurință diferitelor tipuri de sol. 

             
Poa nemoralis (firuţă de pădure) 

            
Bromus inermis (obsigă nearistată) 
            

 Alături de graminee, leguminoasele reprezintă grupa cea mai importantă de plante din 
vegetaţia pajiştilor permanente, însă cu participare mai redusă, în medie 8-10%, ajungând la 50-
60% în condiţii favorabile de creştere. 
          Importanţa deosebită a leguminoaselor constă în aceea că dau productivităţi mari, produc 
un nutreţ bogat în substanţe proteice şi săruri minerale, fiind bine consumate de toate speciile şi 
categoriile de animale. 
          Leguminoasele se utilizează atât pentru fân cât şi pentru păşunat. Ele se refac uşor după 
folosire şi pot da 2-4 coase într-o perioadă de vegetaţie. 
          Cu toate acestea, leguminoasele sunt inferioare gramineelor, datorită unor însuşiri negative 
care le diminuează valoarea economic, situându-le după graminee. Astfel, leguminoasele au 
cerinţe mai ridicate faţă de condiţiile de creştere decât gramineele şi o vivacitate mai redusă, 
mentinâdu-se pe pajişti timp de 3-5 ani. Aceasta explică de altfel, participarea mult mai redusă a 
leguminoaselor pe pajiştile permanente, comparativ cu gramineele. 
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       Unele dintre leguminoase, dacă sunt consumate ca nutreţ verde proaspăt, produc meteorizaţii la 
animale, iar altele au un gust amar, de aceea au un grad de consumabilitate scăzut. În procesul de uscare a 
fânului, pierderile de natură mecanică, care se datoresc scuturării frunzelor, sunt mult mai mari la 
leguminoase, mai ales atunci când procesul de pregătire a fanului decurge în mod necorespunzător. 

            
Trifoiul alb (Trifolium repens L.) 

Trifoiul alb este foarte răspândit pe pajiştile permanente, în special pe păşunile din luncile 
râurilor. În cultură, trifoiul alb, ocupă suprafeţe restrânse, fiind cultivat singur pentru producere de 
sămânţă. Pentru furaj, se cultivă amestecuri, asociindu-se de obicei cu plante de talie mică sau mijlocie, 
ca: Festuca pratensis, Agrostis stolonifera, Poa pratensis, Lolium perenne etc. Este slab rezistent la secetă, 
însă mai rezistent la ger decât trifoiul roşu. Suportă cu relativă uşurinţă inundaţii de durată, fiind 
rezistent totodată la umiditatea în exces. Din această cauză, formează frecvent asociaţii pe terenurile cu 
apă freatică la mică adâncime, uneori chiar la suprafaţă, pe soluri lăcoviştite sau gleizate. Trifoiul alb spre 
deosebire de trifoiul roşu, este o plantă de talie mică, având tulpini târâtoare. Fiind o plantă tipică de  
păşune, rezistă la păşunat şi otăveşte uşor după ce a fost păşunată. În condiţii favorabile se poate reface 
de 3-4 ori într-o perioadă de vegetaţie. Posedă o longevitate mare, menţinându-se în cultură 8-10 ani, sau 
chiar mai mult, datorită capacităţii sale de a se înmulţi pe cale vegetativă. 

 

            
Trifoiul roşu (Trifolium pratense) 

Este o plantă valoroasă de nutreţ, caracterizată în primul rând prin producţii mari, egale sau  
puţin inferioare celor pe care le dă lucerna. 

Trifoiul roşu posedă o capacitate de otăvire mai slabă. În condiţii normale produce două, cel mult 
trei coase într-o perioadă de vegetaţie. 

Nutreţul produs de trifoi, în special fânul, prezintă un grad ridicat de consumabilitate şi 
digestibilitate, datorită faptului că tulpinile se lignifica mai puţin, iar în procesul de uscare frunzele se 
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păstrează mai bine decât la lucernă. Atât nutreţul verde cât şi fânul, conţin însemnate cantităţi de 
proteine şi vitamine, în special vitaminele C, D, E şi carotenul, precum şi cantităţi mari de Ca, P şi Mg. 
  Consumat în stare verde, provoacă meteorizaţii la animale, din care cauză, se impun o serie de 
măsuri, menite să prevină îmbolnăvirea animalelor.    

           
Trifoi fragifer - (Trifolium fragiferum) este o leguminoasă cu tulpina taratoare ca şi trifoiul alb, 

târâtor. La fel, frunzele şi inflorescenţele sunt lung peţiolate, respectiv lung pedunculate. Caliciul se umflă 
mai târziu, dând inflorescenţei o formă globuloasă, asemănătoare cu o fragă. Este plantă perenă, comună 
în lunci şi în locuri sărăturoase. cu valoare furajeră bună. 

            
Lotus Corniculatus (ghizdeiul),este  o plantă perenă, cu sistem raticular bine dezvoltat și 

profund, tulpini fistuoase, de 15- 40 cm inălțime. Frunzele sunt pentafoliate, cu foliole scurt pețiolate, 
obovate sau lanceolate, glabre sau slab păroase. Florile sunt galbene, portocalii sau roșiatice, dispuse in 
umbele lung pedunculate. Fructul este o păstaie cilindrică, polispermă, cu semințe mici, globuloase , de 
culoare brun-roșcat. 

            
Trifolium montanum (trifoi montan), este o specie perenă cu tulpina erectă, simplă sau 

ramificată mai ales la bază, glabră, numai pe internodiile superioare alipit păroasă.  
Este răspândită pe soluri foarte slab sau slab aprovizionate cu azot. 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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Vicia cracca  (măzăriche) - este anuală, relativ robustă. Are florile grupate câte 1-2 la subsuoară 
frunzelor. Petalele sunt diferit colorate: stindardul liliachiu, aripioarele purpuriu-închis, iar 
carena alburie. Păstaia este alungit-liniară, cu seminţe numeroase. Se cultivă în amestec cu 
ovăzul, alcătuind borceagul de primavară .     

           
Genista sagittalis (grozamă) - Tulpina este o cladodie, prezentându-se lăţit-aripată, 
asimilatoare şi cu frunze reduse.  Este comună în fâneţe, păşuni şi tufişuri. 

             
Genista tinctoria (drobiţă)-Plantă medicinală, subarbust ramificat care crește sporadic la noi în 
țară, mai ales în zonele de câmpie și deal. Drobița are frunzele ascuțite la vârf, florile sunt de 
culoare galben deschis, dispuse în vârful tulpinii. Fructul este o păstaie care conține semințe 
mici, sferice. 

http://www.sfatulmedicului.ro/Arta-de-a-fi-parinte/cresterea-si-educarea-copiilor_277


 
 

30 
          COMUNA CORNU 

             
Trifolium alpestre (trifoi alpin) - Trifoiul alpin se întâlneşte pe pajişti, în zona montană şi în 
cea subalpină, ca specie caracteristică bine individualizată, în ciuda asemănării cu 
specia Trifolium pratense (trifoi roşu). 

            
Medicago lupulina (trifoi mărunnt) - Este o specie anuală, bienală sau chiar perenă, frecventă 
în locuri umede, în lunci. Florile mici, galbene, sunt grupate în raceme capituliforme. Păstaia este 
de 2-3 mm, reniformă, monospermă, la maturitate de culoare neagră. 

            

http://www.bioterapi.ro/aprofundat/index_aprofundat_eBiosistem_articole_etajele_de_vegetatie_3.html#etajul_subalpin
http://www.bioterapi.ro/aprofundat/index_aprofundat_index_enciclopedic_botanicTrifoiul_rosu.html
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Coronilla varia (coronişte) - specie perenă, înaltă de 20-125 cm, cu tulpina culcata sau agățătoare, scurt 
păroasă sau glabră. Frunzele sunt scurt pețiolate sau sesile, cu nervura mediană pronunșată, terminate în 
mucron, cu margine cartilaginoasă. Inflorescența este umbeliformă. 
Este o plantă alcalinofila, răspândită prin locuri ierboase, tufisuri, livezi din zona de stepă, până în etajul 
nemoral. 
Specii din alte familii botanice, identificate și consumate de animale. 

 Pe lângă graminee şi leguminoase, care formează baza floristică a oricărei pajişti, în asociaţiile 
vegetale ale acestora, îşi fac loc şi alte specii, aparţinând diverselor familii botanice, specii care sunt bine 
consumate atât în stare verde, cât şi sub formă de fân, cunoscute sub denumirea de specii diverse sau 
buruieni de pajişti. Proporţia mai mare sau mai mică a prezenţei acestora în ecosistemul pajiştilor, indică 
starea de degradare a acestora şi, implicit, necesitatea aplicării unor lucrări de ameliorare. 
Cele mai recente clasificări ale plantelor : 
a.   plante consumate de animale; 
b.   plante neconsumate (buruieni de balast); 
c.   plante dăunătoare vegetaţiei pajiştilor; 
d.  plante care depreciază produsele animaliere; 
e.   plante toxice. 
Plante consumate de animale 
 

             
 

Coada şoricelului (Achillea millefolium)  - este o plantă care creşte pe solurile aspre de pe 
păşuni şi de pe marginea drumurilor. Frunzele ei verde-închis sunt divizate în mai multe segmente, 
aspect reflectat de numele latin de „millefolium", adică „o mie de frunze". Capetele plate ale 
inflorescenţelor, alcătuite din multe flori albe sau roz, apar vara. Este o plantă bine consumată de ovine, 
atât în stare verde, cât şi în fân. 
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Cicoarea (Cichorium intybus) – este o plantă erbacee, perenă, care aparține genului Cichorium din 
familia Asteraceae. Plantă erbacee perenă, spontană și adesea cultivată pentru rădăcinile sale din care se 
extrage un surogat de cafea. Cicoarea are o arie mare de răspândire în pășuni și fânețe, în locuri 
necultivate, pe marginea drumurilor, căilor ferate și șanțurilor, pe marginea apelor curgătoare, din zona 
de câmpie până în cea de deal și munte. Este o plantă bine consumată de toate ierbivorele, atât în stare 
verde, cât şi în fân. 

            
 

Păpădia (Taraxacum officinale) - este o plantă erbacee, din familia compozitelor, cu frunze 
lungi, crestate și cu flori galbene grupate în capitule. Mai este numită și buhă, crestățea, lăptucă, lilicea, 
mâță, papalungă, pilug, turci, gălbinele-grase, gușa-găinii. Păpădia este găsită pretutindeni, unde se află 
vegetație, de la câmpie până în zona subalpină, prin locuri necultivate și pe marginile drumurilor. Ea are 
anumite locuri în care crește ca de exemplu: nu crește în loc umbros ci în loc cu soare, ea crește în calea 
unui izvor subteran, etc. Este o plantă bine consumată de toate animalele, datorită conţinutului ridicat în 
substanţe nutritive şi, mai ales, de proteine. 

            
 

Pătlagina (Plantago media) - Pătlagina este o plantă erbacee perenă, de 10 – 50 cm înălțime, cu 
frunze ovate sau lanceolate, cu tulpini florifere drepte, cu inflorescențe terminale în formă de spic și cu 
floricele gălbui, mici. Pătlagina  este foarte răspândită, vegetând și în locuri bătătorite în care alte specii 
nu cresc. Crește pe marginea drumurilor, în buruienișuri, în pășuni, culturi, de la câmpie până în zona 
alpină. Este o plantă bine consumată pe păşune.  
Plante neconsumate sau slab consumate de animale (buruieni de balast)  
În această categorie de plante care se asociază vegetaţiei pajiştilor intră un număr foarte mare de specii, 
dintre care: 
 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cichorium
https://ro.wikipedia.org/wiki/Asteraceae
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cafea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Asteraceae
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Convolvulus arvensis (Volbura sau rochița-rândunicii) - este o specie de plante, 

nativă Europei și Asiei. Este o plantă perenă, erbacee, cățărătoare sau târâtoare, care poate crește până la 
2 m. Frunzele sunt dispuse în spirală, de formă variată, lungi de 2–5 cm, cu un pețiol de 1–3 cm. Florile au 
formă de trompetă, cu diametrul de 1-2,5 cm, albe sau roz pal, cu cinci dungi radiale mai închise la 
culoare. Deși produce flori atractive, deseori este considerată a fi o buruiană din cauza creșterii rapide și 
sufocării plantelor cultivate.  

            
Capsella bursa-pastoris (Traista ciobanului) – este o plantă nativă Europei, dar care s-a extins în multe 
părți din lume. Numele său se referă la capsula în formă de traistă. Traista-ciobanului crește în grădini, pe 
câmp, pajiști, acolo unde solul nu este foarte uscat și există suficient soare. 
Este o plantă de dimensiuni mici, de până la 20 cm înălțime. Ramurile fine se întind pe toată 
lungimea tulpinii. Frunzele bazale sunt lanceolate și dințate. Florile albe sunt aranjate în raceme rare. 
Sunt simetrice radial, cu patru petale. Semințele au formă de inimă, sunt plate și triunghiulare. Semințele 
plantei produc un compus vâscos atunci când sunt umezite.  

            

https://ro.wikipedia.org/wiki/Europa
https://ro.wikipedia.org/wiki/Asia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Frunz%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Floare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Europa
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sol
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tulpin%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Frunz%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Floare
https://ro.wikipedia.org/wiki/S%C4%83m%C3%A2n%C8%9B%C4%83
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Margareta (Chrysanteum leucantheum) este o plantă perenă, răspândită pe pajiște, 
cu tulpina ierboasă, care poate atinge o înălțime între 30 – 60 cm. Are o tulpină neramificată, care 
prezintă pe secțiunea transversală muchii. Frunzele sunt lobate dințat, și nu sunt așezate perechi pe 
tulpină. Petalele sunt albe, așezate pe un singur rând. Florile, mai ales când încep să vestejească, au un 
miros neplăcut. 

            
Coada calului (Equisetum arvense) - este o specie de plantă erbacee, erectă, perenă 

(prin rizomul orizontal articulat, adesea tuberculat).Coada-calului este cunoscută si folosită încă din 
antichitate în medicina tradițională ca și sursă de acid salicilic (substanță activă conținută în aspirina 
modernă).  

            
Euphorbia cyparissias (laptele câinelui) – este o plantă cu frunzele mici (0,5 – 5 mm lățime), 

linear-înguste, dispuse altern. Florile sunt în inflorescențe de tip ciațiu și înfloresc în lunile aprilie-iunie. 
Tulpina conține un suc lăptos. Fructele sunt capsule. Planta crește prin pajiști uscate și coline, în câmpuri 
nisipoase și prin locuri stâncoase însorite. Planta poate produce dereglări ale sistemului nervos şi 
aparatului digestiv, la toate speciile de animale. 

             
 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Tulpin%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Frunz%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Plant%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rizom
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Tubercul&action=edit&redlink=1
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Tymus montanus (cimbrișor) - este o plantă perenă, nativă din zona Mării Mediterane. Crește pe 
dealuri, coline, pajiști, în locuri mai greu accesibile precum stâncăriile. Tulpina nu depășește 10-30 cm 
înălțime. Are tendința să formrze covoare. Frunzele sale sunt mici, liniare, eliptic-ovate sau rotunjite, 
nedințate. 

            
 

Hypericum perforatum(pojarniţă)  - este o plantă erbacee, perenă, cu tulpină dreaptă, 
ramificată în partea superioară, ușor lemnoasă în partea de jos, prevăzută de-a lungul ei cu două muchii, 
glabră și înaltă până la 1 m. Frunzele, dispuse opus, sunt sesile, oval-eliptice, glabre și conțin numeroase 
pungi secretoare, dând impresia că prezintă puncte translucide (când sunt examinate prin transparență), 
de unde și denumirea de "perforatum" dată acestei specii. Înflorește din iunie până în septembrie. Fructul 
este o capsulă ovală. 

           
 

Juncus conglomeratus(pipirig) - este frecvent la marginea lacurilor, bălţilor sau terenurilor 
mlăştinoase, chiar în cele uşor sărate. Este o plantă perenă, având în pământ un rizom cu îngroşări 
tuberculiforme. Tulpina este trimuchiată şi foliată. Frunzele sunt lungi, liniare. 

           
Ciumărea-  (Galega officinalis) - este o plantă din flora spontană din Europa și Asia. În Romania 

poate fi întâlnită în zonele de câmpie și deal. Creștesub forma de arbust, ce poate ajunge la 1,5 m înălțime. 
Frunzele emană un miros neplăcut de burduf de capră atunci când sunt zdrobite. Frunzele sunt alcătuite 

http://www.sfatulmedicului.ro/Arta-de-a-fi-parinte/cresterea-si-educarea-copiilor_277
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din 6-8 perechi de foliole ovale, ascutițe la vârf, de un verde strălucitor. Florile cresc în infloreșcențe în 
varful tulpinilor, au forma de fluture și sunt albe sau roz. Înfloresc din iulie până în septembrie. Semințele 
se dezvoltă în păstăi lungi, care atunci când se coc se răsucesc eliberându-le.  
Plante dăunătoare vegetaţiei pajiştilor 
În această categorie sunt încadrate o serie de specii ierboase sau lemnoase care, pe lângă faptul că nu 
sunt consumate de animale, dăunează, vegetaţiei comune a pajiştilor. 

            
 

Porumbarul (Prunus spinosa)-este un arbust sălbatic, înalt de 1–3 m, din familia rozaceelor 
(Rosaceae), cu ramuri spinoase, cu flori albe și cu fructe sferice de culoare neagră-vineție. Ea putând fi 
găsită frecvent la lizierea pădurilor, pe marginea drumurilor, pe terenuri cultivate şi în 
regiunile calcaroase. 

            
Fragaria vesca (fragi) – este o specie cu un areal mare de răspândire, cuprinzând Europa, Nordul 

Africii, America de Nord și de Sud. Plantă mezotermofită, helio-sciadofită eutrofă care crește îndeosebi în 
zona pădurilor de stejar - etajul molidului, la marginea pădurii, în ochiuri de pădure, poieni și fânețe 
recente.  
Plante care depreciază produsele animaliere 
Deprecierea laptelui  și a lânii este produsă în urma consumării următoarelor specii. 

http://www.sfatulmedicului.ro/analize/leucocite-numarul-de-celule-albe-sange_10
http://www.sfatulmedicului.ro/Cresterea-si-dezvoltarea-copiilor/copilul-tau-se-dezvolta-normali_264
https://ro.wikipedia.org/wiki/Calcar
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Eryngium campestre (scaiul dracului, rostogol) - această buruiană nu este consumată de către 
animale. Mai mult, datorită ţepilor, animalele nu pot paşte nici iarba din imediata apropiere. Planta 
trebuie distrusă cu sapa sau prin stropire cu erbicide. Dacă plantele au ajuns la maturitate, trebuie arse, 
în acest fel distrugându-se şi seminţele. Planta trebuie distrusă în faza de rozetă, înainte de a emite 
tulpini, prin stropire cu erbicide, sau cu sapa, prin tăiere sub colet pentru a nu regenera. 

            
Carex vulpina (rogoz) - face parte din familia Cyperaceae și crește în zone nisipoase. Rogozul este o 
plantă înaltă de 20-25 cm cu un aspect plăcut și deosebit. Rădăcina foarte lungă prezintă numeroase 
ramificații subțiri și lungi, care fixează planta în solul nisipos. 

            
Prunella vulgaris (busuioc sălbatic) este  răspândit în fânețe, pășuni, poieni, tufărișuri, păduri, 

livezi, pe malul apelor, de la câmpie până în zona subalpină. 
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Dianthus carthusianorum (garofiţă) – are flori mici, roșii, cu petale dințate la creștet. Este 

frecventă prin fânețe și pășuni. 

            
Linaria genistifolia (linariţă) - face parte din flora spontana din America, Canada (este considerată 
plantă dăunătoare în culturi) și Europa. În Romania se dezvolta in poieni, fănețe, la marginea culturilor 
sau a drumurilor, tufărișuri, de la câmpie până în zona montană inferioară. Planta are rădăcini scurte, 
tulpina crește pînș la 90 cm înălțime, frunzele sunt lanceolate, ascuțite la vârf, de culoare verde intens. 
Florile se aseamănă cu cele de "gura- leului", sunt galben intens, iar "buza inferioara" este portocalie. 

             
Rumex alpinum (ștevia stânelor) - Ștevia stânelor este o plantă perenă, având în pământ un rizom gros, 
târâtor, cu multe capete, terminat la vârf cu o coroană de peri negricioși. Tulpina aeriană este înaltă de 1-
2 m, dreapta, prezentând dungi în lungime. La baza tulpinii se află frunze mari, având un pețiol lung si 
caniculat. Limbul frunzei este lung de 35-50 cm și lat de 20-24 cm, la bază cordat (in formă de inima). 
Inflorescența este de culoare verde si se afla dispusa la varful tulpinii. Infloreste in lunile iulie-august. 
Creste in jurul stanelor, pasunilor de munte, la altitudini de 1200-1500 m. 

http://www.sfatulmedicului.ro/Cresterea-si-dezvoltarea-copiilor/copilul-tau-se-dezvolta-normali_264
http://www.sfatulmedicului.ro/Arta-de-a-fi-parinte/cresterea-si-educarea-copiilor_277
http://www.sfatulmedicului.ro/Ulcerul-gastroduodenal/hematemeza-varsatura-cu-sange_563
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Symphytum officinale (tătăneasă) - Tătăneasa este o plantă ierboasă, păroasă, înaltă de 100–120 cm. 
Sub pământ are un rizom gros de pe care cresc rădăcini cărnoase - fusiforme. 
Frunzele sunt lungi (maxim 25 cm), alterne, cu lățimea de 1–2 cm. În partea inferioară a tulpinii frunzele 
sunt oval-lanceolate. Florile sunt de culoare roșie-violacee, uneori roz-albă și sunt dispuse în cime 
unipare. Corola este gamopetală, tubulos-campanulată și se termină cu 5 dințișori recurbați. Tătăneasa 
înflorește în lunile mai-august. Tătăneasa crește în locuri umede, prin lunci, la marginea apelor, uneori 
chiar pe lângă drumuri. Este răspândită din câmpie până în zona montană. 

 
Pteridium aquilinum (feriga) - primele plante vasculare apărute pe uscat, care au corpul vegetativ 
reprezentat de generația sporofitică, care devine dominantă. Se cunosc peste 12 000 specii de ferigi, 
clasificate în aproximativ 300 genuri. Sunt plante iubitoare de umezeală, de aceea le întâlnim în locurile 
unde este răcoare și lumină, dar nu foarte puternică. Aceste condiții sunt întâlnite în pădurile de câmpie, 
dar în special în cele de la munte, pe valea râurilor. 
 
 

            
 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Petal%C4%83
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Artemisia austriaca (peliniţa) -Este o plantă perenă. Poate atinge înălțimea de 2 m. Înflorește în iunie-
august. Fructul este o achenă. Frunzele sale sunt lungi și verzi. Florile sunt galbene și au un miros plăcut. 

            
Rubus fructicosus (murul sau rug-de-munte) - este un arbust peren din familia Rosaceae. Lăstarii sunt 
înalți de 1–3 m, cu tulpina arcuită, rareori târâtoare, acoperită de ghimpi drepți sau recurbați. Frunzele 
sunt palmat-compuse, cu marginile neregulate, cu nervuri păroase și proeminente pe fața interioară. 
Florile sunt albe sau roze, dispuse corimbifer, și se deschid în lunile iunie-august. Fructele sunt cărnoase, 
compuse, roșii și acrișoare la început, negre și dulci când sunt coapte. Se întâlnește la marginea pădurilor, 
în poieni, în tufișuri, în lunci și de-alungul apelor curgătoare, în zone deluroase din Europa, Orientul 
Mijlociu, Africa de Nord și America de Nord. 

Am descris aici  tipurile de plante întilnite pe suprafețele de pășune din UAT CORNU,  cu 
mențiunea că procentul de leguminoase identificat este peste 10 %, producțía medie pe ha cuprinsă între 
5,0 și 8,0 to/ha, care se reduce cu 10- 15 % plante neconsumate. 

Conform acestei prezentări generale, păşunile din UAT CORNU, se încadrează în categoria 
ZONEI NEMORALE. Terenurile pe care se regăsesc pășunile din UAT CORNU sunt terenuri înclinate  
cu panta de peste 10%, la  altitudinea de peste 600 m. Clima se caracterizează printr-un regim de 
precipitaţii bogat de 800-1200 mm anual, temperatura înregistrând valori maxime vara şi 
minime iarna. 
 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Rosaceae
https://ro.wikipedia.org/wiki/Europa
https://ro.wikipedia.org/wiki/Orientul_Mijlociu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Orientul_Mijlociu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Africa_de_Nord
https://ro.wikipedia.org/wiki/America_de_Nord
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4.3. Tipuri de pajişti 
 
Pajişti zonale premontane şi montane 
Pajiştile de Agrostis capillaris (A.tenuis) (iarba câmpului) 
Răspândire şi ecologie. Pajiştile de Agrostis capillaris (Agrostis tenuis) ocupă cele mai mari suprafeţe 
în zona de deal şi montană inferioară ,începând de la altitudinea de (200)300 m până la peste 1200 m, 
din subzona stejarilor şi gorunului până în subetajul fagului şi al amestecurilor de fag cu răşinoase. În 
teritoriu se disting pajişti de Agrostis capillaris de productivitate bună pe terenuri plane sau uşor 
înclinate cu soluri mai bogate şi pajişti cu productivitate mijlocie pe terenuri cu înclinaţie mare şi 
expoziţii în sorite pe soluri mai sărace acide. 

Solurile de sub pajiştile de iarba vântului sunt brune argiloiluviale,brune luvice, luvisoluri 
albice, brune eumezobazice cu reacţie slab acidă până la neutre pentru pajiştile mai bune şi puternic 
acide pentru cele de productivitate mijlocie. Agrostis capillaris este o graminee valoroasă din punct de 
vedere furajer, cu grad ridicat de consumabilitate. 

Vegetaţia are în componenţă numeroase specii cu valoare furajeră ridicată, dar şi specii 
nevaloroase, dăunătoare şi toxice. Adesea aceste pajişti sunt invadate şi de vegetaţie lemnoasă 
dăunătoare ca păducelul (Crataegus monogyna), porumbarul (Prunusspinosa), măceşul (Rosacanina), în 
zone mai uscate şi alunul (Corylus avellana), carpenul(Carpinus betulus), (Betula pendula) în zone mai 
umede mesteacănul. Valoarea pastorală a pajiştilor de Agrostis capillaris este bună, ajungând la o 
producţie de10-15 t/ha MV şi o capacitatede păşunatde 1,0-1,2 UVM/ha. A doua categorie de pajişti de 
acest tip, cu productivitate mijlocie, are o valoare pastorală mijlocie cu 5,0-7,5t/ha MVşi o capacitate de 
păşunat de 0,5-0,8 UVM/ha. 

Pajiştile de Festuca rubra (păiuş roşu) 
Răspândire şi ecologie. Arealul fitogeografic al pajiştilor de Festuca rubra, corespunde 

etajului pădurilor de molid (Piceaabies), cunoscut şi sub denumirea de etajul boreal, care atinge 
altitudinea de 1800 m în Carpaţii Meridionali şi Occidentali şi 1600 m în nordul Carpaţilor Orientali. La 
limita inferioară, pajiştile de Festuca rubra se întrepătrund cu cele de Agrostis capillaris coborând în 
unele situaţii până în etajul nemoral la700-800 m , altitudine. 

Solurile sunt oligobazice sau oligomezobazice, oligomezotrofice,de la moderat până la foarte 
puternic acide: brune,brune acide,brune feriiluviale, rendzine, litosoluri. 

Vegetaţia pajiştilor de Festuca rubra, datorită păşunatului abuziv şi a scăderii fertilităţii solului 
este invadată pe suprafeţe apreciabile de specia nevaloroasă Nardus stricta(părul porcului,ţepoşică).Pe 
soluri sărace, compacte se instalează Deschampsia caespitosa (târsa),care este o graminee cu valoare 
furajeră foarte scăzută. Pe suprafeţele supratârlite apar buruieni de târlă ca urzici (Urtica sp.), 
ştirigoaie (Veratrumalbum), ştevii (Rumexsp.), brânduşa de toamnă (Colchicum autumnale) şi altele. 
Vegetaţia lemnoasă invadantă este reprezentată de arbuşti ca: ienupăr (Juniperus sibirica), specii de 
Vaccinium şi puieţi de arbori, în special de molid. Festuca rubra are o valoare furajeră bună. 

Valoare pastorală a pajiştilor de păiuş roşu este foarte heterogenă, de la mediocră spre bună, 
cu o producţie de5-15 t/ha MV,respectiv 0,5-1,5 UVM/ha. 
Pajişti zonale colinare şi de câmpie 
Pajiştile de Festuca valesiaca (păiuş stepic) 

Răspândire şi ecologie.Aceste pajişti sunt reprezentative pentru zonele de stepă şi silvostepă 
din ţara noastră. Festuca valesiaca, specia ierboasă edificatoare este o specie xerofilă, cu mare 
plasticitate ecologică, care se întinde din zona de stepă până în zonanemorală şi anume în subzona 
pădurilor de stejar pedunculat (Quercusrobur) din Podişul Sucevei şi subzona pădurilor de cer 
(Quercuscerris),gârniţă (Quercus frainetto) din Dealurile Vestice şi subetajul pădurilor de gorun 
(Quercus petraea) din Podişul Bârladului. Cele mai mari suprafeţe cu păiuş stepic sunt în Podişul 
Moldovei, sporadic în Piemontul Getic şi Câmpia Transilvaniei pe coaste însorite. 

Solurile  pe care se extind aceste pajişti sunt cernoziomurile, regosolurile, pseudorendzinele şi 
solurilecernoziomoide. 

Vegetaţia are în componenţă numeroase speciii erboase nevaloroase, dăunătoare (scaieţi, 
pelin, etc.) şi toxice (alior, coronişte,etc.)sau vegetaţie lemnoasă dăunătoare ca: porumbar, păducel, 
măceş, verigariu şi altele. 

Valoarea pastorală este mediocră, cu potenţial de producţie scăzut de numai 3-5t/haMV şi o 
încărcare medie de 0,3-0,5 UVM la ha. 
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Pajiştile de Festuca rupicola (F.sulcata) (păiuş de silvostepă )Răspândire şi ecologie. 
Pajiştile de Festuca rupicola se întâlnesc în arealul pădurilor de stejar pedunculat din Podişul 

Transilvaniei în subzona pădurilor de cer şi gârniţă din DealurileVestice până la cca 600 m altitudine, 

pe versanţi slab până la moderat înclinaţi (6-140) pe toate expoziţiile la altitudini mai joase şi numai 
însorite la altitudini mai mari. 

Solurile predominante sunt cernoziomuri cambice, soluri cenuşii, brune argiloiluviale, 
rendzine, regosoluri, erodisoluri. Vegetaţia este dominată de numeroase specii nevaloroase, 
dăunătoare şi toxice (alior, scaieţi, pelin, etc.), care diminuează mult calitatea acestor pajişti. 

Valoarea pastorală şi productivitatea este slabă-mijlocie, cu o producţie de 3,5-6 t/ha MV şi o 
capacitate de păşunat de 0,4-0,6 UVM/ha. 
 
TIPURI DE PAJIŞTI UAT CORNU 
 

Nr.crt PARCELA 
DESCRIPTIVA 

TIPUL DE PAJIŞTE SUPRAFAŢA 

HA % 
1 CORNU DE SUS 

( LĂCȘOARE  )T5/P 89 
Pajişte de Festuca rupicola 

(F.sulcata)(păiuş de 
silvostepă) 

20,5160 7,53 

2 MISLEANU 
T 9  ,  T 10 /P  319,  

320, 322 

Pajişte de Festuca rupicola 
(F.sulcata)(păiuş de 

silvostepă) 

60,6094 22,25 

3 GHIMILEICA 
T 16  P 679 

Pajişte de Festuca rupicola 
(F.sulcata)(păiuş de 

silvostepă) 

8,7020 3,20 

4 VĂTĂȘOAIA + 
COCOȘATUL 
T  10   P  324 

Pajişte de Festuca rupicola 
(F.sulcata)(păiuş de 

silvostepă) 

147,8576 54,27 

5 SINOIU 
T  19  P  1105 

Pajiştile de Festuca 
rubra (păiuş roşu) 

34,7270 12,75 

6 TOTAL  272,4120 100 
 
PREZENTAREA  GENERALĂ A TRUPURILOR DE PĂŞUNE 
CORNU DE SUS   ( LĂCȘOARE  )  T5/ P 89      SUPRAFAŢA  20,5160 HA 
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COMPOZIŢIA FLORISTICĂ 
 
GRAMINEE  50 % ,   LEGUMINOASE  20 % ,  ALTE PLANTE  30 % 
 
Graminee 
Trisetum flavescens - (ovăscior auriu)  
Poa trivialis - (şovar de munte) 
Poa pratensis - (firuţă) 
Poa nemoralis - (firuţă de pădure) 
Bromus erectus - (obsigă aristată) 
Festuca rupicola - (păiuş de silvostepă) 
Festuca vaginata - (păiuș de nisip) 
Festuca airoides - (păruşcă) 
Phleum phleoides - (timoftică de deal) 
Dactylis glomerata - (golomăţ) 
Crysopogon gryllus - (sadină 
Calamagrostis arundinacea - (trestia de pădure) 
Agrostis stolonifera - (moleaţă)  
 
Leguminoase 
Lotus corniculatus - (ghizdei) 
Medicago lupulina - (trifoi mărunt) 
Trifolium pratense - (trifoi roşu) 
Vicia cracca - (măzăriche) 
Trifolium fragiferum - (trifoi fragifer)  
Trifolium montanum - (trifoi de munte)  
Trifolium repens - (trifoi alb) 
 
Alte plante 
Achillea millefolium - (coada şoricelului) 
Cichorium intybus - (cicoare) 
Plantago lanceolata - (pătlagina) 
Taraxacum officinale - (păpădie) 
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Briza media - (tremurătoare) 
Eryngium campestre - (scaiul dracului) 
Salvia pratensis - (jaleş) 
Rumex alpinum - (ștevia stânelor) 
Symphytum officinale - (tătăneasă) 
Hypericum perforatum - (pojarniţă) 
Artemisia austriaca - (peliniţa) 
Linaria genistifolia - (linariţă) 
Convolvulus arvensis - ( volbura) 
 Rubus fruticosus – ( rugi de mur ) 
Fragaria vesca – (fragi) 
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46 
          COMUNA CORNU 

 
Pășunea este amplasată în partea de Est a localității, accesul animalelor se face  din drumul 

comunal prin două căi de acces, situate în partea de Sud și Sud – Vest a pășunii. Terenul este accidentat  
cu pantă peste 10%, nu există sursă de apă, se poate amenaja o zonă de umbrire și adăpostire pentru 
animale. Există arboret din diferite specii, rugi de mure care trebuie defrișate. Compoziția floristică este 
foarte diversificată, există pericolul de eroziune a solului datorită intemperiilor. Datorită terenului 
accidentat , erodat de intemperii și a prezenței vegetației lemnoase pe o suprafață de peste 50% pentru 
pășunat se poate folosi aproximativ 10 ha. 
MISLEANU  T 9 , T 10/P 319,  320, 322 
SUPRAFAŢA 60,6094 HA 
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COMPOZIŢIA FLORISTICĂ 
 
GRAMINEE  50 %,  LEGUMINOASE  20 %, ALTE PLANTE  30 % 
 
Graminee 
Bromus inermis - (obsigă nearistată) 
Lolium perenne - (raigras englezesc, raigras peren)  
Brachypodium pinnatum - (obsigă) 
Phleum phleoides - (timoftică de deal) 
Deschampsia caespitosa - (târsă) 
Deschampsia flexuosa - (păiuş de munte) 
Festuca nigrescens - (F.rubra ssp.commutata) 
Poa nemoralis - (firuţă de pădure)  
Dactylis glomerata - (golomăţ)  
Festuca rubra - (păiuş roşu) 
Agrostis stolonifera - (moleaţă)  
 
Leguminoase 
Lotus corniculatus - (ghizdei) 
Medicago lupulina - (trifoi mărunt) 
Trifolium pratense - (trifoi roşu) 
Vicia cracca - (măzăriche) 
Trifolium fragiferum -  (trifoi fragifer) 
Trifolium alpestre - (trifoi alpin) 
Trifolium montanum - (trifoi de munte)  
Galega officinalis - (ciumărea)  
Alte plante 
 
Achillea millefolium - (coada şoricelului) 
Cichorium intybus - (cicoare) 
Prunella vulgaris - (busuioc sălbatic) 
Plantago lanceolata - (pătlagina) 
Taraxacum officinale - (păpădie) 
Eryngium campestre - (scaiul dracului) 
Capsella bursa pastoris - (traista ciobanului) 
Chrysanthemum leuc. - (margarete) 
Euphorbia cyparissias - (laptele câinelui) 
Salvia pratensis - (jaleş) 
ZONA DE UMBRIR, ADĂPOSTIRE 
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Pășunea  este situată în partea de NE a localității pe un teren cu pantă de peste 10%, despărțită de 
drumul județean, ce leagă localitatea Cornu de Câmpina.  Sursa de apă o reprezintă pârâul Câmpinița. Pe 
pășune  a fost un poligon ,iar în zona acestuia sunt plantați plopi de talie înaltă, care pot fi folosiți ca zonă 
de umbrire și adăpostire pentru animale. Accesul animalelor se face prin partea de Vest a pășunii, dar și 
prin Nord- Vest pe un alt drum de acces. Păsunea are o compoziție floristică buna și este folosită de 
crescatorii de bovine din localitate. Există pe pășune arbuști de măceș, porumbar și alte specii pe o 
suprafață de aproximativ 30 de ha, care trebuie înlăturați prin lucrări de defrișare.Pentru pășunat se 
poate folosi în prezent o suprafață de aproximativ 29 ha. 
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GHIMILEICA  T 16  P 679 - SUPRAFAŢA DE 8,7020 HA 
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COMPOZIŢIA FLORISTICĂ 
 
GRAMINEE 60% LEGUMINOASE 15% ALTE PLANTE 25 % 
Graminee 
Bromus inermis - (obsigă nearistată) 
Lolium perenne - (raigras englezesc, raigras peren)  
Brachypodium pinnatum - (obsigă) 
Phleum phleoides - (timoftică de deal) 
Deschampsia caespitosa - (târsă) 
Deschampsia flexuosa - (păiuş de munte) 
Festuca nigrescens - (F.rubra ssp.commutata) 
Poa nemoralis - (firuţă de pădure)  
Dactylis glomerata - (golomăţ)  
Festuca rubra - (păiuş roşu) 
Agrostis stolonifera - (moleaţă)  
Leguminoase 
Lotus corniculatus - (ghizdei) 
Medicago lupulina - (trifoi mărunt) 
Trifolium pratense - (trifoi roşu) 
Vicia cracca - (măzăriche) 
Trifolium fragiferum -  (trifoi fragifer) 
Trifolium alpestre - (trifoi alpin) 
Trifolium montanum - (trifoi de munte)  
Alte plante 
Achillea millefolium - (coada şoricelului) 
Cichorium intybus - (cicoare) 
Prunella vulgaris - (busuioc sălbatic) 
Plantago lanceolata - (pătlagina) 
Taraxacum officinale - (păpădie) 
Dianthus carthusianorum - (garofiță) 
Eryngium campestre - (scaiul dracului) 
Juncus conglomeratus - (pipirig) 
Equisetum arvense – ( coada calului ) 
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Pășunea este pe un teren accidentat cu pantă de peste 10%, există arbori care pot fi foloșiti la 
umbrirea și adăpostirea animalelor în caz de intemperii. Accesul animalelor se face prin două căi de acces 
prin partea de Nord și Sud . Sursa de apă se poate folosi un izvor natural prin amenajarea acestuia, dar și 
pârâul Câmpinița aflat în partea de Vest a acesteia. În partea de Est a pășunii există o zona  de peste 1 ha 
cu vegetație lemnoasă, care necesită lucrări de defrișare.  
VĂTĂȘOAIA + COCOȘATUL      T 10 /P  324    
SUPRAFAŢA DE 147,8576  HA 

VĂTĂȘOAIA 
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COMPOZIŢIA FLORISTICĂ 
 
GRAMINEE 50 %, LEGUMINOASE  15 %,  ALTE PLANTE35 % 
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Graminee 
Lolium perenne - (raigras englezesc, raigras peren)  
Brachypodium pinnatum - (obsigă) 
Phleum phleoides - (timoftică de deal) 
Deschampsia caespitosa - (târsă) 
Deschampsia flexuosa - (păiuş de munte) 
Poa nemoralis - (firuţă de pădure)  
Dactylis glomerata - (golomăţ)  
Festuca arundinacea - (păiuş înalt)  
Bromus erectus - (obsigă aristată) 
Poa bulbosa - (firuţă cu bulbi) 
Agrostis stolonifera - (moleaţă)  
 
Leguminoase 
Lotus corniculatus - (ghizdei) 
Medicago lupulina - (trifoi mărunt) 
Trifolium pratense - (trifoi roşu) 
Vicia cracca - (măzăriche) 
Trifolium fragiferum -  (trifoi fragifer) 
Trifolium alpestre - (trifoi alpin) 
Trifolium montanum - (trifoi de munte)  
 
Alte plante 
Achillea millefolium - (coada şoricelului) 
Cichorium intybus - (cicoare) 
Prunella vulgaris - (busuioc sălbatic) 
Plantago lanceolata - (pătlagina) 
Taraxacum officinale - (păpădie) 
Eryngium campestre - (scaiul dracului) 
Carex vulpina - (rogoz) 
Rumex alpinum - (ștevia stânelor) 
Symphytum officinale - (tătăneasă) 
Hypericum perforatum - (pojarniţă) 
Artemisia austriaca - (peliniţa) 
Linaria genistifolia - (linariţă) 
Convolvulus arvensis - ( volbura) 
 Prunus spinosa - (porumbar) 
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Pășunea este amplasată pe un teren accidentat cu pantă de peste 10%, accesul animalelor se face 

pe drumul de acces aflat în partea de Sud a pășunii cu  accesibilitate redusă, sursa de apă o reprezintă 
pârâul Câmpinița. Există multe tufe de porumbar, cătănă și alti arbuști pe o suprafață de peste 35 ha  pe 
care trebuie să fie executate lucrări masive de defrișare. În partea de Nord se învecinează cu islazul 
Cocoșatul comunicând cu acesta pe malul stâng al pârâului Câmpinița.Există suprafețe extinse de teren cu 
eroziune a solului datorate intemperiilor, care necesită lucrări de stopare și ameliorare a acestor 
fenomene. Datorită acestor aspecte pentru pășunatul animalelor se poate folosi în prezent doar o 
suprafață de aproximativ 10  ha. 

 
 

COCOȘATUL 
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STÂNĂ 
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72 
          COMUNA CORNU 

COMPOZIŢIA FLORISTICĂ 
GRAMINEE 60 %,  LEGUMINOASE  15 %,  ALTE PLANTE 25 % 
Graminee 
Bromus inermis - (obsigă nearistată) 
Lolium perenne - (raigras englezesc, raigras peren)  
Brachypodium pinnatum - (obsigă) 
Phleum phleoides - (timoftică de deal) 
Deschampsia caespitosa - (târsă) 
Deschampsia flexuosa - (păiuş de munte) 
Festuca nigrescens - (F.rubra ssp.commutata) 
Poa nemoralis - (firuţă de pădure)  
Dactylis glomerata - (golomăţ)  
Poa trivialis - (şovar de munte)  
Poa pratensis - (firuţă) 
Calamagrostis epigeios  - (trestioara) 
Agrostis stolonifera - (moleaţă)  
 
Leguminoase 
 
Coronilla varia - (coronişte) 
Lotus corniculatus - (ghizdei) 
Trifolium alpestre - (trifoi alpin) 
Trifolium pratense - (trifoi roşu) 
Vicia cracca - (măzăriche) 
Trifolium fragiferum -  (trifoi fragifer) 
Trifolium repens - (trifoi alb) 
 
Alte plante 
 
Achillea millefolium - (coada şoricelului) 
Cichorium intybus - (cicoare) 
Prunella vulgaris - (busuioc sălbatic) 
Plantago lanceolata - (pătlagina) 
Taraxacum officinale - (păpădie) 
Dianthus carthusianorum - (garofiță) 
Eryngium campestre - (scaiul dracului) 
Juncus conglomeratus - (pipirig) 
Artemisia austriaca - (peliniţa) 
 Rosa canina – ( măceș) 
Euphorbia cyparissias - (laptele câinelui) 
Equisetum arvense – ( coada calului ) 
Fragaria vesca – ( fragi) 
Pteridium aquilinum - (feriga) 
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FERIGĂ 
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ZONĂ MLĂȘTINOASĂ 
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ZONĂ  ERODATĂ 
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Pășunea se află în partea de Nord a localității, pe un teren accidentat, în pantă peste 10%, 

afectat de eroziune  naturală, motiv pentru care aici au fost plantați salcâmi pentru stabilizarea 
terenului. Pășunea se află între islazul Vătășoaia și Ghimileica, are o compoziție floristică bună, 
folosită de crescătorii de bovine și caprine din localitate.  

Accesul  animalelor se  face prin două drumuri de acces, aflate în partea de Sud și Sud-
Vest a pășunii. Sursa de apă o poate reprezenta o fântână  existentă în partea de Sud a pășunii și 
pârâul Câmpinița aflat în partea de Nord a pășunii. Pe pășune, în partea nordică a acesteia se află 
o zonă cu vegetație forestieră, în care predomină salcâmi, anini, gherghini și măceși, care 
necesită lucrări de defrișare. Pe pășune este instalată o stănă a unui crescător de ovine și 
caprine. Există o zonă cu umiditate ridicată datorită unor izvoare naturale, unde predomină 
pipirig și ferigă. Pe pășune mai există  tufișuri de porumbar, cătină și măceș  și alte specii pe o 
suprafață de 53 ha, motiv pentru care trebuie să fie executate lucrări masive de defrișare.În 
partea de Sud a pășunii se află mănăstirea Sf. Ioan Evanghelistul. 
Având în vedere aspectele prezentate , eroziune a solului și a zonei mari cu vegetație lemnoasă , 
pentru pășunatul animalelor se poate folosi în prezent doar o suprafață de aproximativ 42 ha. 
 
SINOIU  T 19 / P 1105 
SUPRAFAŢA  DE  34,7270  HA 
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COMPOZIŢIA FLORISTICĂ 
GRAMINEE 60%,LEGUMINOASE 20%, ALTE PLANTE 20% 
 
Graminee 
 
Lolium perenne - (raigras englezesc, raigras peren) 
Anthoxanthum odoratum - (viţelarul) 
Sesleria coerulans - (coada iepurelui) 
Phleum pratense - (timoftică) 
Agrostis capillaris - (iarba câmpului) 
Agrostis stolonifera - (moleaţă)  
Crysopogon gryllus -  (sadină) 
Phalaris arundinacea - (ierbăluţă) 
Deschampsia caespitosa - (târsă)  
Deschampsia flexuosa - (păiuş de munte) 
Holcus lanatus - (flocoşică) 
Dactylis glomerata - (golomăţ) 
Festuca rubra - (păiuş roşu)  
Poa pratensis - (firuţă) 
Poa trivialis - (şovar de munte) 
Bromus inermis - (obsigă nearistată) 
 
Leguminoase 
 
Genista sagittalis - (grozamă)  
Genista tinctoria - (drobiţă) 
Lotus corniculatus - (ghizdei) 
Trifolium fragiferum - (trifoi fragifer)  
Trifolium montanum - (trifoi de munte) 
Trifolium pratense - (trifoi roşu)  
Trifolium repens - (trifoi alb) 
Medicago lupulina - (trifoi mărunt) 
Galega officinalis - (ciumărea)  
Coronilla varia - (coronişte) 
 
Alte plante 
 
Achillea millefolium - (coada şoricelului) 
Cichorium intybus - (cicoare) 
Plantago lanceolata - (pătlagina) 
Prunella vulgaris - (busuioc sălbatic) 
Taraxacum officinale - (păpădie) 
Thymus montanus - (cimbrişor) 
Chrysanthemum leuc. - (margarete)  
Dianthus carthusianorum - (garofiță) 
Euphorbia cyparissias - (laptele câinelui)  
Carduus acanthoides - (spini)  
Eryngium campestre - (scaiul dracului) 
Equisetum arvense – ( coada calului ) 
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Pășunea se află amplasată pe un teren accidentat cu pantă peste 10%, accesul animalelor 

se face anevoios pe două căi de acces aflate în partea de Nord și Est a pășunii.Sursa de apă o 
poate constitui un pârâu care trece prin Valea lui Sărăcilă. Pășunea are o compoziție floristică 
bună și poate fi folosită de crescatorii de ovine și caprine din localitate, este înpărțită în trei 
trupuri care prezintă zone cu vegetație lemnoasă în suprafață de aproximativ 30 ha, iar pentru 
pășunat se pot folosi în prezent aproximativ 5 ha. Pentru refacerea suprafețelor de pășunat 
trebuie să se execute lucrări masive de defrișare. 
 

4.4 Descrierea vegetaţiei lemnoase 
 
Pe pajiștile din UAT CORNU, se regăsesc specii de vegetație lemnoasă ca: porumbarul 

(Prunus spinosa), măceșul (Rosa canina), păducel (Crataegus monogyna), alun (Corylus 
avellana), lemn câinesc(Ligustrum vulgare), cărpinița (Carpinus orientalis),Hyppophae 
Rhamnoides (cătina). 

Porumbarul (Prunus spinosa)este un arbust sălbatic, înalt de 1–3 m, din familia 
rozaceelor (Rosaceae), cu ramuri spinoase, cu flori albe și cu fructe sferice de culoare neagră-
vineție. Ea putând fi găsită frecvent la lizierea pădurilor, pe marginea drumurilor, pe terenuri 
cultivate şi în regiunile calcaroase. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Calcar
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Măceşul (Rosa canina) este o specie de plantă nativă în Europa, nord-vestul Africii și în 
vestul Asiei. Este un arbust cu frunze căzătoare, cu o înălțime care variază între 1 și 5 metri. Tulpina este 
acoperită de țepi mici, ascuțiți, sub formă de cârlig. Frunzele sunt penate, cu 5-7 frunzulițe. Florile sunt de 
obicei roz pal, dar există și plante cu flori albe sau roz închis. Au un diametru de 4–6 cm și sunt formate 
din cinci petale. Fructul, numit măceașă, are o formă elipsoidă și este roșu sau portocaliu închis. 

 
  

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Europa
https://ro.wikipedia.org/wiki/Africa
https://ro.wikipedia.org/wiki/Asia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Arbust
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tulpin%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Frunz%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Floare
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Petal%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fruct
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Crataegus monogyna (păducel), este un arbust (2 – 6 m) din familia Rosaceae, are 
florile albe și fructele roșii, ce au un miros caracteristic și un gust amărui. El crește pe 
solurile calcaroase sub formă de tufișuri la liziera pădurilor. 

 
 
Corylus avellana (alun), este un arbust, care face parte din familia Betulaceae. El are o 

înălțime de 5 m și frunze care cad toamna. Fructelesale fiind cunoscute de mii de ani ca fructe 
comestibile. Alunul crește în pădurile luminoase de stejar, la liziera pădurilor, sau tufe, pe 
marginea drumurilor agricole. Alunul este un arbust care trăiește în luminișuri, sau zone puțin 
umbrite, care sunt umede, fiind puțin pretențios în ce privește compoziția solului. Nu crește pe 
soluri nisipoase sau acide.  

 
 

Hyppophae Rhamnoides (cătina),  este un arbust foarte ramificat și spinos care crește 
în România începând din nisipurile și pietrișurile litorale până în regiunile muntoase, alcătuind 
uneori crânguri și tufișuri destul de întinse. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Rosaceae
https://ro.wikipedia.org/wiki/Calcar
https://ro.wikipedia.org/wiki/Arbust
https://ro.wikipedia.org/wiki/Betulaceae
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fruct
https://ro.wikipedia.org/wiki/Arbust
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
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Planta crește până la 2–5 m, are scoarța brun-închis care se transformă în ritidon brăzdat. Face 
lujeri anuali solzoși, cenușu-argentii, ramuri laterale cu spini numeroși și puternici, cu muguri 
mici, păroși, cu gust amărui. Frunzele sunt lanceolate, de până la 6 cm lungime, cu nervură 
mediană evidentă. Face flori unisexuat-dioice, galben-ruginii, cele masculine grupate în 
fluorescențe globulare, iar cele feminine în raceme. Face fructe "false", drupe de 6–8 mm, ovoide, 
cărnoase, portocalii cu un sâmbure foarte tare. Fructele pot rămâne peste iarnă pe ramuri. 
Arbustul fructifică 20-25 ani și lăstărește în fiecare an foarte puternic 
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5. Cadrul de amenajare  
5.1. Procedee de culegerea datelor din teren 
  

În vederea realizării lucrărilor de amenajare şi pentru a se identifica situaţia reală din teren, 
înainte de începerea lucrărilor, reprezentantul Direcției pentru Agricultură  Judeţene însoțit de un 
reprezentant al UAT CORNU au efectuat o recunoaştere generală a pajiştilor, în scopul punerii de acord 
cu terenul, a materialului cartografic, pus la dispozitie de UAT CORNU. 

În acest scop s-a identificat pe o hartă a regiunii la scara 1:10000 pajiştile de amenajat și au fost 
grupate în trupuri de păşune, pe baza planurilor cadastrale existente. 

După aceasta, s-a trecut la recunoaşterea generală pe teren, în scopul punerii de accord cu terenul 
a materialului cartografic, pus la dispoziţie de UAT CORNU. 

Cu ocazia recunoașterii s-a procedat la: 
- stabilirea naturii fiecărei pajişti (izlaz, păşune împădurită, etc); 
- identificarea provenienţei şi a hotarelor; 
-  parcurgerea limitelor pajiştilor constatându-se dacă ele coincid cu cele ce rezultă din acte şi 

hărţi; 
- s-au identificat sursele de apă, adăpătorile, situaţia şi starea lor; 
- s-au identificat drumurile de acces pe izlaz ; 

-       s-au identificat zonele de adăpostire a animalelor în caz de intemperii; 
-       s-a făcut o evaluare a potenţialului productiv al pajiştei. 
Pentru trupurile de pășuni din UAT CORNU, am folosit metoda pratologică (P). Această metodă pune 
accent din start pe aprecierea participării procentuale în biomasă a componentelor botanice pe grupe 
economice, fiind cea mai recomandată metodă rapidă pentru determinarea vegetației pajiștilor. Culegerea 
datelor despre vegetaţie, presupune cunoașterea suprafeţei de păşune, determinarea speciilor de plante, 
analiza lor şi stabilirea plantelor dominante, procentual, pe fiecare suprafaţă de probă, dupâ criteriul 
botanico-economic şi anume:  

• Graminee; 
• Leguminoase; 
• Cyperacee şi juncacee; 
• Plante din alte familii botanice; 
• Plante dăunatoare şi toxice; 
• Specii lemnoase. 

Pentru intocmirea fișelor geobotanice s-au făcut 5 determinări pe toate parcelele cu suprafața  mai 
mare de 100 ha și 3 determinări pentru parcelele a căror suprafață este mai mică de 100 ha. 

Suprafeţele de probă au fost alese parcurgând pajiştea pe diagonală şi au fost delimitate pe porţiuni 
cât mai uniforme din punct de vedere floristic. Lucrarea a fost executată când majoritatea plantelor se 
aflau în fază de înflorire.  
Densitatea este considerată bună atunci cănd golurile sunt puţine sau deloc, mijlocie cănd golurile sunt 
până la 20% sau slabă. Conform compoziţiei sale botanice o păşune poate fi de tipul: 
             G- bogată în graminee 
             L-bogată în leguminoase 
             E-echilibrată 
             D- bogată în diverse specii 
Conform compoziției botanice pajiștile de pe teritoriul UAT CORNU  sunt de de tip G- bogate în graminee, 
din punct de vedere al compoziției botanice.  

Datele despre plantele dăunătoare, arbuști, acoperirea cu vegetație, etc., s-au făcut prin inspecție 
vizuală, pe întreaga suprafață a pășunilor. Aceste date au fost corelate cu informațiile preluate din surse 
ca: planuri, ortofotoplanuri și informații preluate de la angajații stânelor. 
 
5.2. Obiective social-economice şi ecologice 

Amenajamentul pastoral reprezintă un îndrumar de lucru adaptat condiţiilor locale, pentru 
valorificarea economică şi durabilă a pajiştilor, astfel încât să permită menţinerea biodiversităţii, 
creşterea productivităţii, a capacităţii de regenerare a plantelor, utilizatorii având obligaţia să gestioneze 
pajiştile, conform normelor tehnice prevăzute în amenajament. 
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Obiectivele social-economice şi ecologice şi de protecţie a mediului urmărite în prezentul 
amenajament pastoral sunt: 

- asigurarea sursei de hrană pentru animalele domestice  - o mare parte din furajele suculente şi 
fibroase necesare pentru creşterea animalelor sunt obţinute de pe pajiştile naturale; 

- mijloc de prevenire şi combatere a eroziunii -  ierburile au o capacitate înaltă de absorţie a apei, de 
reţinere şi de ridicare a capacităţii hidrice a solului. O pajişte situată pe o pantă domoală, cu un covor 
vegetal încheiat, înalt la 20 cm, reţine de circa şapte ori mai multă apă decât un teren arabil asemănător, 
necultivat şi de circa patru ori mai multă decât atunci când pajiştea este suprapășunată. Păşunile cultivate 
şi folosite raţional reprezintă un excelent mijloc de prevenire şi combatere a eroziunii solului; 

- mijloc de îmbunătăţire a structurii şi fertilităţii solului – sub învelişul de iarbă al pajiştilor naturale s-
au format cele mai fertile soluri. Acest fapt se datorează sistemului radicular fasciculat al ierburilor, care 
străbate straturile de la suprafaţa solului ,,legându-l’’ într-o structură de agregate şi îmbogăţindu-l în 
substanţă organică.  Bacteriile şi nodozităţile leguminoaselor contribuie, de asemenea, la ridicarea 
fertilităţii solului, prin fixarea azotului atmosferic şi depozitarea lui în sol; 

- habitat şi sursa de hrană pentru animalele sălbatice -  majoritatea speciilor de animale sălbatice, de la 
cele inferioare la cele superioare, indiferent de poziţia pe care o ocupă în lanţul trofic, îşi au sursa 
primară de hrană în iarba pajiştilor. În felul acesta, pajiştile devin, alături de păduri, principalele 
ecosisteme care asigură supraviețuirea specilor respective şi principalul habitat pentru conservarea 
speciilor ameninţate de dispariţie. 

La stabilirea lucrărilor de repunere în valoare a suprafeţelor de pajiṣti trebuie să se țină cont de 
caracteristicile unei agriculturi organice (ecologice) care includ: 

-protecţia pe termen lung a fertilităţii solului, prin menţinerea conţinutului de materie organică ṣi 
stimularea activităţii biologice ale acesteia; 

-asigurarea nutrienţilor pentru plante, prin stimularea activităţii microorganismelor din sol; 
-asigurarea cantităţilor de azot fixat biologic prin folosirea leguminoaselor cât ṣi a gunoiului de 

grajd; 
- existenţa gramineelor perene pe pajiṣti, care au rol de producere a biomasei vegetale, în 

valorificarea ca furaj, iar prin masa de rădăcini au rolul de restaurare a solului; 
- existenţa leguminoaselor perene ce au rol în producerea furajelor de calitate, bogate în substanţe 

proteice, la care se adaugă însuṣirea de a fixa azotul atmosferic, acestea trăind în simbioză pe rădăcini, cu 
bacteria Rhizobium; 

- proporţia ideală pentru pajiṣti este de: 50-60% graminee, 35-45% leguminoase, 5-10% specii din 
alte familii. 

 
5.3. Stabilirea categoriilor de folosinţă a pajiştilor 
 
 În ceea ce priveşte modul de folosinţă pe păşune, se va acorda o mai mare atenţie confortului 
animalelor, asigurându-se de la început următoarele:  
- apa pentru adăpatul animalelor;  
- drum de acces la păşune pentru circulaţia zilnică a animalelor din gospodărie la păşunat şi de la păşunat 
la gospodărie;  
- împrejmuire cu garduri fixe şi păşunat porţionat cu gard electric, pentru valorificarea corespunzătoare a 
ierbii;  
- adăpost prevăzut cu colectarea dejecţiilor, dacă animalele staţionează la o distanţă mai mare de 2 km, 
întreg sezonul de păşunat; 
-  punct de Înseminări artificiale şi tratamente zoo-veterinare;  
- adăpost şi condiţii civilizate pentru personalul de îngrijire a animalelor. 
 Dacă pajiștea se foloseşte mixt - păşune-fâneaţă, se menţine un echilibru între componentele 
covorului ierbos, în special între gramineele şi leguminoasele perene, se realizează o calitate ridicată a 
furajului de pajişte şi, nu în ultimul rând, se asigură o conservare mai bună a biodiversităţii, cu avantajele 
ei pentru practicarea unei agriculturi durabile. 
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Modul de folosinţă a pajiștilor din cadrul UAT CORNU: 
 

Nr.crt 
 

PARCELA 
DESCRIPTIVA 

 
TIPUL DE PAJIŞTE 

Mod de folosire 

 
HA 

Pășunat cu: 
 

1. CORNU DE SUS  
( LĂCȘOARE  ) T5 /P 89  

Pajişte de Festuca rupicola 
(F.sulcata) (păiuş de 
silvostepă) 

20,5160d.c. 
0,8350 
drumuri 
8,8372  
vegetaţie 
lemnoasă 

Bovine  
Ovine  
Caprine  

2. MISLEANU  T 9,T10/  P  
319,  320, 322 

Pajişte de Festuca rupicola 
(F.sulcata) (păiuş de 
silvostepă) 

60,6094 d.c. 
0,9734 
drumuri 
31,0522 
vegetaţie 
lemnoasă 

Bovine  
Ovine  
Caprine  

3. GHIMILEICA  
 T 16  P 679    

Pajişte de Festuca rupicola 
(F.sulcata) (păiuş de 
silvostepă) 

8,7020d.c. 
1,3028 
vegetaţie 
lemnoasă 

Bovine  
Ovine  
Caprine  

4. VĂTĂȘOAIA + 
COCOȘATUL      
 T  10   P  324    

Pajişte de Festuca rupicola 
(F.sulcata) (păiuş de 
silvostepă) 

147,8576 
d.c. 
1,108 
drumuri 
90,3369 
vegetaţ 
lemnoasă 

Bovine 
Ovine 
Caprine  

5. SINOIU   
T  19  P  1105 

PajiştiledeFestucarubra(pă
iuşroşu) 

34,7270d.c. 
0,3512 
drumuri 
29,7756 
vegetaţie 
lemnoasă 

Bovine  
Ovine 
Caprine  

 
5.4. Fundamentarea amenajamentului pastoral 
Avantajul utilizării păşunilor în sectorul zoo-economic rezultă din obținerea unor cantități mari 

de furaje, valorificarea superioară a îngrăşămintelor chimice și organice, reducerea costurilor de 
producţie la produsele animaliere, prin practicarea păşunatului raţional, îmbunătăţirea stării de sănătate 
a animalelor, posibilitatea conservării terenurilor.  

Amenajamentul pastoral trebuie să respecte codul de bune practici agricole şi să fie în 
concordanţă cu condiţiile pedoclimatice ale arealului unde se află amplasată pajiştea. Se va ține cont de 
animale în ansamblu, se va controla folosirea fondurilor la lucrările de amenajare a păşunilor, se va 
întocmi un program raţional de păşunat, cu respectarea perioadei de refacere a păşunilor şi a covorului 
vegetal, după fiecare păşunat. Cu această ocazie, se va stabili data de la care se incepe păşunatul, şi data la 
care animalele vor fi scoase de la păşunat. 

Amenajamentul pastoral trebuie să respecte codul de bune practici agricole şi să fie în 
concordanţă cu condiţiile pedoclimatice ale arealului din UAT CORNU. 

Responsabilitatea pentru respectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu revine în primul rând 
utilizatorilor de pajişti. 
Se vor face o serie de lucrări tehnice menite să întreţină şi să crească fertilitatea solului. Lucrările vor fi 
anuale şi anume: 

• Se va face repararea şi întreţinerea fântânilor şi adăposturilor pentru animalele de pe păşune; 
• Vor fi reparate drumurile de exploatare şi de acces pe păşune; 
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• Un rol important în efectuarea acestor lucrări necesare pe păşuni il vor avea viitorii concesionari. 
• Pentru menţinerea în covorul vegetal al plantelor valoroase, în special al leguminoaselor, este indicat ca 

măcar o data la 4-5 ani să se facă fertilizarea cu îngrăşăminte organice. 
De asemenea se vor face următoarele lucrări pe păşuni:  

1. Împrăştierea uniformă a pământului de pe muşuroaie care afectează masa vegetală; 
2. Defrişarea de mărăcini, stufărişuri dăunătoare (măceşul şi porumbarul); 
3. Curăţirea păşunilor de crengi uscate, arboret, resturi de rădăcini, pietre; 
4. Combaterea plantelor dăunătoare şi toxice; 
5. Se vor elimina vetrele cu buruieni nedorite şi însămânaţarea cu plante valoroase pentru stabilirea 

producţiei şi a calitătii păşunilor; 
6. Grăparea pajiştei primăvara cu grapa cu colţi pentru aerisirea ţelinei; 
7. Pentru evitarea băltirii apei, se vor face şanţuri care să ducă la canalul de desecare; 
8. Se va practica târlirea, pentru ameliorarea şi fertilizarea pajiṣtilor; 

Pe majoritatea păşunilor de pe raza localitătii CORNU se găsesc goluri mai mici sau mai mari din 
loc în loc. 

Pentru a completa golurile şi pentru a prolifera plantele valoroase, se vor face supraînsămânţari 
cu specii valoroase corespunzătoare condiţiilor ecologice specifice. 

Supraînsămânţarea trebuie efectuată în urma unei mobilizari superficiale a solului, recomandabil 
primăvara. 

De menţionat că prin lucrările de ameliorare se poate mări producţia pajiştilor cu 20-40%.   Pe 
pajişti se găseşte foarte mult arboret nedorit, plante ierbacee sau lemnoase, arbuşti şi  tufărişuri care 
invadează pajiştile. 

 
5.4.1. Durata sezonului de păşunat 
 

Pășunile reprezintă cea mai ieftină sursă pentru asigurarea hranei ierbivorelor în timpul 
perioadei de vegetație.  
 Ordinul 544 din 21 iunie 2013, art. 6, prevede urmatoarele: 

- Începerea pășunatului se face în funcție de condițiile pedoclimatice și gradul de dezvoltare a 
covorului ierbos; 

- Se va evita pășunatul prea devreme care afectează perioada de regenerare a plantelor, sănătatea 
și supraviețuirea lor;  

- Perioada de pășunat se va încheia în luna noiembrie la o dată stabilită în funcție de temperatură și 
precipitații; 

- Data începerii pășunatului, precum și modul de organizare a pășunatului, aparțin consiliului local.  
Conform Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 34/2013, privind 

organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea 
Legii Fondului Funciar nr. 18/1991, art. 10 (1), introducerea animalelor pe pajiște este permisă în 
perioada prevăzută în amenajamentul pastoral. 

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 începe prea devreme, când plantele sunt prea tinere şi solul prea umed, efectele 
negative asupra vegetaţiei 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 declansează eroziunea; 
- Se modifică compoziţia floristică, dispărând plantele valoroase, mai pretențioase din punct de vedere al 

apei, aerului şi hranei în sol; 
- Plantele fiind tinere, au suprafaţa foliară redusă şi vor folosi pentru refacerea lor substanţe de rezervă, 

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

- Iarba prea tânară conţine multă apă şi, ca atare, are efect laxativ epuizant, ceea ce duce la eliminarea 
excesivă a sărurilor minerale cu Ca, Mg, Na; 



 
 

96 
          COMUNA CORNU 

- 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 urmare 
declanşarea unor fermentaţii periculoase.  

Ultimul păşunat trebuie să se realizeze cel mai târziu cu 20-30 de zile înainte de instalarea 
îngheţurilor pemanente. Astfel, plantele au posibilitatea să acumuleze glucide, să-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 păşunatului toamna, până la venirea îngheţurilor, face ca iarba 
să nu se poată reface corespunzător, astfel dispărând speciile valoroase din pajişti. 
Momentul începerii pășunatului raţional se face când: 
-înălţimea covorului ierbos este de 8 – 15 cm pe pajiştile naturale şi 12 – 20 cm pe  pajiştile  semănate.  
-înălţimea apex-ului (conul de creştere al spicului la graminee) este de 6 – 10 cm. 
-producţia de masă verde, denumită în continuare MV, ajunge la 3 - 5 t/ha pe pajiştile naturale şi 5 – 7,5 
t/ha pe pajiştile semănate.  
-înflorirea  păpădiei (Taraxacum officinalis) în primăvară,  care este  un  adevărat fitotermometru. 
-după 23 aprilie (Sf. Gheorghe) respectat de crescătorii de animale din ţara noastră. 

Durata sezonului de păşunat este determinată în primul rând de durata perioadei de vegetaţiei 
care este legată mai mult de perioadele de secetă la câmpie/ deal, şi de temperaturi scăzute pentru zona 
de munte astfel: 

• Dealuri: 140-180 zile (mai-septembrie); 
• Munte: 90-150zile iulie-septembrie; 
• Subalpin: 0-100zile iunie-august; 

Ultimul păşunat trebuie să se realizeze cel mai târziu cu 20-30 zile înainte de instaurarea 
îngheţurilor permanente. 
Incetând păşunatul cu 20-30 zile înainte de instaurarea îngheţurilor permanente, plantele au 
posibilitatea să acumuleze glucide, să îşi refacă masa vegetativă, ceea ce determină o mai bună suportare 
a îngheturilor, pe de o parte, iar pe de altă parte o pornire timpurie în vegetatie. 

Dacă se întârzie păşunatul, până la venirea îngheţurilor, iarba de pe pajişte nu se poate reface 
corespunzător, astfel că în primavară dispar o serie de speci valoroase de pe pajişti. 
În zona localitătii C0RNU, durata sezonului de păşunat este de aproximativ 160 zile.  
 
5.4.2 Numărul ciclurilor de pășunat 

 
Ciclul de păşunat este intervalul de timp în care iarba de pe aceeaşi parcelă de exploatare, odată  

păşunată, se regenerează şi devine din nou bună de păşunat. Numărul ciclurilor de păşunat, este stabilit 
în funcţie de condiţiile pedoclimatice şi staționale de sol, de compoziţia floristică şi de capacitatea de 
regenerare a pajiştilor.  

Metodele de păşunat se clasifica în două categorii: păşunatul liber (continuu sau neraţional) şi 
păşunatul raţional. Ambele metode au variante pentru exploatarea intensivă  şi extensiva. 

În condiţiile actuale, din studiul vegetaţiei pajiştilor, nu recomandăm  în nici un trup de pajişte 
analizat impărţirea în suprafeţe mai mici, deoarece producţia pajiştilor este  prea mică şi nu  se 
justifică economic. 

Cu toate acestea, în următorii ani, după ce se vor face toate lucrările de ameliorare a pajiştilor, 
unele pajişti pot fi împărțite (în mod special blocurile fizice — cu subvenţii APIA) şi se va putea trece la 
păşunatul raţional cu garduri electrice. 
 
Recomandări 
 

Practicarea unor variante de raţionalizare a păşunatului continuu: 
- conducerea turmelor pe un anumit traseu, care din când în când este modificat. Astfel animalele 

nu stau în aceelasi loc, ci păşunează pe locuri diferite şi în aceiaşi zi şi în zile diferite; 
- păşunatul în front. În acest caz, animalele sunt dirijate în deplasarea lor pe pășune de către un 

cioban, ce le permite înaintarea numai pe măsura consumării suficiente a plantelor; 
- păşunatul continuu (liber) intensive, simplificat, unde parcelarea este redusă în mod substanţial 

la 1-2 parcele, cu efect direct asupra diminuării cheltuielilor ocazionale de parcelare şi alimentare cu apă. 
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În momentul în care producţia pajiştii se va îmbunătăţi considerabil, se va putea trece la 
organizarea unui păşunat raţional, pe anumite unităţi de exploatare. 

Păşunatul raţional (prin rotaţie). Are ca principiu împărţirea păşunii în tarlale şi intrarea 
succesivă  cu animalele pe tarlale. Organizarea unui păşunat raţional (prin rotaţie) presupune stabilirea 
numărului de parcele (tarlale) în care se împarte pajiştea, suprafaţa acestora şi durata de timp cât stau 
animalele pe tarla. 

În această metodă păşunea este păscută doar pentru anumite perioade, intercalate cu 
pause, care permit refacerea plantelor din pajişti (25-30 de zile). Ciclul de păşunat se referă la 
durata de refacere a pajiştii şi durata păşunatului pe o târlă. Astfel, în intervalul de păşunat de 
160 de zile,avem 3-4 cicluri de păşunat, în funcţie de evoluţia factorilor climatic. 

Conform legislaţiei în vigoare şi a literaturii de specialitate, pentru stabilirea numărului de tarlale 
se înmulțește  durata de refacere a vegetaţiei pajiştii cu durata păşunatului pe o târlă:                                           
 
N.t.= D.r.x D.p. 
în care: 
- N.t. - numărul de tarlale; 
- D.r. - durata de refacere a pajiştii (pentru regenerarea plantelor), Cu variaţii cuprinse între 24 şi 50 zile, 
în funcţie de numărul ciclului de păşunat, condiţiile meteorologice, altitudine, tipuri de plante etc.; 
- Dp. - durata de păşunat pe o târlă cu variaţii cuprinse între 3 şi 6 zile. 
Numărul de tarlale se majorează cu 1-2, reprezentând tarlalele care se scot anual prin rotaţie de la 
păşunat, pentru aplicarea metodelor de îmbunătăţire. 

După stabilirea numărului de tarlale şi a suprafeţelor acestora se trece la delimitarea tarlalelor.  
Gardurile electrice  cu pastor electric, reprezintă soluţia cea mai bună pentru organizarea 

păşunatului pe tarlale. În interiorul tarlalelor, se pot delimita suprafeţe mai mici, pe care animalele să 
stea 1-2 zile sau doar o jurnatate de zi. Delimitarea între parcele se poate face şi prin garduri vii formate 
din foioase. Gardurile sunt indispensabile din punct de vedere tehnologic, economic şi ecologic. Ele reduc 
viteza vânturilor, asigura umbra pentru animale în zilele toride, păstrează umiditatea solului, produc 
oxigen. Se recomandă următorii arbuşti: şoc, lemn cainesc, gledice, sălcioara, catina albă, păducel, alun, 
etc. 

Timpul de păşunat pe tarla prezintă de asemenea o importanţă deosebită. Se cunoate 
faptul cä animalele erbivore reuşesc, în câteva ore, să-şi procure necesarul de hrană. În rest, se 
plimbă, bătătorind iarba şi solul. De aceea, este indicat să se păşuneze dimineaţa 3-4 ore, să se 
întrerupă păşunatul 2-4 ore ( timp în care animalele se odihnesc şi beau apă) şi să se reia după – 
amiaza, de asemenea 3-4ore. 

În cazul păşunatului raţional (când se face tarlalizarea), păşunea se menţine la un nivel productiv 
ridicat prin fertilizarea periodică, la fiecare 3-4 săptărnâni cu îngrăşăminte pe bază de azot, în doze de 
50-60 kg/ha N. În timpul administrării îngrăşămintelor nu se întrerupe pașunatul. Excepţie fac pajiştile 
care sunt sub angajament APIA. La acestea, fertilizarea se va face în funcţie de recomandările din pachetul 
accesat. 
Avantaje sistemului raţional (în oricare din variante) de păşunat sunt: 
- se limitează timpul petrecut de animale pe un anumit teritoriu; 
- sporește producţia păşunilor, ca urmare a faptului că plantele, după folosire, au timp pentru 
refacere; 
- ciclurile de păşunat, determina o uniformizare a producţiilor în decursul perioadei de vegetaţie; 
- înlăturarea păşunatului selectiv prin faptul că animalele sunt obligate să consume toate speciile, 
adică atât cele valoroase cât şi cele nevaloroase,ceea ce face ca procentul de buruieni să se reducă 
şi deci, să îmbunătăţească compoziţia floristică a pajiştii; 
- folosirea uniformă a întregii suprafeţe de păşunat, nemaiexistând suprafeţe subpășunate (cu 
plante nevaloroase) sau suprapășunate (cu plante valoroase); 
- 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; 
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- prevenirea îmbolnăvirii animalelor de parazitoze pentru cä, în intervalul de 25-30 zile cât 
animalele lipsesc de pe tarla, ouăle şi larvele paraziţilor, sunt omorâte de acţiunea razelor solare; 
- posibilitatea grupării animalelor pe categorii omogene, ceea ce prezintă mari avantaje din punct 
de vedere tehnic, economic şi organizatoric. 
Pe păşunile de pe raza UAT CORNU se realizează, în general, trei cicluri de păşunat. 
  
5.4.3. Fâneţele 
 
 Suprafeţele de pajişti folosite ca fâneţe pe raza UAT CORNU, sunt utilizate pentru a asigura cantitatea 
necesară de furaje pentru perioada de stabulaţie. Sunt exceptate de la cosit, la momentul optim, fâneţele 
care sunt sub angajament APIA, acestea fiind cosite la data prevazută în contractele de agro-mediu.  
 
5.4.4. Capacitatea de păşunat 

 
Pajiştea reprezintă o suprafață de teren acoperită cu vegetaţie ierboasă, alcătuită în cea mai mare 

parte din plante perene, ce aparţin diferitelor familii botanice și a cărei producție este utilizată în 
alimentația animalelelor prin pășunat sau cosit. 

Pe pajiștile naturale cresc specii de plante care fac parte din familii botanice diferite, asociate în 
raporturi diferite.  

Pe pajiștile bine întreținute și rațional folosite, masa vegetativă este formată îndeosebi din specii 
incluse taxonimic în 2 mari familii: 

− Graminee 
− Leguminoase 

În afara de aceste două familii se mai întalnesc și: Cyperaceae, Juncaceae precum și plante 
aparțind altor familii botanice. Acestea sunt  grupate după, valoarea lor econimică în plante consumate de 
animale și plante neconsumate daunatoare vegetației  și animalelor.  

Stabilirea cât mai exactă a capacităţii de păşunat prezintă o deosebită importanţă pentru exploatarea 
raţională a pajiştii, deoarece, printr-o încărcare prea mare, prin suprapăşunat, se degradează covorul 
ierbos, iar pe o pajişte neîncărcată corespunzator rămâne iarbă nepăşunată, putându-se instala specii 
invazive, cu o valoare furajeră mai scăzută, conducând în final la degradarea pajiştii. Capacitatea de 
păşunat a pajiştii se va determina în fiecare sezon de păşunat. 

  Încărcătura de animale pe o pajişte, este un instrument util de folosire pentru crescătorul de 
animale, deoarece îi permite să ajusteze încărcătura optimă, în funcţie de cantitatea de iarbă disponibilă. 
Pentru aceasta, se calculează capacitatea de păşunat, respectiv numărul de animale care pot păşuna pe 
unitatea de suprafată. 

Capacitatea de păşunat şi încărcătura optimă, se calculează pentru fiecare pajişte în parte, conform 
metodologiei prevăzute în Ordin nr. 544 din 21 iunie 2013, conform căruia (art. 8, alineat 1), capacitatea 
de păşunat, se estimează pe baza producţiei medii de masă verde din anii anteriori, ţinând cont de 
compoziţia floristică a covorului vegetal, iar articolul 8, alin. 2 prevede că numărul de animale (UVM pe 
hectar) trebuie să fie suficient, pentru a asigura utilizarea maximă a producţiei de masă verde, mentinând 
în acelaşi timp sustenabilitatea pe termen lung a pajiştii.Stabilirea capacitații de păşunat se va face prin 
împărţirea producţiei totale de masă verde cu raţia necesară unei unități vita mare (UVM).  

Se recomandă 65 kg masă verde/zi/cap pentru 1 UVM (din care consumate efectiv 50 kg/cap/zi). 
Conversia în UVM a speciilor de animale domestice este redată în tabelul de mai jos, întocmit conform 
legislației în vigoare.  

Tabelul 5.1  

Categoria de animale Coeficientul de 
conversie Capete/ UVM 

Tauri, vaci şi alte bovine de mai mult de 2 ani, ecvidee de mai mult 
de 6 luni  1,0 1,0 

Bovine între 6 luni şi 2 ani  0,6 1,6 
Bovine de mai puţin de 6 luni  0,4 2,5 
Ovine  0,15 6,6 
Caprine  0,15 6,6 
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Producţia totală de iarbă (Pt) se determină prin cosire şi cântărire pe 6 - 10 m2 din suprafeţele de 
probă, aflate în parcela de exploatare ce urmează să fie păşunată.  

Pentru delimitarea suprafeţelor de probă, se folosesc îngrădituri sau cuşti metalice care să nu 
permită consumul de către animale a vegetaţiei din interior, amplasate pe suprafeţe omogene din punct 
de vedere al compoziţiei floristice şi al producţiei. Aceste suprafeţe se cosesc la începutul fiecărui ciclu de 
păşunat, respectând restricţia ca pe plante să nu se regăsească apa de adiție (plantele nu sunt umede de 
la rouă, ploaie, irigaţie, etc.).  
Producţia și calitatea principalelor categorii de pajişti 
 

 
Cod 

 
Categoria de pajişte 

Producția 
de iarbă 

(t/ha) 

Calitatea 
furajeră 

I Reînsămânţate, fertilizate intensiv, amendate, după 
caz, din zone umede şi cu condiţii de irigare  

30-50 Foarte bună  

II Reînsămânţate, fertilizate la nivel mediu, amendate, 
după caz, din zone umede, neirigate  

25-35 Foarte bună  
Bună  

III Supraînsămânţate, amendate, după caz, fertilizate la 
nivel mediu din zone mai uscate, neirigate  

12-25 Bună  
Mijlocie  

IV Pajiști cu specii cu valoare medie, fertilizate sporadic 
cu îngrăşăminte naturale şi chimice, parţial 
îmbunătăţite  

6-15 Mijlocie  
Slabă  

V Pajiști cu specii cu valoare medie şi slabe furajere, 
neîmbunătăţite  

3-10 Slabă  
Foarte slabă  

VI Pajiști îmburuienate, invadate cu vegetaţie arbustivă, 
soluri erodate, exces de umiditate etc. şi alte degradări 
ale solului şi vegetaţiei.  

1-5 Foarte slabă  

Producţia de iarbă şi încărcarea cu animale exprimată în unităţi vită mare (UVM) la hectar a 
principalelor tipuri de pajişti din România 
 

Tipul de pajişte Producţia de iarba  
        To/ha 

Încărcare cu animale        
UVM/ha 

Pajişti zonale 
- Festuca valesiaca (păiuş stepic) 
- Festuca rupicola (păiuş de deal) 
- Botriochloa ischaemum (bărboasă) 
- Poa pratensis angustifolia (firuţa) 
- Agrostis capillaris (iarba vântului) 
- Festuca rubra (păiuş roşu) 
- Nardus strictă (ţepoşică) 
- Festuca airoides (păruşcă) 
- Carex curvula (coarnă) 
Pajişti azonale 
- lunci şi depresiuni 
- soluri saline şi alcaline 
- soluri nisipoase şi nisipuri 

 
              3,0-5,0 

3,5-6,0 
1,5-5,0 

7,5-12,5 
5,0-15,0 
5,0-15,0 
3,0-5,0 
2,0-4,0 
1,5-3,0 

 
7,5-20,0 
4,0-7,0 
1,0-3,0 

 
                          0,3-0,5 

0,4-0,6 
0,3-0,4 
1,0-1,5 
0,5-1,2 
0,5-1,5 
0,2-0,5 
0,2-0,5 
0,1-0,4 

 
1,0-2,0 
0,1-0,6 

                            0,1-0,2 
 
Capacitatea de păşunat (Cp) se va determina în fiecare sezon de păşunat utilizând formula:  
 

 
în care:  
Nz = necesarul zilnic de iarba pe cap de animal, în Kg/zi;  
DZP = numărul zilelor sezonului de păşunat;  
Cf = coeficient de folosire a pajiştii, în %.  
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Coeficientul de folosire exprimat în procente se stabileşte prin cosirea şi cântărirea resturilor 
neconsumate (Rn) pe 5 – 10 m2, după scoaterea animalelor din tarla şi raportarea ei la produţia totală 
după formula: 

 
In ceea ce priveşte starea generală actuală a pajistilor, aceasta este satisfăcătoare, iar producţia 

medie care se extimează cantitativ este de 5-6 tone/ha masa verde. Prin amenajamnetul pastoral se 
urmăreşte ca determinarea capacităţii de păşunat să se facă cât mai corect pentru fiecare trup de păţune.  

Utilizatorii de pajişti au obligaţia să respecte încărcătura minima de animale/ha (0.3 UVM/ha).  
Pe pajiştile aflate sub contract APIA, păşunatul se efectuează cu maxim 1 UVM/ha. 

CAPACITATEA DE PĂȘUNAT 
Trupul de pajiște Suprafa

ţa 
Parcelei 

Ha 

Prod. 
de 

masă 
verde 
t/ha 

Coef. 
de 

folosi 
re 
% 

Producţia 
de masă 

verde utilă 
t/ha 

Producţia 
totala de 

masă 
verde 

T 

ZAF* Incărcare cu UVM 

 
/ha 

 
Total 

1 2 3 4 5 
(col3xcol.4) 

6 
(Col.2xcol.3
) 

7 
Col.5/0,05
) 

8 
(Col.7/DSP*) 

9 
(Col.2xcol.8
) 

CORNU DE SUS ( 
LĂCȘOARE  )T 5 P 89  

10,8438
** 

6,0 90 5,4 65,06 108 0,67 7,31 

Drumuri  0,8350 HA 

Vegetaţie lemnoasă 8,8372 HA 

TOTAL 20,5160 HA 
MISLEANU  T 9  , T 
10    P  319,  320, 
322 

28,5839
** 

6,5 90 5,85 185,79 117 0,73 20,86 

Drumuri  0,9734 HA 
 Vegetaţie lemnoasă 31,0522  HA 
TOTAL 60,6094 HA 
GHIMILEICA  T 16  P 
679    

7,3992** 5,0 90 4,5 36,99 90 0,56 4,14 

 Vegetaţie lemnoasă 1,3028 HA 

TOTAL 8,7020 HA 
VĂTĂȘOAIA 
 T 10 P 324 

9,6370** 5,5 90 4,95 53,00 99 0,61 5,87 

Drumuri  0,2774 HA 

Vegetaţie lemnoasă 37,1385 
TOTAL 47,0529 HA 
COCOȘATUL      
T  10   P  324    

41,8504
** 

5,5 90 4,95 230,17 99 0,61 25,52 

Drumuri  0,8306 HA 
Vegetaţie lemnoasă 53,1984 HA 
TOTAL 95,8794 
SINOIU  T  19  P  
1105 

4,8364 4,5 90 4,05 21,76 81 0,50 2,41 

Drumuri  0,3512 HA 
Vegetaţie lemnoasă 29,7756 HA 
TOTAL 34,7270 HA 

DSP – Durata sezon de păşunat (160 zile)   
ZAF – Număr de zile animal furajat pe păşune 
0,05 – cantitatea de masă verde în tone consumate efectiv de 1 UVM/zi. 
 

6. Organizarea, îmbunătăţirea, dotarea şi folosirea pajiştilor  
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6.1.  Lucrări de repunere în valoare a suprafeţelor de pajişti 
FACTORI LIMITATIVI. MĂSURI AMELIORATIVE ALE SOLURILOR-TERENURILOR  
Cunoaşterea naturii şi intensităţii factorilor limitativi ai producţiei agricole este absolut oportună 

în situaţia în care se ia decizia diminuării ori eliminăririi efectelor negative ale acestora, în scopul 
asigurării necesarului de furaje pentru ovine şi bovine, a activităților conexe (prelucrare produse 
animaliere, colectare plante medicinale, apicultura, etc.). 

1. Defrişare vegetaţiei lemnoase se face pe bază de studii şi documentaţii în care se prevăd toate 
detaliile privind organizarea, execuţia lucrării şi valorificarea materialului lemnos, conform normativelor. 
Până la o anumită limită vegetaţia forestieră are efect benefic prin dublul rol de protecţie a solului, a 
pajiştii, a animalelar în caz de intemperii şi de a satisface nevoia de material lemnos. 

Nu se defrişează vegetaţia lemnoasă de pe următoarele porţiuni: 
- suprafeţe cu pante mai mari de 30°, pe cât posibil acestea fiind predate sectorului forestier cu 

destinaţia păduri, preluând în schimb alte suprafeţe apte pentru a fi exploatate ca pajişti 
- pe ambele maluri ale pâraielor şi izvoarelor acestora, în lăţimi variabile în raport cu înclinarea şi 

lăţimea pantei 
- pe suprafeţele degradate, în curs de degradare, pe grohotişuri, stâncării 
- în jurul adăpătoarelor, stânelor, adăposturilor, saivanelor 
- pe suprafeţele de coastă de lângă drumuri 
- pe terenurile cu pante între 20° - 30°, unde se lasă benzi transversale de diferite lăţimi, în raport 

cu panta şi solul sau sub formă de buchete. 
- suprafeţele acoperite cu jneapăn (Pinus mugo) sau specii rare ca zâmbru (Pinus cembra), zadă 

(Larix decidua), tisă (Taxus baccata), smirdar (Rhododendron myrtifolium). 
Pe suprafeţele de arborete cu rol de protecţie nu se păşunează şi nu se fac nici un fel de lucrări, 

decât numai operaţiuni de igienă, 
În partea cea mai joasă sau în interiorul păşunii se lasă o suprafaţă de maxim 10% din suprafaţa 

totală a trupului de pajişte cu arbori pentru adăpostul animalelor în caz de intemperii, pe care se practică 
operaţiuni de igienă şi tăiere a crengilor până la înălţimea de 2 m. 

Tăierea şi valorificarea materialului lemnos se face de către organele de specialitate (inspectorate 
silvice sau întreprinderi forestiere) pe baza planurilor şi normativelor existente sau pe baza prevederilor 
amenajamentului pastoral, cu atenţie deosebită pentru speciile protejate sau arealele cu destinaţie 
specială. 

2. Combatere vegetaţiei fără valoare furajeră sau dăunătoare se face pe cale mecanică prin 
cosiri repetate sau pe cale chimică prin folosirea erbicidelor. Aceste operaţiuni trebuie făcute cu atenţie 
pentru speciile protejate, pentru biologia fiecarei plante nedorite şi pentru efectul selectiv al pesticidului. 

3. Pietrele mobile şi cele semiîngropate se strâng manual şi se depoziteză pe firul ogaşelor sau 
ravenelor, pe porţiunile de pajişte erodate sau ca gard de delimitare a parcelelor 

4. Distrugerea muşuroaielor de origine vegetală, animală sau marghilelor, nivelarea şi 
curăţirea pajiştilor se face primăvara sau toamna prin lucrări obişnuite de grăpare, cu maşini de curăţat 
pajişti sau manual cu diverse unelte. Şi în acest caz se acordă atenţie speciilor şi siturilor protejate. În cele 
mai multe cazuri operaţiunile enumerate anterior sunt urmate de supraînsămânţare saun reînsămânţare 
cu amestecuri adecvate. 

5. Supraînsămânţarea pajiştilor se realizează numai cu seminţe de plante erbacee furajere 
perene din familiile de graminee şi leguminoase sau amestecuri ale acestora, în funcţie de condiţiile 
naturale, modul de folosire şi nivelul de intensivizare a producţiei pajiştilor. Acest tip de lucrare se face, 
în general, pe suprafeţele unde au apărut goluri ca urmare a distrugerii muşuroaielor şi a curăţirii de 
arboret sau vegetaţie lemnoasă. 

Supraînsămânţarea se efectuează cu 1-2 nopţi înainte de terminarea unei reprize de târlire, mai 
ales cu oile. Acestea introduc prin călcare seminţele în sol, suficient de adânc. 

Supraînsămânţarea pajiştilor cuprinse în ariile protejate se realizează numai cu seminţe din 
specii adaptate specificului climatic din respectivele arii protejate. 

Nu se recomandă reînsămânţarea datorită condiţiilor geografice şi edafice dificile. 
6. Combatera eroziunii de suprafaţă se face preventiv prin respectare cerinţelor din 

amenajamentul pastoral privind durata sezonului de păşunat, evitarea păşunatului pe pante, pe timp 
ploios, pe sol umed, respectarea încărcăturii cu animale, fertilizarea optimă, supraînsămânţarea, stoparea 
râmăturilor de porci mistreţi prin limitarea prezenţei lor pe pante şi alte măsuri. Ca măsuri curative 
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amintim mobilizare superficială a solului pe curba de nivel cu semănarea la 1,5 cm a unui amestec 
adecvat în primul an fiind folosit ca fâneţă (doar pe zonele unde poate fi făcută fără pericole ulterioare), 
realizarea cu pluguri speciale a unor valuri de pământ care se înierbează cu rol de colectori spre un 
emisar pe pante până la 18°, perdele de protecţie pe curbele de nivel. 

7. Eroziunea de adâncime şi alunecările de teren se combat preventiv prin lucrările amintite la 
eroziunea de suprafaţă sau curativ prin nivelare, pregătire pat germinativ, fertilizare organică şi/sau 
chimică, semănare amestec de ierburi şi folosire ca fâneţă în primul an – pentru 
stadiul de şiroiri şi rigole. Dacă eroziunea de adâncime a ajuns la stadiul de ogaş sau ravenă sunt necesare 
lucrări mai ample de artă proiectate de specialiştii autorizaţi în domeniu şi executate de firme de prestări 
servicii pentru îmbunătăţiri funciare. Lucrările se axează pe două aspecte – cele executate în bazinul 
hidrografic al ravenei şi cele executate pe firul albiei ravenei. Aceleaşi considerente sunt valabile şi 
pentru alunecările de teren. 

8. Excesul de umiditate freatică şi/sau stagnantă se elimină prin acţiuni care constau în 
realizarea canalelor de desecare, drenuri din diverse materiale, drenaj cârtiţă, păşunat raţional, captare 
izvoare de coastă, cultivare specii ierboase şi lemnoase iubitoare de umezeală. Pe terenurile cu soluri 
grele, argiloase, înaintea semănatului pentru înfiinţarea pajiştilor se impun lucrări de creştere a 
permeabilităţii pentru a evita stagnarea apei, cum ar fi scarificarea, subsolajul etc, alături de executarea 
drenurilor cârtiţă. Această măsură se impune tipului de sol Stagnosol. 

9. Regularizarea cursurilor de apă sunt lucrări complexe de Îmbunătăţiri funciare aplicate 
pentru consolidarea suprafeţelor afectate de eroziunea de adâncime şi de inundabilitate. Decizia 
executării lor se va lua după un studiu de specialitate iniţial care să descopere necesitatea şi 
oportunitatea acestor intervenţii. Fară aceste lucrări, pe suprafeţele respective nu sunt eficiente nici 
celelelte măsuri de ameliorare cantitativă şi calitativă a pajiştilor. 

10. Înlăturarea cioatelor şi a buturugilor se realizează toamna, iar după înlăturarea 
buturugilor se supraînsămânţează golurile rezultate în urma executării lucrărilor. 
 11. Amendarea si fertilizarea se face prin stabilirea suprafețelor care necesită aceste intervenții, 
pe baza Situației sintetice a datelor analitice pentru teritoriul studiat.   
Dupa aprecierea reacției solului (pH) și a gradului de asigurare cu elemente nutritive (N, P, K) situația 
sintetică a pajistilor se prezintă astfel: 
 

-situația sintetică a datelor analizate 

Nr. 
crt 

Parcela 
descriptivă 

Tip de 
sol/ 

Subtip 
(varietate) 
/succesiu

ne de 
orizonturi 

Suprafaţ
a US/TO 
(ha) 

 
Proprietaţi chimice 

 
Reacția 
solului 

 
Aprovizionarea cu elemente 

nutritive 

 
Altel

e 

Tarla Parcela  IN P2O5 K2O  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 9,1 319,320
,322 

1/1 21,6000 
slab acidă 

mijloci
e 

foarte 
slabă mijlocie  

2   3/3 12 
slab bazică 

mijloci
e 

foarte 
slabă foarte slabă  

3   5/5 10,5 
slab acidă slaba 

foarte 
slabă mijlocie  

4   8/8 14,3 
slab acidă 

mijloci
e 

foarte 
slabă slabă  

5   9/9 2,3098 
slab acidă 

mijloci
e 

foarte 
slabă slabă  

6 10 324 5/5 22 
slab acidă slaba 

foarte 
slabă mijlocie  

7   8/8 25,0529 
slab acidă 

mijloci
e 

foarte 
slabă slabă  

8 10 324 2/2 21,4045 
slab acidă 

mijloci
e bună foarte bună  

9   5/5 16,4 
slab acidă slaba 

foarte 
slabă mijlocie  
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10   8/8 51 
slab acidă 

mijloci
e 

foarte 
slabă slabă  

11   10/10 12 
slab acidă slaba 

foarte 
slabă foarte slabă  

12 16 679 2/2 5 
slab acidă 

mijloci
e bună foarte bună  

13   8/8 3 
slab acidă 

mijloci
e 

foarte 
slabă slabă  

14   10/10 0,7100 
slab acidă slaba 

foarte 
slabă foarte slabă  

15 5 89 2/2 6,5 
slab acidă 

mijloci
e bună foarte bună  

16   4/4 3,5160 slab acidă slaba slabă slabă  

17   6/6 9,5 
slab acidă 

mijloci
e 

foarte 
slabă foarte slabă  

18   9/9 1 
slab acidă 

mijloci
e 

foarte 
slabă slabă  

19 19 1105 2/2 12,7304 
slab acidă 

mijloci
e bună foarte bună  

20   5/5 15,9065 
slab acidă slaba 

foarte 
slabă mijlocie  

21   9/9 3,0494 
slab acidă 

mijloci
e 

foarte 
slabă slabă  

22   10/10 3,0409 slab acidă slaba 
foarte 
slabă foarte slabă  

 
Reacţia solului (pH) – din punct de vedere al reacției solului cea mai mare parte a Teritoriului  

CORNU se află în domeniul slab acid. 
Conţinutul de humus H% şi asigurarea cu azot (indicele IN) – Principala sursă de azot din sol o 

constituie materia organică humificată. Aprecierea stării de asigurare a solurilor cu acest element s-a 
făcut pe baza conţinutului în humus. Asigurarea solurilor cu azot diferă în funcţie de tipul de sol şi de 
textură, fiind mica şi mijlocie. 

Starea de asigurare cu fosfor mobil (P2O5) – Asigurarea solurilor cu fosfor mobil este foarte slabă. 
Starea de asigurare cu forme mobile de potasiu (K2O) – Aprovizionarea cu potasiu se încadrează în 

limitele slaba – mijlocie. 
Fertilizarea raţională, echilibrată şi eficientă constituie una din verigile importante ale obţinerii 

unor producţii scontate de calitate. În multe situaţii, fertilizarea nu este suficientă şi trebuie însoţită de 
ameliorarea prin amendare a solurilor acide sau alcaline. 

Reacţia acidă a solurilor este determinată printre altele de folosirea iraţională a îngrăşămintelor 
cu reacţie fiziologică acidă (menţionăm că pe aceste soluri acide se interzice aplicarea îngrăşămintelor pe 
bază de azotat şi sulfat de amoniu, recomandându-se folosirea complexelor sau nitrocalcarului), apa din 
sol (un grad crescut de umiditate dizolvă carbonaţii şi bicarbonaţii din sol şi determină spălarea lor pe 
profil şi debazificarea complexului adsorbtiv), precipitaţiile sau ploile acide, argilele aluminosilicatice, 
substratul geologic acid generat de rocile subiacente, vegetaţia acidofilă şi microorganismele din sol. Este 
necesară înlăturarea excesului de umiditate din sol – unde se impun aceste măsuri. Pentru eficienţa 
ameliorării calcaroase trebuie înlăturate cauzele acidifierii solurilor (unde este posibil) şi aducerea 
terenului la optim prin aplicarea măsurilor de corectare a factorilor limitativi care se impun a fi luate 
anterior amendării. 

Reacţia acidă, pe lângă efectul direct de fitotoxicitate generat de excesul de Fe şi Al în sol şi de 
dezechilibrul între elementele acide şi bazice necesare nutriţiei plantelor, indirect face ca ionii de fosfor 
să fie imobilizaţi în fosfaţi de Fe şi Al cu mobilitate scăzută în sol şi inaccesibili plantelor (situaţie similară 
şi pentru alte macro şi microelemente necesare în nutriţia plantelor). Unele specii mai valoroase, 
îndeosebi leguminoasele perene fixatoare de azot atmosferic nu supravieţuiesc unui pH acid. 

Specii indicatoare pentru aciditatea solului sunt ţăpoşica (Nardus stricta), afinele (Vaccinium sp.), 
grozama (Genista sp.), iarba neagră (Calluna vulgaris), Deschampsia flexuosa, Rumex acetosella şi altele. 

Pe suprafeţele ocupate de soluri alcaline, în special cele moderat-puternic alcaline, se impun 
înainte de orice altă recomandare de sporire a cantităţii şi calităţii producţiei furajere măsuri radicale şi 
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urgente de eliminare sau diminuare a salinizării şi alcalizării. În cazul folosirii îngrăşămintelor chimice nu 
se utilizează cele cu reacţie fiziologică alcalină (nitrocalcar, azotatul de sodiu, azotatul de calciu, amoniac 
anhidru. 

Intervalul optim de toleranţă a plantelor de pajişte la aciditate, alcalinitate şi săruri solubile este 
pH 6,0 – 7,2. În stabilirea asociaţiilor vegetale ce vor forma covorul pajiştilor se ţine cont de 
particularităţile fiecărei specii în parte şi de toleranţa diferită faţă de reacţia solului. 

Prin aplicarea îngrăşămintelor se realizează sporirea producţiei şi creşterea calităţii pajiştilor. 
Singurul sistem de fertilizare organică recomandat este îngrăşarea prin târlire. 
"Târlirea se face cu oile şi anume 2 – 3 nopţi 1 oaie adultă/mp pe păşuni cu covor ierbos 

corespunzător şi 4 – 6 nopţi 1 oaie/mp pe păşunile degradate, care în zona montană sunt invadate de 
Nardus stricta (părul porcului, ţăpoşică). Depăşirea acestui prag de 6 nopţi, în toate situaţiile, duce la 
supratârlire, cu întreg cortegiul de dezechilibre grave ale covorului ierbos şi ale celorlalţi factori de 
mediu. 

Târlirea cu bovinele, se face respectând aceeaşi intensitate, în funcţie de starea covorului ierbos 
de 2 – 3 nopţi şi 4 – 6 nopţi 1 vacă /6 mp sau alte durate cu încărcări echivalente cum ar fi 4 – 6 nopţi sau 
8 – 12 nopţi 1 vacă / 12 mp. 

Prin aceste metode de târlire, o păşune de munte, într-o perioadă de 90 – 120 zile poate fi 
ameliorată abia pe 10-20 % din suprafaţa totală, o dată pentru cca 5 ani, cât durează efectul târlirii, dată 
fiind încărcarea mică cu animale de 1 – 2 unităţi vită mare (UVM) la hectar şi durata scurtă a sezonului de 
păşunat. 

Cercetări mai recente au dovedit că este posibil a se târli până la 50 % din suprafaţa atribuită unei 
turme de animale, cu condiţia aplicării unor erbicide pentru distrugerea covorului ierbos degradat, 
urmată de supraînsămânţare cu ierburi perene şi fertilizare cu îngrăşăminte chimice fosfatice. 

Pe o păşune degradată de ţepoşică se aplică 5 l/ha Roundup (glifosat), diluat în 150 litri de apă, 
utilizând pentru stropire o pompă de spate după care la 2 săptămâni se supraînsămânţează cu un 
amestec calculat pentru 1 hectar de 270 kg superfosfat (18 % P2O5) împreună cu 25 kg graminee 
(Festuca rubra, Festuca pratensis, Phleum pratense, Lolium perenne, Dactylis glomerata, Agrostis capillaries 
şi altele) şi 5 kg leguminoase perene (Trifolium repens, Trifolium hybridum, Lotus corniculatus, etc.), 
revenind 3 kg amestec complex la 100 mp, după care se efectuează o târlire redusă la numai 2 nopţi 1 
oaie/mp sau 1 vacă/6 mp. La reuşita acţiunii trebuie să contribuie şi normele metodologice de aplicare a 
Legii pajiştilor şi fondului pastoral, în care să se prevadă expres durata limită de staţionare în târlă, cu 
animalele pe sol sub cerul liber." - T MARUŞCA (şi colaboratorii) - GHID DE ÎNTOCMIRE A 
AMENAJAMENTELOR PASTORALE 

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

Tipul de pajişte Perioada 
de păşunat 

(zile) 

Numărul 
nopţilor 

de 
târlire 

Suprafaţa repartizată pe cap de animal 
pentru târlire (mp) 

ovine tineret taurin bovine 
adulte 

1 2 3 4 5 6 
Nardus stricta   90 – 100 5 – 6 

1 – 1.5 2 – 3 3 – 4 Festuca rubra 120 – 130 3 – 4 
Agrostis 

capillaris 
140 – 150 1 – 2 

Hera (1980) susţine că o turmă de 100 capete bovine sau 2000 ovine poate îngrăşa în cursul unei 
perioade de păşunat o suprafaţă de 12 – 15 Ha, pe această suprafaţă putându-se reveni cu o nouă 
îngrăşare după aproximativ 6 ani. 

Pentru completarea necesarului de elemente nutritive se vor folosi fertilizanţi organici şi chimici. 
Fertilizarea organică prin alte metode decât târlirea se face doar în urma studiilor speciale 

privind impactul azotului asupra solului realizate de OSPA Prahova. 
O schemă generală şi simplificată de utilizare a deîngrăşămintelorchimiceşifracţionarea lor, 

aplicabilă doar pe parcelele cu vegetaţie valoroasă şi cu factori edafici optimi, după ce în prealbil au fost aplicate 
celelalte lucrări de repunere în valoare a suprafeţelor pajiştilor sau urmează a fi supra/reînsămânţate, 
este prezentată în continuare. 
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Îngrăşămintele azotate se aplică fracţionat în funcţie de modul de folosinţă. În regim de fâneaţă pe 
pajiştile permanente dozele de N se aplică în două fracţii, de regulă prima de 2/3 primăvara şi a doua de 
1/3 din total după primul ciclu de recoltă în zone mai secetoase şi  munţi mijlocii, respectiv în două părţi 
egale în zone mai favorabile din zona de dealuri umede şi premontană. În regimde păşunat pe pajiştile 
permanente şi temporare pentru eşalonarea producţiei dozele se aplică în mai multe fracţii egale în 
funcţie de numărul ciclurilor de recoltă, în doze de câte 30 până la 50 kg azot/ha primăvara de vreme şi 
după fiecare ciclu,exceptând ultimul. 
Raportul optim între elementele fertilizante (nutritive) NPK pentru condiţiile din ţara noastră în cazul 
pajiştilor permanente este de 2–1–1, adică la două părţi azot (N) revine o parte fosfor sub formă de P2O5 
şi o parte de potasiu sub formă de K2O. 

Îngrăşămintele fosfatice şi potasice se aplică pe pajişti de regulă toamna, cu excepţia situaţiilor 
când folosim îngrăşăminte chimice complexe NPK cand PK se aplică concomitent cu N primăvara. 
Aplicarea unilaterală a azotului a dus la scăderea rezervei de P şi K din sol, de aceea aplicarea acestor 
elemente deficitare care produc carenţe în furaje, este în prezent obligatorie. 

Doza recomandată este de 100 kg sa N :50 kg sa P2O5 : 50 kg sa K2O. La fertilizarea cu azot se 
foloseşte nitrocalcar – pe solurile acide şi sulfat sau azotat de amoniu – pe solurile alcaline, 
îngrăşămintele cu fosfor (superfosfat simplu sau concentrat) şi potasiu (sare potasică – pe solurile acide 
şi sulfat de potasiu – pe solurile alcaline). Se pot folosi şi complexe în funcţie de reacţia lor fiziologică. 

Aplicarea se face diferenţiat pe parcele de fertilizare omogene, alcătuindu-se schemele de 
fertilizare pe ani şi parcele agrochimice de recoltare. Dozele de îngrăşăminte recomandate sunt dozele 
optim economice (DOE) şi corespund unui profit maxim la hectar raportat la costurile cu îngrăşămintele 
minime pentru obţinerea recoltei scontate. Ulterior, aplicarea îngrăşămintelor organice şi chimice se va 
face ţinând cont de aprovizionarea solului cu elemente nutritive, necesarul culturii, tipul de pajişte, 
compoziţia covorului floristic. 

Recomandările de amendare şi fertilizare trebuie să respecte normele de mediu (arii protejate), 
să fie în concordanţă cu specificul fiecărui teritoriu şi în conformitate cu celelalte metode de imbunătăţire 
a covorului vegetal adoptate. Amendarea calcaroasă şi fertilizarea minerală se vor realiza doar pe 
anumite suprafeţe şi ulterior unui studiu O.S.P.A., elaborat după ce au fost aplicate celelalte măsuri de 
creştere a calităţii solurilor enumerate în tabelele 6.1.a şi 6.1.b. Pentru celelalte suprafeţe se recomandă 
supraînsămânţarea doar cu amestecuri de ierburi care să corespundă reacţiei solurilor potrivit valorilor 
din "SITUAŢIA SINTETICĂ A DATELOR ANALIZATE". 

Unele terenuri care apar ca pajişti nu sunt pretabile pentru această folosinţă iar altele au 
suprafeţele diminuate, cauzele degradărilor fiind specificate în tabelul următor. 

Nr. crt. 
Parcela descriptivă 

Tip de sol/Subtip 
(varietate)/succesiune 

de orizonturi 

Suprafața 
US/TO 

(ha) Motivul diminuării suprafeței Tarla Parcela 
1 2 3 4 5 6 

1 9,1 319,320,322 1/1 21,6000 Lastăris + pădure tânără 

2   3/3 12 Lastăris + pădure tânără 
3   5/5 10,5 Lastăris + pădure tânără 
4   8/8 14,3 Lastăris + pădure tânără 
5   9/9 2,3098 Lastăris + pădure tânără 
6 10 324 5/5 22 Lastăris + pădure tânără 
7   8/8 25,0529 Lastăris + pădure tânără 
8 10 324 2/2 21,4045 Lastăris + pădure tânără 
9   5/5 16,4 Lastăris + pădure tânără 

10   8/8 51 Lastăris + pădure tânără 
11   10/10 12 Lastăris + pădure tânără 
12 16 679 2/2 5 Lastăris + pădure tânără 
13   8/8 3 Lastăris + pădure tânără 

14   10/10 0,7100 Lăstăris + drumuri de 
exploatare 

15 5 89 2/2 6,5 Lăstăris + drumuri de 
exploatare 
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16   4/4 3,5160 Lăstăris + drumuri de 
exploatare 

17   6/6 9,5 Lăstăris + drumuri de 
exploatare 

18   9/9 1 Pădure tanara+ drumuri de 
exploatare 

19 19 1105 2/2 12,7304 Pădure tânără+ drumuri de 
exploat 

20   5/5 15,9065 Pădure tânără+ drumuri de 
exploat 

21   9/9 3,0494 Pădure tânără+ drumuri de 
exploat 

22   10/10 3,0409 
Pădure tânără+ drumuri de 

exploat 
 
 
Suprafeţe identificate pentru amendare şi fertilizare se regăsesc în tabelul "SUPRAFEŢE 

PRETABILE LA AMENDARE ŞI FERTILIZARE". 
 

SUPRAFEŢE PRETABILE LA AMENDARE ŞI FERTILIZARE 
Nr. 
crt. 

Parcela descriptivă Tip de 
sol/Subtip 

(varietate)/ 
succesiune 

de 
orizonturi 

Tip de statiune Suprafata 
US/TO (ha) 

Pretabilă la 

Tarla Parcela Amendare Fertilizar
e 

1 2 3 4 5 5 7 8 

1 9,1 319,320,322 1/1 Zona fagului-subzona 
gorunului 

21,6000 
DA DA 

2   3/3 Zona fagului-subzona 
gorunului 

12 
 DA 

3   5/5 Zona fagului-subzona 
gorunului 

10,5 
DA DA 

4   8/8 Zona fagului-subzona 
gorunului 

14,3 
DA DA 

5   9/9 Zona fagului-subzona 
gorunului 

2,3098 
DA DA 

6 10 324 5/5 Zona fagului-subzona 
gorunului 

22 
DA DA 

7   8/8 Zona fagului-subzona 
gorunului 

25,0529 
DA DA 

8 10 324 2/2 Zona fagului-subzona 
gorunului 

21,4045 
  

9   5/5 Zona fagului-subzona 
gorunului 

16,4 
DA DA 

10   8/8 Zona fagului-subzona 
gorunului 

51 
DA DA 

11   10/10 Zona fagului-subzona 
gorunului 

12 
  

12 16 679 2/2 Zona fagului-subzona 
gorunului 

5 
 DA 

13   8/8 Zona fagului-subzona 
gorunului 

3 
DA DA 

14   10/10 Zona fagului-subzona 
gorunului 

0,7100 
  

15 5 89 2/2 Zona fagului-subzona 
gorunului 

6,5 
 DA 



 
 

107 
          COMUNA CORNU 

16   4/4 Zona fagului-subzona 
gorunului 

3,5160 
DA DA 

17   6/6 Zona fagului-subzona 
gorunului 

9,5 
DA DA 

18   9/9 Zona fagului-subzona 
gorunului 

1 
DA DA 

19 19 1105 2/2 Zona fagului-subzona 
gorunului 

12,7304 
  

20   5/5 Zona fagului-subzona 
gorunului 

15,9065 
DA DA 

21   9/9 Zona fagului-subzona 
gorunului 

3,0494 
DA DA 

22   10/10 
Zona fagului-subzona 

gorunului 3,0409   
 
Tehnologiile moderne recomandă un sistem integrat de amendare, fertilizare chimică şi 

fertilizare organică, în care un rol important îl au şi crescătorii de animale care utilizează pajiştile, prin 
contribuţia generată de aplicarea agrotehnicilor corespunzătoare, măsurilor de creştere a calităţii şi 
respectarea duratelor şi normelor impuse de păşunatul şi utilitarea covorului vegetal raţionale. 

Amendarea calcaroasă sau gipsică, spălarea sărurilor şi fertilizarea cu îngrăşăminte organice şi 
chimice se va face obligatoriu în urma studiilor pedologice şi agrochimice executate de OSPA Prahova, 
conform unui calendar întocmit pentru toate localităţile din judeţ care va fi comunicat instituţiilor 
implicate în Amenajamentul Pastoral. Ulterior, aplicarea îngrăşămintelor organice şi chimice se va face 
ţinând cont de aprovizionarea solului cu elemente nutritive, necesarul culturii, tipul de pajişte, 
compoziţia covorului floristic, conform "Planului de fertilizare" întocmit anual de OSPA Prahova , pe baza 
cartărilor agrochimice care se vor realiza o dată la cel mult 4 ani, conform Legii 444/2002. 
Recomandările vor respecta prevederiledin CODUL DE BUNE PRACTICI AGRICOLE. aprobat prin Ordin 
nr.1270 din 30.11.2005, legislaţia implementării Directivei Nitraţilor în România (HG nr. 964/2000 şi 
actele normative ulterioare), în special DECIZIA nr. 221983/GC/12.06.2013 a MINISTERULUI MEDIULUI 
ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE privind "PROGRAMUL DE ACŢIUNE pentru protecţia apelor împotriva 
poluării cu nitraţi din surse agricole"şi SMR 4. Prin acestea sunt identificate perioadele de interdicţie 
pentru aplicarea pe terenul agricol a îngrăşămintelor (Anexa 1), modul şi condiţiile de depozitare a 
fertilizanţilor, de gestionare şi aplicare, restricţiile privind aplicarea, zonele de protecţie, normele privind 
aplicarea pe terenul agricol, optimizarea rotaţiei culturilor, documentele de evidenţă ale exploataţiei 
agricole. 

Corecţiile necesare aduse Planului de amendare şi fertilizare se vor realiza doar de către 
specialiştii OSPA Prahova. 

În tabelul 6.1.a şi 6.1.b se prezintă necesarul lucrărilor de îmbunătăţire pentru sporirea 
producţiei şi conservarea biodiversităţii şi suprafeţele totale ale TEO – urilor care necesită aceste măsuri. 
LUCRĂRI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE ANUALĂ ŞI PE TERMEN LUNG AL PAJIŞTILOR  

În activitatea de proiectare şi executare a lucrărilor de îmbunătăţire a pajiştilor, apare necesitatea 
aplicării în practică a tehnologiilor diferenţiate, în concordanţă cu condiţiile specifice fiecărui tip de 
formaţie de pajişte permanentă.  
 Pentru sporirea producţiei pajiştilor permanente, în general, se execută două mari categorii de 
lucrări:  

- lucrări de suprafaţă; 
- lucrări radicale, 
Lucrările de suprafaţa urmăresc crearea de condiţii mai bune de viaţă pentru plantele 

componente ale covorului vegetal din pajişte, fără a se distruge covorul vegetal existent. Din această 
categorie fac parte : lucrările tehnico-culturale nedorite, combaterea eroziunii solului, autoînsămânţarea 
şi supraînsămânţarea s.a. 

Lucrările radicale sau reînsămânţarea  se aplică pajiştilor aflate într-un grad avansat de 
degradare, în care solul este acoperit cu vegetaţie sub 60% , iar  în covorul vegetal buruienile depăşesc 
25-30%. În asemenea cazuri vegetaţia pajiştei permanente degradate se distruge prin desţelenire şi se 
înlocuieşte cu alta, nouă, care se formează prin însămânţarea unui amestec format din specii de graminee 
şi leguminoase perene mai productive şi cu valoare furajeră ridicată. 
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În mod obişnuit sunt avizate la desţelenire pajiştile cu producţii mici, sub 4 t, de calitate slabă, cele 
cu vegetaţie rarita de sub 60%, puternic invadate de buruieni , peste 25-30%, cele în care muşuroaiele au 
atins un grad mare de acoperire de peste 25%. 

Metodele de desţelenire variază în raport de grosimea stratului de ţelina, gradul de îmburuienare, 
panta terenului, umiditatea solului, recurgându-se la unul din următoarele procedee: 

- desţelenire cu mobilizarea superficială a solului, la adâncimea de 3-5 cm; 
- desţelenire cu mobilizarea superficială a solului, la adâncimea de 5-12 cm; 
- desţelenire cu mobilizarea superficială a solului, la adâncimea de 20-25 cm; 

Lucrările de îmbunătăţire sunt necesare pentru întreţinerea corespunzătoare a pajiştilor ceea ce 
face că valoarea economică a unei pajişti să sporească. Din studiile efectuate pe teren asupra pajiştilor din 
UAT CORNU, prin determinarea capacităţii de păşunat a rezultat o valoare sub potenţialul de producţie, 
aceasta datorându-se folosirii necorespunzătoare şi neaplicarii unor lucrări elementare de întreţinere. În 
consecinţă prezentăm în cele ce urmează lucrările necesare a fi efectuate pentru ameliorarea şi 
întreţinerea pajiştilor analizate. 
 Lucrări de îmbunătăţire anuală al pajiştilor 
 Combaterea buruienilor 

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 Cyperaceae-le din pajişte 
cât şi speciile din alte familii botanice, care în pajiştile analizate  sunt prezente în procent ridicat. 

În compoziţia vegetaţiei pajiştilor analizate din localităţile aparţinătoare UAT CORNU  intra pe 
lângă graminee, leguminoase, Cyperaceae  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. 

Folosirea neraţională a pajiştilor, supraîncărcarea acestora, intrarea prea devreme cu animalele la 
păşunat sau scoaterea prea târziu a animalelor de pe păşune, lipsa unor lucrări elementare de îngrijire, a 
făcut ca plantele din alte familii botanice să devină dominante, rezultând de fapt o pajişte degradată şi 
neproductiva. 

Recomandări 
Pentru îmbunătăţirea pajiştilor din UAT CORNU  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. 
 Distrugerea muşuroaielor şi nivelarea 

Muşuroaiele se formează ca urmare a neîngrijirii pajiştilor. Muşuroaiele prezente pe pajiştile 
analizate sunt de origine vegetală, fiind cauzate de acumularea materiei organice de la plantele 
neconsumate  sau de cioatele care putrezesc treptat, dar şi de origine animală în special povocate de 
cârtiţe. Aceasta determina o înţelenire puternică şi formarea unui strat compact ce poate fi foarte greu 
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. 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 
lama greder. După distrugerea muşuroaielor este obligatorie aplicarea de îngrăşăminte şi 
supraînsămânţarea cu un amestec de specii perene cu valoare furajeră ridicată. 
 Curăţirea pajiştilor, îndepărtarea pietrelor, cioatelor 
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Pe o serie de pajişti, exista 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).  
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 obligativitatea folosirii 
pajiştilor prin păşunat raţional.       
      Lucrări ce se execută în timpul păşunatului 

După trecerea animalelor rămân o serie de dejecţii solide care trebuiesc considerate, în primul 
rând, ca sursa de elemente nutritive pentru vegetaţie. Importanta acestora este mare pe pajiştile unde nu 
se aplică fertilizarea sau pe acelea situate în zone cu regim pluviometric bogat, care face ca o serie de 
elemente nutritive să fie spălate. 

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 suprafaţă 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 după fiecare ciclu de păşunat dejecţiile solide să fie împrăştiate. 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 precedentă, 
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 nepasunate 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 . 
- fertilizarea fracţionată cu azot; 
- irigarea acolo unde este posibil. 
Toate aceste măsuri, aplicate în complex, au ca efect creşterea valorii economice a păşunii 
respective. 
Supraînsămânţarea 

Pentru completarea golurilor şi proliferarea plantelor valoroase, se    recomanda 
supraînsămânţarea cu specii valoroase corespunzătoare condiţiilor ecologice  specifice. 
Supraînsămânţarea trebuie executată în urma unei mobilizări  superficiale a solului, recomandabil 
primăvara. 

Supraînsămânţarea reprezintă cea de a doua măsură tehnologică de bază după fertilizare, pentru 
sporirea producţiei şi îmbunătăţirea valorii furajului obţinut. Supraînsămânţarea se face pe pajiştile 
permanente cu grad redus de acoperire cu  vegetaţie ierboasă, precum şi la cele cu compoziţie floristică 
necorespunzătoare., în special cu procent redus de leguminoase. 

Supraînsămânţarea este obligatorie pe pajiştile fertilizate prin târlire, pe cele la care s-au făcut 
lucrări tehnico-culturale, simple sau complexe şi pentru prelungirea duratei de folosire a pajiştilor 
temporare. În funcţie de relief, supraînsămânţarea se poate face mecanizat sau manual. 

Epoca optimă de efectuare a supraînsămânţării este primăvara devreme, când temperatura nu 
coboară sub 00 C, solul are rezervă suficientă de apă şi vegetaţia existentă face concurenţă redusă 
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instalării noilor plante. Seminţele se introduc în sol la adâncimea de 1,5 – 2 cm. În primul an de la 
supraînsămânţare  pajiştea se foloseşte numai că fâneaţa. 
            Prin supraînsãmânţarea pajiştilor se înţelege lucrarea de introducere de seminţe de graminee 
şi/sau leguminoase perene valoroase în vechiul covor vegetal prin prelucrarea parţială a ţelinii.    
Comparativ cu lucrarea de refacere totală a covorului ierbos prin reînsămânţare, supraînsămânţarea 
pajiştilor are următoarele avantaje: poate fi executată pe pajişti pe care reînsămânţarea prin prelucrare 
totală a solului nu se poate efectua (strat superficial, pietre la suprafaţă, aciditate sau alcalinitate ridicată 
în straturile inferioare, exces de umiditate, terenuri erodate, etc.); nu există diminuări de producţie în 
anul în care se face lucrarea; necesarul de sămânţă este mai mic; consumul de energie şi costurile sunt 
mai reduse. 
          Ca urmare a acestor avantaje supraînsămânţarea pajiştilor se aplică cu succes şi pe pajiştile 
semănate pentru creşterea duratei de folosinţă a acestora prin corectarea periodică a compoziţiei 
floristice (a raportului între gramineele şi leguminoasele perene).   
          Tehnologia de supraînsămânţare a pajiştilor degradate cuprinde următoarele grupe de lucrări 
pentru: - asigurarea condiţiilor optime de răsărirea şi dezvoltare a speciilor folosite; - diminuarea 
competiţiei vegetaţiei existente; - supraînsămânţarea pajiştilor; - valorificarea pajiştilor după 
supraînsămânţare. 
 Pajişti indicate pentru supraînsămânţare:  

• cu vegetaţie rărită; 
• cu compoziţia floristică necorespunzătoare (îmburuienate); 
• cu volum edafic redus; 
• pe solurile turboase sau grele pe care prelucrarea prin arătură este dificilă, 
• având ca urmare scăderea capacităţii portante a solului şi, implicit, diminuarea încărcăturii cu 

animale;  pe terenuri expuse la eroziune şi alunecări; 
• pe vetrele rămase dupã: combaterea vegetaţiei lemnoase nevaloroase; 
• distrugerea muşuroaielor; scoaterea pietrelor; nivelare;  pe suprafeţele târlite; 
• pe suprafeţele pe care nu sunt indicate lucrările de prelucrare totală a solului (prin arăt, frezat 

etc) în vederea protejării mediului.  
            Lucrările de asigurare a condiţiilor optime de răsărire şi dezvoltare a speciilor folosite constau 
din: amendarea, fertilizarea cu îngrăşăminte pe bază de fosfor şi potasiu, fertilizarea cu îngrăşăminte 
organice şi curăţirea de vegetaţia nevaloroasă, de muşuroaie şi de pietre.  

Lucrări de diminuare a competiţiei vegetaţiei existente 
             Diminuarea competiţiei vegetaţiei existente trebuie să se facă atât înainte de supraînsămânţare cât 
şi la cca 10 -15 zile după supraînsămânţare. Înainte de supraînsămânţare diminuarea competiţiei 
vegetaţiei existente se poate face prin următoarele metode: 
 - păşunatul “ras” cu încărcătură mare de animale;  
- curăţatul vechii vegetaţii cât mai aproape de sol (cu maşinile de curăţat pajişti MCP-2, MCP-2,5 etc.);  
- cositul cât mai aproape de sol, adunatul vegetaţiei în brazde imediat după cosire, strânsul de pe câmp şi 
transportul vegetaţiei cosite.  
            După supraînsămânţare, diminuarea competiţiei vegetaţiei existente se poate face prin:  
- păşunat intens, la intervale scurte, cu tineret taurin, până la apariţia noilor plante semănate; 
 - curăţirea joasă a vegetaţiei cu maşinile rotative de curăţat pajişti MCP-2, MCP-2,5 etc.;  
- cositul cât mai aproape de sol. 
 Epoca optimă de supraînsămânţare  
        Succesul supraînsămânţării depinde în cea mai mare măsură de condiţiile de umiditate şi 
temperatură, care trebuie să asigure atât germinarea, cât şi dezvoltarea în covorul vegetal a tinerelor 
plante.  
        În general aceste condiţii se realizează primăvara devreme. În unele zone cu umiditate a solului 
suficientă sau cu precipitaţii uniform repartizate de-a lungul perioadei de vegetaţie, 
supraînsămânţarea se poate face şi în perioada de sfârşit de vară - început de toamnă, dar plantelor 
trebuie să li se asigure cel puţin 2 luni de la răsărire până la venirea iernii, pentru a se dezvolta 
corespunzător.  
Adâncimea de supraînsămânţare 
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            Adâncimea de introducere a seminţelor în sol variazã în funcţie de mãrimea seminţelor. În general 
aceasta este dictatã de sămânţa cu dimensiunile cele mai mici. Astfel seminţele de Trifolium repens (trifoi 
alb), Lotus corniculatus (ghizdei) şi cele de Phleum pratense (timoftică) ca şi amestecurile care conţin 
aceste specii se vor semăna la adâncimea de 1-2 cm, iar seminţele şi amestecurile celelalte la o adâncime 
de 2-2.5 cm, cu excepţia speciei Onobrychis viciifolia (sparceta) care se seamănă la o adâncime de 3,5-4 
cm. Distanţa dintre rândurile sau benzile care se supraînsãmânţeazã este cuprinsã între 12,5 şi 30 cm. 
ATENŢIE 

Nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări pe pajiştile aflate sub 
angajament APIA. Se pot face doar în cazul terenurilor degradate şi doar cu specii din flora locală. 
MENŢIUNI 

Menţionăm faptul că, în cazul în care se doreşte supraînsămânţarea amestecul se va face cu 
speciile recomandate în prezentul amenajament. 

LUCRĂRI TEHNICE ŞI INSTALAŢII 
Pe pajişti unele împrejmuiri sunt deosebit de necesare pentru o mai bună exploatare a covorului 

ierbos. Aceste împrejmuiri, sub formă de garduri, servesc la delimitarea de tarlale, la separarea unor 
fâneţe de păşuni, la împrejmuirea stanelor, taberelor de vară, a locuinţelor, plantaţiilor, terenurilor 
degradate, a prăpastiilor, a terenurilor mlăştinoase etc. 
  Amplasarea gardurilor în vederea împărţirii pe tarlale a pajiştilor se va face conform schitei-harta 
care cuprinde: 
-  suprafeţele care se vor suprainsamanta; 
-  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, şanţurile, în care se pot infiltra nutrienţi; 
-  alte caracteristici naturale de peisaj. 

 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. 
PASTORUL ELECTRIC 

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 înalta, dar de intensitate joasă şi de foarte 
scurtă durată, asupra animalului care atinge conductorul gardului, prin închiderea unui circuit electric 
intre 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 p'ana 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 împletitura din liţe de cupru cu 
diametrul exterior cuprins între 2,5 şi 12,5 mm; conductori sub formă de panglica cu lăţimi cuprinse între 
6 şi 40 mm. Lungimea conductorului pe care poate sä-1 alimenteze un generator de impulsuri poate 
atinge chiar 30 km şi depinde de rezistenţă 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.  
Plantaţii silvice de protecţie 
         Pe păşuni se recomandă plantarea de arbori izolaţi (60-100 buc./ha) pentru ocrotirea de arşiţă a 
animalelor şi a covorului ierbos în perioada de păşunat. Dintre speciile silvice, acolo unde sunt condiţii 
prielnice, este preferat nucul care are umbră deasă, nu este decojit în stadiul tânăr de animale şi insectele 
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deranjează mai puţin animalele în perioada de odihnă. Pe lângă nuci se pot planta şi alţi arbori izolaţi sau 
în pâlcuri, cum ar fi stejari în zonele mai uscate, plopi şi sălcii în zone mai umede cu izvoare de coastă, 
salcâmi şi pini în porţiuni erodate. 

 De asemenea, este indicată plantarea în masiv a stejarului, pinului negru, salcâmului pe coamele 
dealurilor pentru asigurarea echilibrului hidric al umidităţii atmosferice cu rol benefic în instalarea şi 
extinderea unor specii de pajişti xeromezofile şi chiar mezofile. Fără aportul vegetaţiei lemnoase care 
îmbunătăţeşte microclimatul şi regimul de umiditate nu este posibilă schimbarea compoziţiei floristice 
actuale care este adaptată la insolaţie şi uscăciune extremă, cu slabă valoare nutritivă.  

Pe suprafeţele cu arborete, ce au rol de protecţie, nu se păşunează şi nu se fac nici un fel de 
lucrări, decât numai operaţiuni de igienă – de extragere de arbori uscaţi, doborâţi de vânt, a crăcilor rupte 
şi căzute. 

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. În aceste ar-borete, pe lângă 
operaţiunile de igienă, se taie și crăcile până la înălţimea de 2 m, spre a înlesni circulaţia animalelor. 
 
 
 
 
 
 

Anexa 1 
CALENDARUL PERIOADEI DE INTERDICŢIE PENTRU APLICAREA ÎNGRĂŞĂMINTELOR PE 

TERENURILE AGRICOLE 

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

-          -  perioadă interzisă pentru împrăştierea îngrăşămintelor 
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şi păşuni G 
                                      

Culturi de 
toamnă ÎM+ÎO 
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FIŞA SOLURILOR 
Tabel 2.1. 

UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL (US) Nr. 1 
Denumire: LITOSOL EUTRIC, RENDZINIC, SCHELETIC, PROXISCHELETIC  LLq/LLq 

Formula:  LSeu, rzqq   
730

11/24/141
QPUSD

eSppqqd
−−−

−−
 Suprafata:    Ha    %  

Profile/sondaje:   
Judetul: PRAHOVA  Teritoriul administrativ: CORNU 
Răspândirea:_________________________________________________________________ 
Aspectul suprafetei terenului:  forestiera 
Conditii naturale în care apare:  
Principalele soluri cu care se asociază:_______________________________________________ 

CARACTERISTICILE  SOLULUI 
Morfologice si fizice:  
Orizont  AoR 15 cm, brun usor roscat, astructurat, lutoargilos-nisipos, schelet cca. 10% radacini afanat, 
reavan; 
Orizont R – pietris calcaros la cca. 15 cm. 
Chimice: 

Orizont pH Carbonati 
% 

Humus 
% 

N% Pppm Kppm Nisip 
grosier 

Nisip 
fin 

Praf 
I 

Praf 
II 

Argila  textura 

AoR 6,7 - 3,6 0,11 3,48 132,8 3 52,7 7,8 12 24,5 LL 
R 6,9 - 2,8 0,098 2,70 58,11 6,4 40,1 9,5 10,0 24,0 LL 

 
Alte caracteristici (procese antropice, pedogenetice actuale, drenaj global): carari de vite 
Drenaj global bun. 

Tabel 2.1. 
UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL (US) Nr. 2 

 
Denumire: REGOSOL CALCARIC, PROXICALCARIC, LA/LA PE LUTURI NISIPOASE 

Formula:  RSka   
722

11/1
QPULD
eSMgttK

−−−

−−−
Suprafata:    Ha   %  

Profile/sondaje:   
Judetul: PRAHOVA  Teritoriul administrativ: CORNU 
Răspândirea:___________________________________________________________________ 
Aspectul suprafetei terenului:  pietris si nisip 
Conditii naturale în care apare:  
Principalele soluri cu care se asociază:_______________________________________________ 

CARACTERISTICILE  SOLULUI 
Morfologice si fizice:  
Orizont  Aot 5 cm, culoare brun foarte deschis, grauntos, lutoargilos, radacini, efervescentă puternica, 
slab compact, reavan.  
Orizont AoD-10 cm, culoare brun foarte deschis, galbui glomerular, efervescentă puternica, compact, 
reavan, lutoargilos; 
Orizont D – apare la cca. 15 cm, galben cenusiu, lutoargilos, efervescenta puternica, compact, reavan, de la 
100 cm textura devine lutoargilonisipoasa si mai jos prezenta active  a amestecului de pietris si nisip 
explica aceasta scadere texturala. 
Chimice: 
Orizont pH Carbonati 

% 
Humus 

% 
N% Pppm Kppm Nisip 

grosier 
Nisip 

fin 
Praf 

I 
Praf 

II 
Argila  textura 

Aot 0-10  7,5 2,5 3,2 0,098 40,1 506,3 2,1 29,6 10,3 18 40 LA 
25 7,65 3 3,2 0,080 38,4 415,0 1,7 30,6 13,2 16,5 38 LA 
50 7,80 4 1,3 0,07 15,2 173,5 0,6 35,9 11,4 15 37,1 LA 
7,8 7,80 2,6 - - - - 0,7 30,6 12,6 13,5 32,6 LL/LA 
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Alte caracteristici (procese antropice, pedogenetice actuale, drenaj global):carari de vite 
Drenaj global bun. 
 

Tabel 2.1. 
 

UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL (US) Nr. 3 
Denumire: ALUVIOSOL CALCARIC, ENTIC, PRUNDIC, LN/LN PE  PIETRISURI 
  FLUVIATILE 

Formula:  ASka,cu,pr   
203

3/312
QPSJD
Sppkd
−−−

−−−
 Suprafata:    Ha   %  

Profile/sondaje:   
Judetul: PRAHOVA  Teritoriul administrativ: CORNU 
Răspândirea:___________________________________________________________________ 
Aspectul suprafetei terenului:   lunca si albia minora a Prahovei pietris fluviatil si depozite fluviatile 
Conditii naturale în care apare:  
Principalele soluri cu care se asociază:_______________________________________________ 

CARACTERISTICILE  SOLULUI 
Morfologice si fizice:  
Orizont  Aot 5 cm, brun deschis, intelenit, textura luto-nisipos, efervescentă puternica, slab compact, 
umed, 1-3% schelet; 
Orizont Ao 10 cm, culoare brun foarte deschis, textura lutonisipos, schelet 3-5%,  efervescentă puternica, 
slab compact, umed; 
Orizont AoR – 10 cm, lutonisipos, brun foarte deschis, galbui cenusiu, schelet 3-5% efervescenta 
puternica, slab compact, umed; 
Orizont R apare masiv la 25 cm in albia majora, apare la 5 -10 cm si chiar la zi putin intelenit. 
Chimice: 
Orizont pH Carbonati 

% 
Humus 

% 
N% Pppm Kppm Nisip 

grosier 
Nisip 

fin 
Praf 

I 
Praf 

II 
Argila  textura 

0-10 7,6 6,8 3,30 0,10 1,78 0,4 30,2 4,4 58,6 10,0 18,2 LN 
10-20 7,8 10,0 2,04 0,09 2,80 0,5 68,1 10,5 60,6 9,6 10,8 LN 
Alte caracteristici (procese antropice, pedogenetice actuale, drenaj global):carari de vite 
Drenaj global bun. 

Tabel 2.1. 
 

UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL (US) Nr. 4 
 

Denumire: EUTRICAMBOSOL TIPIC LN/LN PE LUTURI NISIPOASE 

Formula:  ECti   
707

3/3
QPUSD

SMm
−−−

−  Suprafata:    Ha   %  

Profile/sondaje:  
Judetul: PRAHOVA  Teritoriul administrativ: CORNU 
Răspândirea:___________________________________________________________________ 
Aspectul suprafetei terenului:  versant neuniform lung 
Conditii naturale în care apare: forestiera 
Principalele soluri cu care se asociază:_______________________________________________ 
 

CARACTERISTICILE  SOLULUI 
Morfologice si fizice:  
Orizont  Aot 10 cm, culoare brun glomerular, textura luto-nisipos, radacini, poros, afanat, uscat; 
Orizont  Ao 10-20 cm, culoare brun deschis, grauntos, textura luto-nisipos, schelet 1-3%, oxizi de fier, 
poros, afanat, reavan; 
Orizont  AoBv 25-35 cm, culoare foarte brun deschs, ruginiu, structurat, textura luto-nisipos, schelet 3%, 
oxizi de fier, poros, afanat, reavan; 
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Chimice: 
Orizont pH Carbonati 

% 
Humus 

% 
N% Pppm Kppm Nisip 

grosier 
Nisip 

fin 
Praf 

I 
Praf 

II 
Argila  textura 

0-10 6,2 - 2,56 0,08 13,8 78,02 25,0 43,0 6,5 8,9 16,6 LN 
20 6,4 - 1,62 0,078 14,4 73,0 29,0 34,8 8,7 7,9 18,5 LN 
50 6,4 - - - - - 30,2 42,7 6,8 7,5 12,8 LN 

Alte caracteristici (procese antropice, pedogenetice actuale, drenaj global): 
Drenaj global bun. 
 

Tabel 2.1. 
UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL (US) Nr. 5 

Denumire: EUTRICAMBOSOL TIPIC LL/LL, PE LUTURI 

Formula:  ECti   
712

4/4
QPULD

SMm
−−−

−  Suprafata:    Ha   %  

Profile/sondaje:  
Judetul: PRAHOVA  Teritoriul administrativ: CORNU 
Răspândirea:___________________________________________________________________ 
Aspectul suprafetei terenului:  versant neuniform scurt 
Conditii naturale în care apare: forestiera 
Principalele soluri cu care se asociază:_______________________________________________ 

CARACTERISTICILE  SOLULUI 
Morfologice si fizice:  
Orizont  Aot 0-5 cm, culoare brun foarte deschis galbui, glomerular, textura lutos, radacini poros, 
moderat, compact, uscat; 
Orizont  AoBv 5-15 cm, culoare brun deschis galbui ruginiu, lamelar, lutos, oxizi de Fe si Mn, radacini, 
rare, poros, compact, uscat; 
Orizont  Bv1 15-50 cm, culoare galben  cenusiu ruginiu, lamelar, lutos, oxizi de Fe si Mn, poros, compact, 
reavan; 
Orizont  Bv2 50-120 cm, culoare ruginiu cenusiu, lamelar, lutos, oxizi de Fe + Mn, poros, compact, reavan; 
Orizont  Bv3 120-175 cm, culoare ruginiu lutos, lutos, oxizi de Fe, poros, compact, reavan; 
D – pietris apare la 175 cm; 
Chimice: 

Orizont pH Carbonati 
% 

Humus 
% 

N% Pppm Kppm Nisip 
grosier 

Nisip 
fin 

Praf 
I 

Praf 
II 

Argila  textura 

0-10 6,35 - 1,98 0,080 2,18 183,4 0,83 3,71 2,51 4,0 39 LL 
25-35 6,5 - 0,60 0,042 2,61 26,16 1,24 2,51 1,31 3,0 32 LL 
60-70 6,45 - - - - - 3,85 0,29 9,1 0,8 35,3 LL 
110-
160 

6,6 - - - - - 0,23 3,21 2,0 8,6 26 LL 

Alte caracteristici (procese antropice, pedogenetice actuale, drenaj global): 
Drenaj global bun. 

Tabel 2.1. 
UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL (US) Nr. 6 

 
 
Denumire: EUTRICAMBOSOL TIPIC LA/LA PE ARGILE 

Formula:  ECti   
812

5/5
QPULD

SMa
−−−

−  Suprafata:    Ha   %  

Profile/sondaje: 
Judetul: PRAHOVA  Teritoriul administrativ: CORNU 
Răspândirea:___________________________________________________________________ 
Aspectul suprafetei terenului:  forestiera 
Conditii naturale în care apare:  
Principalele soluri cu care se asociază:_______________________________________________ 
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CARACTERISTICILE  SOLULUI 
Morfologice si fizice:  
Orizont  Aot 0-10 cm, culoare brun deschis, glomerular, textura lutos-radacini, poros, slab compact, 
reavan; 
Orizont  AoBv 10-25 cm, culoare brun deschis, galbui, textura luto-argilos, slab compact, reavan; 
Orizont  Bv 25-80 cm, culoare galben ruginiu, textura luto-argilos prismatic, oxizi de Fe, poros, compact 
umed; 
Orizont D 80 cm, culoare galben cenusiu, astructurat, textura argilos, oxizi de Fe, compact umed; 
Chimice: 

Orizont pH Carbonati 
% 

Humus 
% 

N% Pppm Kppm Nisip 
grosier 

Nisip 
fin 

Praf 
I 

Praf 
II 

Argila  textura 

0-10 5,8 - 3,0 0,112 2,70 29,05 1,93 1,51 0,21 5,63 30,8 LA 
15-25 5,85 - 1,62 0,080 2,23 49,8 1,6 24 12,91 4,5 37 LA 
40-50 5,90 - 1,62 0,080 2,0 75,53 8,71 8,81 3,0 10,14 43,4 LA 
100-
110 

5,85 - - - - - 10,4 24,8 10,91 5,84 6,2 AL 

Alte caracteristici (procese antropice, pedogenetice actuale, drenaj global): 
Drenaj global bun. 
 

Tabel 2.1. 
UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL (US) Nr. 8 

 
Denumire: EUTRICAMBOSOL TIPIC, MARNIC, LA/LA PE LUTURI ARGILOASE CARBONATICE CU 
ALUNECARI     

Formula:  ECmo   
817

5/5
QPULD

Spp
−−−

−  Suprafata:    Ha   %  

Profile/sondaje: 
Judetul: PRAHOVA  Teritoriul administrativ: CORNU 
Răspândirea:___________________________________________________________________ 
Aspectul suprafetei terenului:  forestiera 
Conditii naturale în care apare:  
Principalele soluri cu care se asociază:_______________________________________________ 

CARACTERISTICILE  SOLULUI 
Morfologice si fizice:  
Orizont  Aot 0-5 cm, culoare brun glomerular, textura lutoargilos-nisipos, schelet 1-3%,  radacini, poros, 
slab compact, uscat; 
Orizont  Ao 15 cm, culoare brun glomerular, textura lutoargilonisipos, schelet 1-3% poros, slab compact, 
uscat; 
Orizont  AoBv 15 cm, culoare brun deschis, galbui, glomerular, schelet 103%, poros, slab compact, 
reavan; 
Orizont Bv 85 cm, culoare galben ruginiu cenusiu, prismatic lutoargilos, schelet 3% oxizi de Fe, poros, 
moderat compact, umed efervescenta puternica, de cca. 90-100 cm; 
Orizont D – vinetiu cenusiu, schelet 15-25% cu diametru de cca 3-5 cm, oxizi de Fe, concretiuni de CaCO3, 
efervescenta puternica, compact umed. 
Chimice: 

Orizont pH Carbonati 
% 

Humus 
% 

N% Pppm Kppm Nisip 
grosier 

Nisip 
fin 

Praf 
I 

Praf 
II 

Argila  textura 

 6-
10 

- 3,9 0,116 1,89 7,55 2,8 40,3 11,2 13,6 32,1 LL 

 6-
50 

- 2,5 0,080 2,38 58,1 3,6 40,1 9,8 12,5 34,0 LL 

 6-
80 

- - - - - 1,5 33,9 12,0 11,6 41,0 LL 

 7,40 5,90 - - - - 1,7 30,9 13,0 14,9 40,0 LL 
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Alte caracteristici (procese antropice, pedogenetice actuale, drenaj global):\ 
Drenaj global bun 

Tabel 2.1. 
UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL (US) Nr. 9 

Denumire: ALUNECARI ACTIVE 
Formula:      Suprafata:    Ha   %  
Profile/sondaje: 
Judetul: PRAHOVA  Teritoriul administrativ: CORNU 
Răspândirea:___________________________________________________________________ 
Aspectul suprafetei terenului:  forestiera 
Conditii naturale în care apare:  
Principalele soluri cu care se asociază:_______________________________________________ 

CARACTERISTICILE  SOLULUI 
Morfologice si fizice:  
Se intalnesc in cadrul versantilor de la slab la puternic inclinati. Patul de alunecare variaza de la 0,5 – 3 m. 
Masa alunecata foarte heterogena, cu stratificatia orizonturilor deranjate in care inversarile de strate 
sunt curente. Alunecarile sunt mare majoritate active, de tipul alunecarilor in brazde, valuri, movile, 
foarte rar se intalnesc alunecari active de tipul celor curgatoare. Propagarea alunecarilor active si 
semiactive se face distructiv, afectand si zonele de la baza versantilor mai slab inclinati. Unele sunt 
lineare fiind localizate in lungul vailor si a torentilor. 
Chimice: 
Orizont pH Carbonati 

% 
Humus 

% 
N% Pppm Kppm Nisip 

grosier 
Nisip 

fin 
Praf 

I 
Praf 

II 
Argila  textura 

             
             
             
             

Alte caracteristici (procese antropice, pedogenetice actuale, drenaj global): 
 
 

Tabel 2.1. 
UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL (US) Nr. 10 

 
Denumire: RAVENE SI VAI RAVENATE 
Formula:     Suprafata:    Ha   %  
Profile/sondaje: 
Judetul: PRAHOVA  Teritoriul administrativ: CORNU 
Răspândirea:___________________________________________________________________ 
Aspectul suprafetei terenului:  forestiera 
Conditii naturale în care apare:  
Principalele soluri cu care se asociază:_______________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

CARACTERISTICILE  SOLULUI 
Morfologice si fizice:  
Chimice: 
Orizont pH Carbonati 

% 
Humus 

% 
N% Pppm Kppm Nisip 

grosier 
Nisip 

fin 
Praf 

I 
Praf 

II 
Argila  textura 

             
             
             
             

 
Alte caracteristici (procese antropice, pedogenetice actuale, drenaj global): 
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Calendarul lucrărilor pe pajişte, în acord cu legislaţia în vigoare 
IANUARIE. 

Nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări. Se potface doar în cazul 
terenurilor degradate şi doar cu specii din flora locală( Agromediu   214/1, 214/2, 214/3.1, 214/3.2). 
FEBRUAR1E 
Acţiuni pe teren 

 - 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 substanţa activă (N s.a.)/hectar (214/1, 214/2, 214/3.1, 
214/3.2) a se vedea Caietul de Agromediu/APIA ; 

-  Aplicarea amendamentelor pe sărături; 
-  Aplicarea îngrăşămintelor chimice complexe din formele 16-16-16 sau 22-11- 

11 (NPK) pe pajiştile permanente, îndeosebi unde dorim sä 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; 

-   Desfundarea canalelor de desecare, acolo unde este cazul, dacă solul nu este acoperit; 
-   lnterzicerea păşunatului, îndeosebi cu oile şi caprele, pentru a preveni degradarea solului şi 

rărirea prematură a covorului ierbos. 
MARTIE 
Acţiuni pe teren 
-    Se continua defrişarea vegetaţiei lemnoase; 
-    Împrăştierea muşuroaielor  şi nivelarea terenului; 
-    Se continua, 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; 
-   Se începe plantarea arborilor pentru eliminarea umidităţii (unde este cazul - plopi, salcie), umbră la 
animale sau delimitare tarlale (unde este cazul); 
 -   Se continua 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 pentru adăpat 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 stanele, saivanele, etc. 
APRILIE 
Acţiuni pe teren 
-      Încheierea acţiunilor de împrăştiere a muşuroaielor, defrişării vegetaţiei lemnoase dăunătoare şi 
nivelarea terenului; 
-   Încheierea fertilizării cu gunoi de grajd şi aplicarea amendamentelor (dacă este cazul); 
-   Continuarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare (eliminarea excesului de umiditate); 
-   Continuarea aplicării îngrăşămintelor chimice (dacă este cazul); 
-    Lucrări de supraînsămânţare a pajiştilor cu covor ierbos 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) podete, drumuri, garduri  de împrejmuire, 
adăposturi pentru animale, stani 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 ; 
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-    Respectarea încărcăturii optime de animale la hectar. 
MAI 
-   Utilizatorii de pajişti au obligaţia să respecte încărcătura minimă de animale pe hectar (0,3 UVM). 
Păşunatul se efectuează cu maxim 1,0 UVM (Unitate Vita 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 aninnalele 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 măsură 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, cai) stabilite anterior, pentru a preveni 
reducerea potenţialului productiv al pajiştii şi afectarea calităţii acesteia. 
IUNIE 
Acţiuni pe teren  

În zona de câmpie şi dealuri joase începe campania de combatere a principalelor buruieni din 
pajiştile, respectiv plantele neconsumate de animale. 
-    Începe recoltarea fâneţelor şi conservarea furajelor sub formă 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. 0 banda necosita de 3 metri va fi lăsată pe 
marginile fiecărei parcele. Aceasta bandă poate fi cosita după 1 septembrie (214/3.2 ) 
IULIE 
-    Cositul poate începe doar după data de 1 iulie (214/1, 214/2); 
-    Masa vegetală cosita trebuie adunată de pe suprafaţa fâneţei nu mai târziu de două săptămâni de la 
efectuarea cositului (214/1,214/2), 
-   Cositul se va realiza dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia. 0 banda necosita sau 
nepasunata de 3 metri va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele. Aceasta bandă poate fi cosita / păşunata 
după 1 SEPTEMBRIE; 
-    Folosirea mixtă - păşunatul permis după prima coasă. 
AUGUST 
-    Cositul resturilor neconsumate i împrăştierea dejecţiilor solide, după fiecare ciclu de păşunat; 
-    Aplicarea faziala 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 sä 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); 
-     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; 
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NOIEMBRIE 
-    Este interzis a se intra cu animalele în pajişte, plantele din covorul vegetal au nevoie de o perioadă de 
repaus. 
-  Niciun tip de îngrăşământ nu poate fi aplicat pe terenuri acoperite de zăpadă, pe terenuri cu apa în 
exces sau pe terenuri îngheţate. (Ordin Comun 1182/1270/2005,cerinţe pentru zonele vulnerabile la 
nitraţi); 
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 — Măsură de Agromediu din Programul Naţional de Dezvoltare 
Rurala, din cadrul Pilonul 2/Axa 2 GAEC reprezinta— Bune Practici Agricole şi de 
Mediu — SAPS Plăţile Directe (pe suprafaţa) din cadrul Pilonului 1 
EXPLICAŢII 
214/1 (PachetuI1) — „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/ Sfrancioc cu 
fruntea neagră şi omuleţ de seară. 
6.2.   Amestecuri de ierburi recomandate pentru reînsămânţarea sau supraînsămânţarea pajiştilor 
Alegerea amestecurilor de ierburi 

Pe pajiştile de deal, situate pe versanţi cu ţelina rărită, discontinuă, situaţie întâlnită şi 
  pe păşunile din Cornu, supraînsămânţarea sau “regenerarea parţială” constituie principala 
metodă de îmbunătățire a covorului ierbos. 

Pentru supraînsămânţare este suficientă o prelucrare la suprafaţa solului pe 2-5 cm cu ajutorul 
grapelor cu disc sau colţi rigizi. 

Epocile de supraînsămânţare se efectuează atât primăvara cât şi în luna august până la începutul 
lunii septembrie. 

Pajiştile supraînsămânţate primăvăra nu se păşunează cel putin 1-2 cicluri, iar cele 
supraînsămânţate toamna, se vor păşuna la momentul optim, în primavara anulului următor. 

La stabilirea amestecurilor se vor lua în considerare speciile mai valoroase existente în covorul 
ierbos, care se vor completă prin supraînsământare cu altele, pentru realizarea unui echilibru între 
graminee cu talie înaltă şi cele cu talie scundă. 

Înlocuirea pajiştilor naturale degradate cu pajişti semănate, adică reînsămâţarea pajistilor se face 
numai în cazul când metodele de îmbunătăţire prin mijloace de suprafaţă (ferilizare, amendare, 
supraînsămânţarea)  nu dau rezultatele scontante. 
Formarea amestecurilor de graminee şi leguminoase 

După ce s -a  hotărât ce metodă de refacere ( totală sau parţială) se alege, în funcţie de condiţiile 
naturale şi scopul propus, se stabilește un amestec de graminee şi leguminoase perene pentru 
pajiști.  
Graminee perene: 
Agropyron pectiniforme – pir cristat  
Bromus inermis – obsigă nearistată  
Dactylis glomerata – golomăţ  
Festuca arundinacea – păiuş înalt  
Festuca pratensis – păiuş de livadă 
 Festuca rubra – păiuş roşu 
Lolium perenne – raigras peren  
Phalaris arundinacea – ierbăluţă 
 Phleum pratense – timoftică 
Poa pratensis – firuţă 
Leguminoase perene: 
Lotus corniculatus – ghizdei 
Medicago sativa – lucerna albastră  
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Onobrychis viicifolia – sparcetă  
Trifolium hybridum – trifoi corcit  
Trifolium pratense – trifoi roşu  
Trifolium repens - trifoi alb 

După alegerea asociațiilor de bază, pentru regim de fâneaţă, formate dintr-o graminee 
perenă ce asigură volumul producţiei de furaj şi o leguminoasă perenă de pajiști, ce asigură 
calitatea furajeră şi azotul biologic, în funcţie de condiţiile staţionale, sistem de cultură şi mod de 
folosinţă, se mai adaugă alte specii ca păiuşul de livezi pentru plasticitate ecologică şi de folosire, 
păiuşul înalt pentru robusteţe la modificări climatice, pirul crestat pentru rezistenţă la secetă, raigrasul 
peren, firuţa şi trifoiul alb pentru rezistenţă la păşunat. 

După alegerea amestecului de ierburi, se trece la următoarea fază de stabilire a raportului 
dintre graminee şi leguminoase, care de regulă este de 60-80 % graminee şi 20-40 % leguminoase. 
Pentru supraînsămânţarea pajiştilor degradate cantităţile de sămânţă se reduc cu 30-50 % din 
norma pentru pajiştile semănate. 

După  destinaţia  care i se stabileşte pajiştei la înfiinţare şi durata menţinerii ei în cultură, 
amestecurile se diferenţiază în trei categorii: 

- amestecuri pentru pajişti cu durată scurtă, folosite ca fâneţe; 
- amestecuri pentru pajişti cu durata medie, folosite mixt; 
- amestecuri  pentru pajişti cu durată mare, folosite mai ales ca păşuni. 

În cazul pajiştilor de scurtă durată se introduc în amestec 2-3 specii de ierburi, din care o 
leguminoasă şi 1-2 graminee.  În acest caz păşunea se menţine 2-3 ani şi se foloseşte în exclusivitate prin 
cosit. 

Pajiştile cu durata mijlocie de folosinţă sunt alcătuite din 3-4 specii, din care una sau două 
leguminoase. Se folosesc  de obicei mixt, începând cu anul al doilea de vegetaţie şi se menţin 4-6 ani. 

Din ultima categorie fac parte păşunile însămânţate cu amestecuri compuse dintr-un număr mare 
de specii, 4-5, a căror durată de folosinţă depăşeşte 7-8 ani. 

Pentru pajiştile folosite prin cosit se aleg specii de talie înalta, care au multe frunze şi o capacitate 
mare de regenerare. La înfiinţarea pajiştilor folosite prin păşunat, amestecurile vor fi predominate de 
plante cu talie joasă şi mijlocie, caracterizate prin vivacitate mare , bogate în frunze bazale, care formează 
un covor vegetal elastic, rezistent la călcat şi care au o bună capacitate de regenarare. 

Principiile care stau la baza alcătuirii amestecurilor sunt următoarele: 
- stabilirea duratei  amestecului şi a modului de exploatare; 
- stabilirea procentului de participare al gramineelor şi leguminoaselor perene în funcţie de tipul 
amestecului; 
- stabilirea numărului total de specii pentru tipul respectiv de amestec; 
- stabilirea numărului de specii pentru fiecare grupă – graminee şi leguminoase; 
- stabilirea procentului de participare în amestec al fiecare specii; 
- calcularea cantităţii de sămânţă pentru fiecare specie în funcţie de procentul de participare în amestec. 
Principalele graminee şi leguminoase perene cultivate 

Graminee 
Agropyron pectiniforme (pir) 

Scurtă descriere: Plantă ierboasă , perenă, creşte sub formă de smocuri dense, cu o înălţime de 30-50 
cm. 
Arie de răspândire, cerinţe pedo-climatice: Este cel mai bine adaptat la condițiile de uscăciune, dar poate 
tolera şi umiditatea. Poate urca la altitudini de până la 2000 m deasupra nivelului mării. 
Preferă solurile bine drenate, solurile argiloase profunde. Poate tolera salinitatea dar preferă condiții 
moderat alcaline. Are cerințele de fertilitate medie. Nu tolerează inundațiile prelungite. 
Producţia şi calitatea furajului: 
Este o plantă productivă, otăveşte bine, are o bună capacitate de concurenţă, şi o foarte bună 
rezistenţă la păşunat. Are o valoare nutritivă medie. 

Recomandări: Este recomandată atât pentru producţia de furaj dar mai ales pentru utilizarea ei cu 
efect antierozional pe terenurile cu astfel de probleme, în zone secetoase. 

Bromus inermis (obsigă nearistată) 
Scurtă descriere: Plantă stoloniferă, cu lăstari medii şi înalţi, talia ajungând 1,6-1,8 m.  
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Arie de răspândire, cerinţe pedo-climatice: Este rezistentă la secetă, nu suportă umiditatea în 
exces datorată ploilor de durată. Creşte pe soluri sărace, pe soluri supuse fenomenului de 
eroziune, din zona de silvostepă, şi subetajul pădurilor de gorun.  
Producţia şi calitatea furajului: Potenţialul productiv este de 10-14 t/ha substanţă uscată, iar din 
punct de vedere al calităţii furajului obţinut acesta poate să aibă un conţinut în proteină brută de 9-
12 % 
Recomandări: Este recomandat să se utilizeze în amestec cu sparcetă, pentru fâneaţă şi mixt, dar şi 
pentru înierbarea terenurilor în pantă, în vederea prevenirii şi combaterii eroziunii solului. 
Soiuri: 

Doina - omologat în anul 1995, este un soi sintetic, formele parentale selecţionate din 
populaţii şi soiuri autohtone şi străine, este un soi semitardiv, înspică între 20-30 mai cu o capacitate 
bună de regenerare după coasă. Este foarte rezistent la iernare, la cădere şi la boli foliare. Soiul poate 
fi cultivat în cultură pură sau în amestec cu alte soiuri de graminee şi leguminoase perene de pajişti 
destinate folosirii ca fâneaţă, este slab rezistent la păşunat, poate fi cultivat în zona de stepă 
cu precipitaţii sub 600 mm/an. Potenţialul de producţie al soiului este: 40-45 t/ha masă verde,10-11 
t/ha substanţă uscat şi 1000 kg/ha sămânţă. 

Iulia Safir - omologat în anul 2010, Iulia Safir este un soi sintetic format din 7 clone aparţinând 
la 5 ecotipuri autohtone şi 2 străine cu capacitate de regenerare după coasă bună spre foarte 
bună; rezistenţă bună spre foarte bună la iernare şi cădere, toleranţă bună la secetă, boli şi 
păşunat. Poate fi utilizată la producerea de furaj prin înfiinţarea de pajişti temporare şi ameliorarea 
celor permanente, în cultură pură sau în amestecuri, înierbarea terenurilor în pantă în vederea 
prevenirii şi combaterii eroziunii solului – rol important în creşterea fertilităţii solului. Soiul 
recomandat în special pentru zonele de stepă şi silvostepă, subzona de vegetaţie a stejarului, dar 
poate fi extins în cultură până în regiunile de munte. Potenţialul de producţie al soiului este: 25 - 40 
t/ha masă verde, - 700 - 800 kg/ha sămânţă. 

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

Intensiv – omologat în anul 1988, este un soi sintetic constituit din 4 clone selecţionate din 
populaţii locale şi străine. Soi de talie înaltă, cu o bună capacitate de lăstărire, prezintă o creştere 
rapidă primăvara şi o capacitate ridicată de regenerare după recoltare. Este foarte rezistent la 
principalele boli foliare (Puccinia sp., Erysiphe sp., Scolecotrichum graminis), la secetă şi rezistent la 
îngheţurile târzii. Are plasticitate ecologică ridicată, foarte competitiv cu alte specii, poate fi cultivat 
singur sau în amestecuri complexe cu alte specii de graminee şi leguminoase perene. Potenţialul de 
producţie al soiului este: 55 t/ha masă verde, 12 t/ha substanţă uscată 800 kg/ha sămânţă. 

Magda – înregistrat în anul 2004, este un soi sintetic creat din 4 forme parentale 
selecţionate din populaţii şi soiuri autohtone şi străine. Este un soi semitardiv, mai precoce cu 
2-3 zile decât soiul Intensiv are un ritm de instalare rapid, o repartiţie uniformă a producţiei pe 
coasă şi o bună capacitate de regenerare. Prezintă o bună rezistenţă la secetă şi la bolile foliare, 



 
 

123 
          COMUNA CORNU 

are o plasticitate ecologică ridicată. Potenţialul de producţie al soiului este: 50-55 t/ha masă verde 
11-12 t/ha substanţă uscată, 700 kg/ha sămânţă. 

Festuca arundinacea (păiuş înalt) 
Scurtă descriere: Graminee perenă cu tufă rară, de talie înaltă (70-150 cm). Sistemul radicular este 
fascicular şi robust, şi adânc înfipt în sol (până la 2 m). Inflorescenţa este un panicul lax, cu două 
ramificaţii. 
Arie de răspândire, cerinţe pedo-climatice: Se regăseşte în zona pădurilor de foioase, lunci. 
Suportă bine umiditatea în exces, temperaturile înalte, dar şi cele scăzute. Se comportă bine pe 
soluri permeabile şi fertile, dar şi pe cele grele cu exces temporar de apă. Se dezvoltă pe soluri cu pH – ul 
cuprins între 4,5-9,5. 
Are un grad ridicat de adaptabilitate pentru diferite condiţii ecologice, şi o perenitate foarte bună (8-10 
ani). 
Producţia şi calitatea furajului: În condiții favorabile, realizează 15-20 t/ha substanță uscată. Din punct 
de vedere al calității furajului acesta are un conținut în proteină de 10 – 13 % iar fibra brută este de 
24 – 28 %. Calitatea plantelor tinere este mult superioară celei înspicate, ceea ce face ca în faza 
tânără să fie bine consumată de animale, în special de oi. 
Recomandări: Poate fi folosită pentru alcătuirea amestecurilor simple şi complexe de pajişti. Modul de 
utilizare poate fi fâneaţă, mixt, sau pășunat. 
Este o specie bună pentru combaterea eroziunii solului, datorită atât sistemului radicular 
puternic dezvoltat cât şi al cerinţelor foarte reduse pentru sol. 
Soiuri: Soiul de Festuca arundinaceea, omologat la ICDP- Braşov, ce se regăseşte în Catalogul Oficial al 
Soiurilor în anul în curs este: 

Adela - omologat în anul 2001, este un soi sintetic creat din 8 forme parentale selecţionate din 
populaţii şi soiuri autohtone şi străine. Este un soi semitimpuriu, cu foarte bună perenitate şi 
regenerare după folosire, rezistent la boli foliare, iernare şi secetă, frunzele sunt fine. Producţia de 
masă verde este proporţional eşalonată pe ciclurile de folosire. Este destinat cultivării în cultură pură 
sau amestec cu alte soiuri de graminee şi leguminoase perene de pajişti. Poate fi utilizat ca masă 
verde (păşunat sau cosit) sau conservat (fân sau siloz). Potenţialul de producţie al soiului este: 55 - 60 
t/ha masă verde,12 - 13 t/ha substanţă uscată, 900 kg/ha sămânţă. 

Festuca pratensis (păiuş de livezi) 
Scurtă descriere: Plantă perenă cu tufă rară, tulpini arcuit - ascendente, cilindrice, protejate la bază 
de teci de culoare violacee. Frunzele sunt plane, liniar-lanceolate, cu limbul glabru, lucios pe partea 
inferioară. Paniculul are 8-15 cm, cu spiculeţe scurt pedunculate. 
Aria de răspândire, cerinţe pedo-climatice: Se dezvoltă cel mai bine pe soluri argiloase, grele, 
bogate în substanţe nutritive, pe soluri argilo-iluviale din lunci. Se găseşte pe foarte multe tipuri de soluri 
cu excepţia celor sărace sau uscate. Aria de cultură este zona silvostepei, până în etajul pădurilor de 
molid. Reacţia atât la îngrăşămintele minerală cât şi cele organice este foarte bună. 
Producţia şi calitatea furajului: Capacitatea de producţie este de 10-13 t/ha SU, cu un conţinut de 
proteină relativ ridicat, între 11-15 % în funcţie de fenofaza de recoltare, şi un coeficient de 
digestibilitate mare (63-67%). 
Recomandări: Se comportă foarte bine în amestecuri cu leguminoase (lucernă, trifoi), dar si cu alte 
graminee perene de pajişti (raigras, golomăţ). Se recomandă folosirea mixtă, păşunat şi cosit. 
Soiuri: La ICDP- Braşov au fost create mai multe soiuri de-a lungul timpului, dar în cele ce urmează 
prezentăm soiul cel mai productiv, şi care se regăseşte în Catalogul Oficial al Soiurilor din România în 
anul 2014: 

Transilvan 2 –creat în anul 1988, este un soi sintetic, constituit din 12 clone 
selecţionate din materiale autohtone şi străine. 
Este un soi semitardiv, înspicând în jurul datei de 20 mai, cu o calitate bună a furajului, 
rezistenţă bună la iernare, secetă şi boli şi mediu rezistent la cădere. Soiul este destinat folosirii ca 
fâneaţă sau mixt, putând fi cultivat în cultură pură sau în amestecuri cu alte soiuri de graminee şi 
leguminoase perene de pajişti din aceeaşi clasă de precocitate. 
Potenţialul de producţie al soiului este: 50-55 t/ha masă verde 12,5-13,5 t/ha fân, 800-1000 kg/ha 
sămânţă. 

Festuca rubra (păiuş roşu) 
Scurtă descriere: Este o plantă de talie mijlocie - mică (30-90 cm), cu înfrăţire mixtă și  
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ritm lent de dezvoltare. Frunzele bazale sunt filiforme, iar cele tulpinale sunt îngust-liniare. 
Inflorescenţa este mai mică decât la Festuca pratensis şi are spiculeţe mici şi aristate. 

Arie de răspândire, cerinţe pedo-climatice: Este des întâlnită, de la 300 m altitudine până la 1500 m 
(zonele de câmpie, colinară şi subcolinară). Are o rezistenţă bună la ger şi îngheţurile târzii de 
primăvară. Creşte pe o gamă mare de soluri nefiind pretenţioasă nici la sol, nici la umiditate şi 
răspunde bine la fertilizarea prin târlire.  
Producţia şi calitatea furajului: Din punct de vedere furajer, valoarea sa este potenţată de 
structura amestecurilor de specii perene cu care se cultivă pentru formarea de pajişti temporare 
de lungă durată, valorificate prin păşunat. În ceea ce priveşte compoziţia chimică la specia Festuca 
rubra, proteina brută reprezintă 9 – 11 % din SU, celuloza brută 28 – 30%, iar digestibilitatea 
înregistrează un coeficient de 60 – 65 % din SU. Producţia de substanţă uscată ce poate fi 
obţinută dacă este exploatată în condiţii optime este de 8-10 t/ha SU. 
Recomandări: Se pretează foarte bine la păşunat, deşi otăveşte relativ încet. Se recomandă 
pentru ameliorarea pajiştilor permanente degradate, prin lucrări de supraînsămânțare. 
Soiuri: Următoarele soiuri au fost create la ICDP-Braşov. 

Căprioara - este un soi sintetic omologat în anul 2010, soi semitardiv înspică între 21- 31 mai, 
rezistenţă la boli secetă şi ger, rezistent la cosiri frecvente, potenţial de producţie al soiului este de 
8-9 t/ ha SU, potenţial de fructificare 600 kg/ha sămânţă. Poate fi folosit în amestecuri complexe 
de pajişti de lungă durată, utilizate prin păşunat sau cosit, dar şi pentru gazon 

Cristina - omologat în 2010, este un soi sintetic, semitardiv înspică între 21- 31 mai cu 
rezistenţă la boli secetă şi ger, pretabil la cosiri frecvente. 
Potenţial de producţie al soiului este de 8-9 t/ ha SU iar potenţialul de fructificare este de 550-600 
kg/ha sămânţă 
Poate fi folosit în amestecuri complexe de pajişti de lungă durată, utilizate prin păşunat sau cosit, 
dar şi pentru gazon. 

Lolium perenne (raigras englezesc, raigras peren) 
Scurtă descriere: Graminee de talie mică, cu tufă rară, cu rizom scurt, şi numeroşi lăstari de culoare 
violacee la bază. Frunzele sunt plane, lucioase, de culoare verde intens pe partea dorsală, şi verde – 
gălbui, fără luciu, pe partea ventrală.  Inflorescenţa este un spic compus. 
Aria de răspândire, cerinţe pedo-climatice. Se găseşte spontan sau cultivată în pajişti din luncile râurilor, 
pe soluri fertile, cu aport freatic. În regiunile montane, urcă până la 1300 – 1400 m altitudine (Burcea P., 

2006). Temperatura optimă de dezvoltare este de 18-200C. Preferă zonele cu ierni blânde şi zăpadă 
puţină, şi este sensibilă la ger uscat şi veri secetoase. În ceea ce priveşte solul, le preferă pe cele 
argiloase, bogate. Este o specie sensibilă la rugini (Puccinia sp.) şi mucegaiul de zăpadă (Fusarium 
nivale). 
Producţia şi calitatea furajului: Producţia de substanţă uscată ce poate fi obţinută în condiţii optime, 
este cuprinsă între 8-12 t/ha SU. Din punct de vedere a compoziţiei chimice, calitatea furajului este 
bună, având un conţinut de proteină brută cuprins între 14-17% şi de 24-28 % celuloză brută. S-a 
constatat că planta are un conţinut ridicat de glucide solubile. 
Recomandări: Este o specie tipică pentru păşunat, deoarece rezistă la călcat şi are o bună regenerare 
după ce a fost exploatată. Poate fi folosită şi în amestecurile pentru fâneaţă, mixte, gazon Se 
recomandă fertilizarea pe bază de azot. În amestecuri are o competitivitate mare, mai ales în anul al 
doilea de vegetaţie. 
Soiuri:. Mara - omologat în anul 1989, este un soi sintetic constituit din clone 
selecţionate din populaţii româneşti şi soiuri străine. Este un soi tardiv cu o bună rezistenţă la 
iernare, secetă şi boli, şi o bună capacitate de regenerare. Este recomandat pentru păşune, în 
amestecuri simple sau complexe cu Festuca rubra, Festuca pratensis, Poa pratensis şi Trifolium 
repens. De asemenea, poate fi utilizat pentru terenuri sportive şi parcuri. Se pretează la terenurile 
fertile şi cu umiditate suficientă. Potenţialul de producţie al soiului este: 48,0 t/ha masă verde, 9,5 t/ha 
substanţă uscată şi 650 kg/ha sămânţă. 

Phalaris arundinacea (ierbăluţă) 
Scurtă descriere: tulpina atinge frecvent înălţimea de 2-3 m (MARUSCA., 2011). Phalaris 
arundinacea poate fi apreciată ca cea mai înaltă graminee perenă furajeră din ţara noastră. 
Sistemul radicular este format din rizomi, a căror adâncime variază în funcție de condiţiile de 
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creştere. Limbul este lat de 8-35 mm, brăzdat de numeroase linii albe, paralele; este liniar-lanceolat, 
cu o lungime de până la 45 cm. Teaca frunzei este netedă, trunchiată, lipsită de perişori. 
Inflorescenţa este un panicul dens. 
Arie de răspândire, cerinţe pedo-climatice: Creşte pe soluri cu umiditate ridicată, din majoritatea 
luncilor râurilor, atât în zonele secetoase cât şi în cele umede şi reci. Preferă solurile slab acide şi 
neutre. Se pretează în amestecuri pentru fâneaţă şi siloz. 
Producţia şi calitatea furajului: Producţia de substanţă este cuprinsă între 16-20 t/ha SU, calitatea 
furajului este relativ scăzută, conţinutul în proteină este cuprins între 8-11 %, iar coeficienţii de 
digestibilitate sunt cuprinşi între 53-56 %.  
Recomandări: Este recomandat să se folosească pentru reconstrucţia terenurilor supuse 
eroziunii, reconstrucţie ecologică a haldelor de steril şi a altor terenuri degradate, dar are şi 
calităţi deosebite astfel încât poate fi folosită si pentru biomasă, în vederea obţinerii de biocombustibil. 
Pentru furaj se recomandă în amestecuri cu leguminoase perene precum trifoi roşu sau lucernă, în 
vederea îmbunătăţirii calităţii furajului, acolo unde alte graminee perene consacrate nu se pretează. 
Soiuri: Unicul soiul românesc este creat la ICDP- Braşov și anume: 

Premier - omologat în anul 2004, c r e a t  d i n  5 clone selecţionate din populaţii şi soiuri 
autohtone. Este un soi timpuriu, înfloreşte în jurul datei de 20 mai, are calitate medie, este rezistent la 
iernare, secetă, boli şi dăunători. Este destinat cultivării pentru furaj și biomasă. Potenţialul de 
producţie al soiului este: 65 - 80 t/ha masă verde, 16 - 20 t/ha substanţă uscată şi 700 - 800 kg/ha 
sămânţă. 

Phleum pratense (timoftică) 
Scurtă descriere:Este plantă perenă, cu tufă rară, înaltă de până la 1,5 m. Sistemul 
radicular este superficial, tulpinile sunt elastice. Frunzele sunt fără păr, laminate, și la 
bază maro închis de până la 15 cm lungime, şi jumătate de cm lăţime. Inflorescenţa este un panicul 
spiciform, cu  lungimea de 6-8 cm. 
 Aria de răspândire, cerinţe pedo-climatice: Este o graminee tipică zonelor mai reci. Se găseşte în zona 
colinară inferioară până în etajul boreal. Are cerinţe mari pentru umiditate şi moderate pentru 
căldură şi substanţe nutritive. Valorifică bine solurile grele, turboase şi pe cel slab până la moderat 
acide. 

Producţia şi calitatea furajului: Este o specie furajeră foarte productivă, dar 50 % din  
producţie se realizează la prima cosire sau ciclu de păşunat. 
Producţia de substanţă uscată ce poate fi obţinută este de 9-12 t/ha SU. Referitor la compoziţia 
chimică, planta are un conţinut în proteină brută cuprins între 10-12 %, şi un coeficient 
de digestibilitate relativ bun (58-60%). 

Recomandări: Pentru producerea fânului sau folosirea prin păşunat, în zona colinară şi submontană. 
Este recomandat să se semene în amestec cu trifoiul roşu. Acest tip de amestec este considerat cel mai 
intensiv din această zonă. În cazul amestecurilor complexe, destinate înfiinţării de pajişti temporare 
de lungă durată, valorificată prin păşunat, din zonele mai umede şi mai reci, timoftica se seamănă 
împreună cu păiuşul de livezi, golomăţul, trifoiul alb, ghizdeiul Specia este slab competitivă în special faţă 
de buruieni, în faza de plantă tânără. 
Soiuri: 

Tirom – omologat în 1979 - constituit din clone selecţionate din populaţii locale şi material 
străin (în prezent este păstrat la ICDP - Braşov ca şi resursă genetică). Este un soi tardiv, înspică după 
10 iunie cu o bună rezistenţă la boli (Puccinia gr., Erysipha gr., Epychloe typhina) şi bună rezistenţă la 
musca timofticii (Amaurosoma flavipes). Soiul are ritm rapid de creştere în primăvară şi o 
regenerare foarte bună după ciclurile de păşunat şi capacitate mare de înfrăţire, ceea ce asigură o 
desime şi elasticitate a ţelinei şi îi conferă o bună rezistenţă la păşunat. Este destinat în special 
exploatării prin păşunat în asociere cu soiuri tardive de alte specii de graminee şi leguminoase 
perene de pajişti. Potenţialul de producţie al soiului este: 36,0 t/ha masă verde, 8,4 t/ha substanţă 
uscată. 

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

Leguminoase 
Lotus corniculatus (ghizdei) 

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

Pentru înfiinţarea pajiștilor semănate se recomandă amestecurile simple cu diferite 
graminee perene (păiuş de livezi, raigras peren, păiuş înalt) sau amestecurile complexe, 
destinate pentru valorificarea mixtă. Având în vedere amplitudinea ecologică mare pe care o 
are această specie, se recomandă în zonele în care lucerna şi trifoiul roşu dau rezultate mai slabe. 
Soiuri: ICDP-BV are în prezent în catalogul oficial al plantelor mai multe soiuri create împreună cu 
staţiunile din subordine, dintre care amintim: Doru, Dragotim, Măgurele 8. 

Doru – este omologat în anul 2004, fiind un soi sintetic, creat din clone selecţionate 
din populaţii locale româneşti. Are producţie de furaj de bună calitate, determinată de abundenţa 
frunzelor, foarte bună rezistenţă la cădere, foarte bună rezistenţă la iernare şi secetă şi bună rezistenţă 
la boli (Rizoctomia sp., Pythium sp., Uromyces sp.). 

Este recomandat în amestecuri cu soiuri de graminee perene, destinate folosirii prin păşunat 
sau mixt. Acest soi poate fi cultivat în zonele cu precipitaţii peste 600 mm/an, unde lucerna şi 
trifoiul alb nu dau rezultate bune. Potenţialul de producţie al soiului este : 40 - 50 t/ha masă verde, 9 - 
10 t/ha substanţă uscată, 400 - 500 kg/ha sămânţă. 

Medicago sativa (lucernă albastră) 
Scurtă descriere: Lucerna este o plantă ierboasă care poate atinge 1 m înălțime. Rădăcinile plantei 
ating o adâncime de peste 4,5 m. Tulpina primară se întâlneşte numai la plantele tinere în anul I, 
după care, din ea rămâne o parte inferioară, numită colet. Lăstarii sunt ramificaţi, muchiaţi, glabrii sau 
slab păroşi, erecţi sau ascendenţi. Frunzele sunt trifoliate, dinţate în teimea superioară. Florile sunt 
albastre-violacee, grupate în raceme axilare alungite. Fructul este o păstaie polispermă, răsucită, cu 2-4 
spire. Seminţele sunt reniforme sau drepte, de culoare galben verzuie, sau galben brumie, cu luciu 
slab (Varga P. şi col., 1973, citat de Vântu V. şi col., 2004). Ca și celelalte leguminoase și lucerna are la 
rădăcină nodozități, unde trăiesc bacterii fixatoare de azot cu care planta trăiește în simbioză. 
Arie de răspândire, cerinţe pedo-climatice: Se caracterizează prin plasticitate ecologică foarte 
mare, f i i n d  î n t â l n i t ă  î n  zonele de câmpie, stepă şi silvostepă. Planta este rezistentă la 
secetă, dar sensibilă la temperaturile ridicate din sol; asigură producţii mari numai în zonele cu 
precipitaţii > 500 mm annual. Nu suportă excesul de umiditate, rezistă la temperaturi scăzute până 

la -250C, când solul nu este acoperit cu zăpadă. Rezultatele cele mai bune se obţin pe solurile 
bogate în calciu, humus (soluri profunde, permeabile, bine aerate, cu reacţie neutră spre slab acidă). 
Lucerna are cerinţe foarte ridicate faţă de fosfor şi potasiu. 
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Producţia şi calitatea furajului: Potenţialul de producţie în condiţii de neirigare: 40-50 t/ha masă verde 
(8-10 t/ha fân); în condiţii de irigaţie: 60-80 t /ha masă verde (12-15 t/ha fân). Conţinutul lucernei în 
substanţe nutritive este ridicat, astfel valorile proteinei brute sunt cuprinse între 17 – 22 % şi 
variază în limite largi, în funcţie de faza de vegetaţie în momentul recoltării. Proteina din lucernă are un 
conţinut bogat în aminoacizi esenţiali, conferindu-i o valoare biologică ridicată. Pe lângă proteină, 
lucerna conţine cantităţi mari de săruri minerale (Ca, K, Mg, Na), vitamine (A, B2, C, D, E, K) şi substanţe 
extractive neazotate. 
La lucerna în stare proaspătă s-a constatat prezenţa în compoziţia sa chimică a saponinelor (0,3 
– 1,8 % din SU), care se consideră că reprezintă cauza principală a apariţiei meteorizaţiIlor la 
rumegătoare. Lucerna are un grad ridicat de digestibilitate, astfel coeficienţii de digestibilitate se 
încadrează între 65 – 85%. 
Recomandări: Se foloseşte sub diferite moduri: masă verde proaspătă, fân, făină de lucernă, granule, 
brichete, siloz, semisiloz. Reprezintă unul din componentele de bază la alcătuirea amestecurilor de 
graminee şi leguminoase, pentru înfiinţarea pajiştilor temporare. Este o parteneră ideală pentru 
golomăţ. 
Îngrăşămintele cu azot se aplică în cantităţi mai mici, deoarece lucerna îşi produce necesarul de azot, 
pe cale biologică, în urma procesului de simbioză cu bacteriile fixatoare de azot (Rhizobium meliloti). 

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

Anamaria - omologat în anul 2006, este un soi sintetic cu rezistenţă foarte bună la secetă, 
ger şi bună la cădere şi boli foliare. Pornirea în vegetaţie şi regenerarea după coasă este 
foarte bună, conţinut ridicat de proteină brută - la înflorire, 19,50%. Se recomandă în zonele 
colinare din Transilvania şi Moldova, în amestecuri pentru păşuni şi fâneţe, în amestec cu obsiga 
nearistată şi alte graminee, dar şi leguminoase perene de pajişti p e n t r u  refacerea sau 
înfiinţarea pajiştilor pe terenuri degradate, cu fertilitate scăzută. Potenţialul de producţie al soiului: 
35 - 65 t/ha t/ha masă verde, 1000 - 1400 kg/ha sămânţă. 

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

Trifolium pratense (trifoi roşu) 
Scurtă descriere: Plantă perenă cu creştere în tufă, cu numeroşi lăstari cu port erect sau ascendent. 
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Tulpini simple sau ramificate, glabre, sau pubescente, având 30-70 cm înălţime. Frunzele bazale sunt 
adesea în rozetă, mai lung peţiolate decât cele tulpinale, cu foliole, ovate, sau eliptice, rar obovate, 
pe dos şi pe margini ciliate, cu o pată alburie. Florile de culoare roșie-purpurie, grupate în capitule 
globuroase sau ovate, de obicei solitare. 
Arie de răspândire, cerinţe pedo-climatice: Plantă specifică în păşuni şi fâneţe, precum şi rărituri 
de păduri, buruienişuri de coastă. Altitudinal se întâlnește în zona de câmpie, dar mai abundent în 
păşunile de deal. Se cultivă pe soluri mijlocii bogate în humus şi calciu cu pH > 6. Este cultivată 
pentru fixarea azotului, ridicând astfel fertilitatea solului şi din acest motiv este folosită ca îngrăşământ 
ecologic. 
Producţia şi calitatea furajului: Are conţinut ridicat în proteine, aminoacizi esenţiali, grăsimi, caroten, 
vitamine. Recoltat la înflorire, fânul de trifoi conţine circa 14,5 % proteină brută, 20,4 % celuloză 
brută, 22 – 26 mg caroten/kg furaj şi cantități însemnate de vitamine (B, C, D, E etc.). Producţia de 
substanţă uscată la hectar este de 6-10 t/ha SU. Este larg răspândită pentru recoltele de furaje. 
Realizează producţii stabile pe toată perioada de vegetaţie cu consumabilitate ridicată deoarece tulpinile 
se lignifica puţin. Are o capacitate mare de regenerare după cosire. Îmbogăţeşte solul în azot şi îi reface 
textura. 
Recomandări: Se poate folosi în furajare ca masă verde, fân şi siloz. Este o bună plantă meliferă. 
După lucernă, ocupă locul doi în lume ca suprafeţe cultivate. Se recoltează la înflorirea deplină 
la fiecare coasă. Intră în alcătuirea majorităţii amestecurilor de graminee şi leguminoase perene de 
pajişti. 

Trifolium repens (trifoi alb) 
Scurtă descriere: Plantă perenă, cu tulpini repente şi radicante, înrădăcinate la noduri (stoloni aerieni), 
lung ramificate, glabre. Trifoiul alb este o plantă mică, perenă, erbacee, glabră, cu tulpina culcată la 
pământ, din care pornesc rădăcini. Frunzele sunt trifoliate, adeseori pătate cu alb sau o pată mai 
închisă, dispuse pe un pețiol lung. 
 Pe tulpină, la baza pețiolului, se găsesc stipele membranoase, ascuțite la vârf, albe-gălbui, cu 
nervuri verzi şi liliachii. Florile sunt de culoare albă sau uşor roze, pe măsură înfloririi ele se 
brunifică. Sunt dispuse in capitule globuloase, așezate la vârful unor pedunculi drepți, mai lungi 
decât frunzele. Înflorește în luna mai, până în septembrie. 
Arie de răspândire, cerinţe pedo-climatice: Este leguminoasa de pajişte cu cea mai mare arie de 
cultură, din câmpie până în etajul pădurilor de molid, exceptând zonele prea uscate din cauza 
sensibilităţii la secetă. 
Este nepretenţios faţă de sol, suportând şi soluri mai grele, sărace, neutre, sau uşor acide. Preferă 
solurile bogate în fosfor şi potasiu, fixează în sol cantităţi mai de azot cu ajutorul bacteriilor din 
nodozităţile de pe rădăcini. 
Producţia şi calitatea furajului: Produce până la 8-9 t/ha SU, calitatea furajului fiind foarte bună, cu 
următorii indici: 20-22 % proteină brută, 19-21 % fibră brută, şi un coeficient de digestibilitate mare 
de 65-70%. 
Recomandări: Poate fi folosită pentru păşune şi mixt. 
Soiuri: La ICDP - Braşov, au fost create mai multe soiuri, dintre care amintim:  

Mioriţa - omologat în anul 1989, este un soi sintetic creat clone selecţionate din populaţii şi 
soiuri autohtone şi străine. Are o calitate foarte bună a furajului şi o mare rezistenţă la boli, bună 
rezistenţă la iernare, secetă şi cădere a inflorescenţelor. 
Soiul a fost creat pentru a fi cultivat în amestecurile cu soiuri de graminee perene destinate folosirii 
prin păşunat şi mixt. Poate fi cultivat în zonele în care precipitaţiile depăşesc 600 mm/an, acceptă o 
fertilizare cu azot mai mare de 100-150 kg N/ha. Potenţialul de producţie al soiului este: 40-45 t/ha 
masă verde, 9-10 t/ha fân, 300-350 kg/ha sămânţă. 
Câteva exemple de amestecuri de ierburi pentru refacerea pajiştilor 

Pentru reînsămânţare sau supraînsămânţare este necesară alcătuirea unor amestecuri de 
graminee şi leguminoase perene adecvate condiţiilor staţionale şi modului de folosinţă preconizat de 
către gospodar sau fermier, producători de furaje şi crescători de animale. 

În vederea alcătuirii corecte a acestor amestecuri sunt necesare cunoştinţe minime despre 
speciile perene de pajişti luate în cultură. 
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Structura amestecurilor de graminee şi leguminoase perene pentru pajişti 
(%din norma de semănat) 

Modul de 
folosinţă 

 

Durata de 
folosinţă 

(ani) 
 

Graminee 
 

Leguminoase 
  

Total 
 

Din care de talie 
 

 
Total 
 

Din care de talie 
 Înaltă 

 
Scundă 
 

Înaltă 
 

Scundă 
  

Fâneaţă 
 

2-3 
 

30 
 

30 
 

- 
 

70 
 

70 
 

- 
 4-6 

 
60 

 
60 

 
- 
 

40 
 

40 
 

- 
 Păşune 

 
Peste 6 

 
70 

 
30 

 
40 

 
30 

 
10 

 
20 

  
Mixtă 

 

4-6 
 

60 
 

50 
 

10 
 

40 
 

30 
 

10 
 Peste 6 

 
60 

 
45 

 
15 

 
40 

 
25 

 
15 

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

Specia 
 

Participarea în amestecuri (kg/ha ) 
 Transilvania 

 
Moldova 

 
Oltenia 

 Bromus inermis 
Dactylis glomerata 
Agropyron pectiniforme 
Poa pratensis 
Onobrychis viciifolia 
Lotus corniculatus 
Medicago sativa= 

18 
4 
- 
2 

30 
2 
2 

14 
8 
2 
2 

30 
2 
2 

10 
12 
- 
2 
- 
4 
- 

Norma de sămânţă utilă (kg/ha) 
 

58 
 

60 
 

28 
  

Amestecuri de ierburi pentru zona de dealuri umede şi de munţi la altitudini joase (până la 1200 
m) 

Specia 
 

Participare în amestec (kg/ha) 
 1 

 
2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 Dactylis glomerata  

Festuca pratensis  
Lolium perenne 
 Phleum pratense  
Festuca rubra 
Poa pratensis  
Lotus corniculatus  
Trifolium pratense  
Trifolium repens 
 

- 
12 
6 
4 
2 
2 
2 
– 
2 
 

18 
6 
2 
– 
- 
2 
2 
– 
2 
 

- 
20 
6 
– 
- 
2 
2 
– 
2 
 

- 
6 
2 

10 
– 
2 
2 
– 
2 
 

14 
6 
– 
4 
– 
2 
2 
4 
2 
 

18 
6 
– 
- 
- 
- 
- 
8 
- 
 

- 
4 
- 

12 
– 
- 
- 
8 
- 
 

Norma de sămânţă utilă 
(kg/ha) 
 

30 
 

34 
 

32 
 

24 
 

34 
 

32 
 

24 
 

1 - amestec universal;  
       2,3,4- amestecuri orânduite în conveier pentru păşune;  
       5-       amestec pentru folosire mixtă;  
       6,7-    amestecuri pentru fâneaţă. 

În alcătuirea amestecurilor pentru zona de dealuri mai aride din Transilvania şi Moldova specia 
de bază este obsiga nearistată (Bromus inermis), alături de sparcetă (Onobrychis viciifolia), la care se 
adaugă golomăţul (Dactylis glomerata), firuţa (Poa pratensis), ghizdei (Lotus corniculatus) şi lucernă 
(Medicago sativa) în proporţii mai reduse. În zona mai umedă de deal, până în munţi mijlocii, 
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posibilităţile de alcătuire ale amestecurilor de graminee și leguminoase sunt mult mai mari. Astfel, 
păiuşul de livadă (Festuca pratensis) este inclus în majoritatea amestecurilor, având 
plasticitate ecologică şi utilizarea cea mai răspândită. Raigrasul peren (Lolium perenne), firuţa (Poa 
pratensis), trifoiul alb (Trifolium repens) şi ghizdeiul (Lotus corniculatus), sunt nelipsite din 
amestecurile pentru păşune şi folosire mixtă. Trifoiul roşu (Trifolium pratense) e s t e  
f o l o s i t  pentru fâneaţă şi mixt. Golomăţul (Dactylis glomerata) şi timoftica (Phleum pratense) sunt 
folosite în diverse proporţii în alcătuirea conveierelor de păşune, pentru eşalonarea producţiei de 
masă verde în perioada de păşunat. 

Principiile care stau la baza alcătuirii amestecurilor sunt următoarele: 
- stabilirea duratei amestecului şi a modului de exploatare; 
- stabilirea procentului de participare al gramineelor şi leguminoaselor perene în funcţie 

de tipul amestecului; 
- stabilirea numărului total de specii pentru tipul respectiv de amestec; 
- stabilirea numărului de specii pentru fiecare grupă – graminee şi leguminoase; 
- stabilirea procentului de participare în amestec al fiecare specii; 
- calcularea cantităţii de sămânţă pentru fiecare specie în funcţie de procentul de 

participare în amestec. 
 

PRECIZARE 
     Prin lucrari de ameliorare se poate mari producţia pajiștilor cu 30 - 40%. În aceasta situatie 
încărcătura de animale pe ha (capacitatea de pășunat) poate ajunge sau chiar depăși 1UVM/ha. 
 

Amestecuri standardizate de ierburi recomandate pentru reînsămânţare pe zone de cultură şi 
mod de folosire (P-păşunt, F-fâneaţă, M-mixt) 

Specia Etajul pădurilor de foioase 
Număr amestec 1 2 3 4 5 6 7 
Mod de folosire PM P F MF PM M M 

Dactylis glomerata 10 - 10 12 - 9 10 
Festuca pratensis 8 - - 5 15 - 13 
Phleum pretense 5 - 8 5 6 7 7 
Lolium perenne 2 - - - 4 9 - 

Festuca arundinacea - 25 - - - - - 
Poa pratensis 2 - - - 2 - - 

Trifolium repens 3 3 - - 3 3 3 
Trifolium pretense - - 12 - - 5 - 
Lotus corniculatus - - - 3 - - 5 

Medicago sativa - - - 5 - - - 
Norma de sământă 

utilă (kg/ha) 30 28 30 30 30 33 38 
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 + Se recomandă a fi semănate. 
    •   Nu se recomandă. 
    I  -  capacitate mare de concurenţă 
    II  -  capacitate mijlocie de concurenţă 
    III  -  capacitate mică de concurenţă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Câteva date necesare pentru alcătuirea amestecurilor de graminee şi leguminoase perene în 
condiţiide neirigare. 

 
Specia 

Regiunea de cultură Particularităţi biologice Modul 
de 

folosinţ
ă 

principa
l 

Norma 
de 

sămânţ
ă 

(kg/ha) 

 
câmpi

e 

dealuri 

m
un

te
 

al
pi

n 

lu
nc

i 

 
Talia 

 
Otăvire 

Capacitatea de 
concurenţă 

uscat
e umede Anul I Ceilalţi 

ani 

Agropyron 
pectinifor. + + • • • • Mijlocie foarte 

slabă III II fâneaţă 16 - 
18 

Bromus 
inermis + + • • • • Înaltă foarte 

slabă III II fâneaţă 30 - 
35 

Dactylis 
glomerata + + + + • + Înaltă foarte 

bună III I mixt 20 - 
25 

Festuca 
arundinacee

a 
• • + + • + Înaltă foarte 

bună III I fâneaţă 25 - 
30 

Festuca 
pratensis • • + + • + Mijlocie bună II III mixt 25 - 

30 
Festuca 
rubra • • + + + • Joasă slabă III III păşune 20 - 

25 
Lolium 

perenne • • + • • + Joasă foarte 
bună I II păşune 25 - 

30 
Phleum 

pratense • • + + + + Înaltă bună III III mixt 15 - 
18 

Poa 
pratensis • • + + + + Joasă slabă III II păşune 12 - 

15 
Lotus 

corniculatus + + + + • + Joasă foarte 
bună III III mixt 12 - 

16 
Medicago 

sativa + + + • • + Înaltă foarte 
bună I I fâneaţă 18 - 

20 
Onobrychis 

viciifolia + + + • • • Înaltă slabă III III fâneaţă 80 - 
100 

Trifolium 
pratense • • • • • + Înaltă foarte 

bună II II fâneaţă 16 - 
20 

Trifolium 
repens • • + + + + Joasă foarte 

bună III III păşune 10 - 
12 
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Amestecuri de ierburi (kg/ha) recomandate pentru reînsămânţare pe zone de cultură şi 
mod de folosire. 

(P = păşunat; F = fâneaţă ; M = mixt) 
Zona Silvostepă Etajul pădurilor de foioase (gorun, fag) 

Număr amestec  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Modul de exploatare  P F PM PM P F MF PM M M 
Dactylis glomerata (golomăţ)  12 6 8 10 - 10 12 - 9 10 
Festuca pratensis (păiuş de livezi)  8 - 10 8 - - 5 15 - 13 
Phleum pratense (timoftică)  5 - - 5 - 8 5 6 7 7 
Lolium perenne (raigras englezesc)   - - - 2 - - - 4 9 - 
Festuca arundinaceea (păiuş înalt)   - - - - 25 - - - - - 
Festuca rubra (păiuş roşu)   - - - - - - - - - - 
Poa pratensis (firuţă)  2 - - 2 - - - 2 - - 
Bromus inermis (obsigă nearistată)   - - 10 - - - - - - - 
Trifolium repens (trifoi alb)   - - - 3 3 - - 3 3 3 
Trifolium pratense (trifoi roşu)   - - - - - 12 - - 5 - 
Lotus corniculatus (ghizdei)  5 - 4 - - - 3 - - 5 
Medicago sativa (lucerna albastră)   - 15 - - - - 5 - - - 
Onobrychis viciifolia (sparcetă)   - - 30 - - - - - - - 
Total sămânţă (cu valoarea 
culturală 100%)  

32 21 62 30 28 30 30 30 33 38 

 
Amestecuri de ierburi (kg/ha) recomandate pentru reînsămânţare pe zone de cultură şi mod de 
folosire. 

(P = păşunat; F = fâneaţă ; M = mixt) 
Zona 

 
Etajul molidului Condiţii staţionale speciale 

Irigat Eroziune Exc. 
apă 

Sărături 

Număr amestec  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Modul de exploatare  PM M P P PM MF PM F M M P 
Dactylis glomerata 
(golomăţ)   

- 4 - - 10 8 5 - 5 5 - 

Festuca pratensis (păiuş de 
livezi)  

12 8 - 5 - 7 - - 8 - - 

Phleum pratense (timoftică)  8 10 8 3 - 5 - - 7 - - 
Lolium perenne (raigras 
englezesc)   

- - - 15 5 3 - - 5 15 10 

Festuca arundinaceea (păiuş 
înalt)   

- - - - 12 - - - - - 15 

Festuca rubra (păiuş roşu)  6 - 7 - - - - - - - - 
Poa pratensis (firuţă)   - - 3 2 2 - - - - - - 
Bromus inermis (obsigă 
nearistată)   

- - - - - - 12 25 - - - 

Trifolium repens (trifoi alb)  3 3 3 3 3 - - - - 3 3 
Trifolium pratense (trifoi 
roşu)   

- 3 - - - - - - - - - 

Lotus corniculatus (ghizdei)  2 - - - - - 5 - - 5 5 
Medicago sativa (lucerna 
albastră)   

- - - - - 8 5 - - - - 

Onobrychis viciifolia 
(sparcetă)   

- - - - - - 25 40 - - - 

Total sămânţă (cu valoarea 
culturală 100%)  

31 28 21 28 32 31 52 65 25 28 33 
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6.3.  Capacitatea de păşunat   
Trupul de pajiște Suprafaţ

a 
Parcelei 

Ha 

Prod. 
de 

masă 
verde 
t/ha 

Coef 
de 

folo
sire 
% 

Producţia de 
masă verde 

utilă 
t/ha 

Producţia 
totala de 

masă 
verde 

T 

ZAF* Incărcare cu UVM 

 
/ha 

 
Total 

1 2 3 4 5 
(col3xcol.4) 

6 
(Col.2xcol.3) 

7 
Col.5/0,05
) 

8 
(Col.7/DSP*) 

9 
(Col.2xcol.8) 

CORNU DE SUS ( 
LĂCȘOARE  )T 5 P 89  

10,8438
** 

6,0 90 5,4 65,06 108 0,67 7,31 

Drumuri  0,8350 HA 

Vegetaţie lemnoasă 8,8372 HA 

TOTAL 20,5160 HA 
MISLEANU  T 9  , T 
10    P  319,  320, 
322 

28,5839
** 

6,5 90 5,85 185,79 117 0,73 20,86 

Drumuri  0,9734 HA 
 Vegetaţie lemnoasă 31,0522  HA 
TOTAL 60,6094 HA 
GHIMILEICA  T 16  P 
679    

7,3992** 5,0 90 4,5 36,99 90 0,56 4,14 

 Vegetaţie lemnoasă 1,3028 HA 

TOTAL 8,7020 HA 
VĂTĂȘOAIA 
 T 10 P 324 

9,6370** 5,5 90 4,95 53,00 99 0,61 5,87 

Drumuri  0,2774 HA 

Vegetaţie lemnoasă 37,1385 
TOTAL 47,0529 HA 
COCOȘATUL      
T  10   P  324    

41,8504
** 

5,5 90 4,95 230,17 99 0,61 25,52 

Drumuri  0,8306 HA 
Vegetaţie lemnoasă 53,1984 HA 
TOTAL 95,8794 
SINOIU  T  19  P  
1105 

4,8364 4,5 90 4,05 21,76 81 0,50 2,41 

Drumuri  0,3512 HA 
Vegetaţie lemnoasă 29,7756 HA 
TOTAL 34,7270 HA 

 
DSP – Durata sezon de păşunat (160 zile) 
ZAF – Număr de zile animal furajat pe păşune 
0,05 – cantitatea de masă verde în tone consumate efectiv de 1 UVM/zi 
**SUPRAFAȚA UTILĂ A PĂȘUNII 
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CAPACITATEA DE PĂȘUNAT A PAJIȘTILOR DIN UAT CORNU  DUPĂ EXECUTAREA 
LUCRĂRILOR DE AMELIORE  

Trupul de pajiște Suprafaţa 
Parcelei 

Ha 

Prod
. de 

masă 
verd

e 
t/ha 

Coef. 
de 

folosire 
% 

Producția 
de masă 

verde utilă 
t/ha 

Producția 
totala de 

masă 
verde 

T 

ZAF* Incărcare cu UVM 

 
/ha 

 
Total 

1 2 3 4 5 
(col3xcol.4) 

6 
(Col.2xcol.3) 

7 
Col.5/0,05
) 

8 
(Col.7/DSP*) 

9 
(Col.2xcol.8) 

CORNU DE SUS ( 
LĂCȘOARE  )T 5 P 89   
-    3 HA defrișări 

13,8438*

* 

6,0 90 5,4 83,06 108 0,67 9,27 

Drumuri  0,8350 HA 

Vegetaţie 
lemnoasă 

5,8372 HA 

TOTAL 20,5160 HA 
MISLEANU  T 9  , T 
10    P  319,  320, 
322  -  10 HA 
defrișări 

38,5839*

* 

6,5 90 5,85 250,79 117 0,73 28,16 

Drumuri  0,9734 HA 
 Vegetaţie 
lemnoasă 

21,0522  HA 

TOTAL 60,6094 HA 
GHIMILEICA  T 16  
P 679   - 1 HA 
defrișări 

8,3992** 5,0 90 4,5 41,99 90 0,56 4,70 

 Vegetaţie 
lemnoasă 

0,3028 HA 

TOTAL 8,7020 HA 
VĂTĂȘOAIA 
 T 10 P 324  – 5 HA 
defrișări 

14,6370*

* 

5,5 90 4,95 80,50 99 0,61 8,92 

Drumuri  0,2774 HA 

Vegetaţie 
lemnoasă 

32,1385 

TOTAL 47,0529 HA 
COCOȘATUL      
T  10   P  324   - 10 
HA defrișări 

51,8504*

* 

5,5 90 4,95 285,17 99 0,61 31,62 

Drumuri  0,8306 HA 
Vegetaţie 
lemnoasă 

43,1984 HA 

TOTAL 95,8794 
SINOIU  T  19  P  
1105  - 5 HA 
defrișări 

9,8364 4,5 90 4,05 44,26 81 0,50 4,91 

Drumuri  0,3512 HA 
Vegetaţie 
lemnoasă 

24,7756 HA 

TOTAL 34,7270 HA 
 
DSP – Durata sezon de păşunat (160 zile) 
ZAF – Număr de zile animal furajat pe păşune 
0,05 – cantitatea de masă verde în tone consumate efectiv de 1 UVM/zi 
 

* - Creştere a producţiei de masă verde cu 40%, şi a coeficientului de valorificare cu 5 % 
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6.4.  Organizarea păşunatului pentru diferitele specii de animale 
Metodele de păşunat se clasifica în două categorii: 

-  pășunatul liber (continuu sau neraţional)  
- 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, find 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 
vara duce la diminuarea producţiei în ciclurile trei şi patru. 

În condiţiile actuale, din studiul vegetaţiei pajiştilor, nu recomandăm  în nici un trup de pajişte 
analizat înpărţirea în suprafeţe mai mici deoarece  producţia pajiştilor este  prea mică şi nu  se 
justifică economic. 

Cu toate acestea în următorii ani, după ce se vor face toate lucrările de ameliorare a pajiştilor, 
unele pajişti pot fi înpărțite (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 stau în aceelasi loc, ci păşunează pe locuri diferite şi în aceiaşi zi şi în zile diferite; 

- păşunatul în front. în acest caz animalele sunt dirijate în deplasarea lor pe pășune de 
către un cioban ce le permite înaintarea numai pe măsura consumării suficiente a plantelor; 

- păşunatul continuu (liber) 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 vă îmbunătăţi considerabil se va putea trece la 
organizarea unui păşunat raţional, pe anumite unităţi de exploatare. 

Păşunatul raţional (prin rotaţie). Are ca principiu împărţirea păşunii în tarlale şi intrarea 
succesivă  cu animalele pe tarlale. Organizarea unui păşunat raţional (prin rotaţie) presupune stabilirea 
numărului de parcele (tarlale) în care se împarte pajiştea, suprafaţa acestora şi durata de timp cât stau 
animalele pe tarla. 

În această metodă păşunea este păscută doar pentru anumite perioade, intercalate cu 
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 160 
de zile ,avem 3-4 cicluri de păşunat în funcţie de evoluţia factorilor climatici. 
Această metodă prezintă mai multe variante: 

-  prima variantă - păşunatul dozat, pe care o recomandăm pentru pajiştile permanente, cu 
producţii mai mici de 8 t/ha m.v. , se referă la atribuirea unei suprafeţe mai mari  de păşune, pe care 
animalele stau o perioda mai lungă de timp. Suprafaţa tarlalei se calculează în funcţie de producţia 
păşunii, de numărul de animale. Tarlalele sunt utilizate în succesiune. 

-  varianta intensivă - a păşunatului raţional consta în împărţirea păşunii în 8 - 12 tarlale şi 
intrarea succesivă cu animalelor pe tarlale. Această variantă este deja mai pretenţioasă şi se recomandă 
acolo unde producţia păşunii depăşeşte 13-15 t/ha masă verde. 

Conform legislaţiei în vigoare şi a literaturii de specialitate, pentru stabilirea numărului de tarlale 
se face raportul între durata de refacere a vegetaţiei pajiştii durata păşunatului pe o tarla:            
                                                          N.t.= D.r.x D.p. 
în care: 
- N.t. - numărul de tarlale; 
- D.r. - durata de refacere a pajiştii (pentru regenerarea plantelor), Cu variaţii cuprinse între 24 şi 50 zile, 
în funcţie de numărul ciclului de păşunat, condiţiile meteorologice, altitudine, tipuri de plante etc.; 
- Dp. - durata de păşunat pe o târlă cu variaţii cuprinse între 3 şi 6 zile. 
Numărul de tarlale se majorează cu 1-2, reprezentând tarlalele care se scot anual prin rotaţie de la 
păşunat, pentru aplicarea metodelor de îmbunătăţire. 
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După stabilirea numărului de tarlale şi a suprafeţelor acestora se trece la delimitarea tarlalelor. 
Delimitarea tarlalelor — se realizează prin formele naturale ale reliefului (râuri, vai) vegetaţia lemnoasă 
existenta (liziere, pâlcuri de arbori), drumuri, sennne  convenţionale sau prin garduri. 

Gardurile fixe sunt formate din stâlpi înalţi de 1,5 m de la suprafaţa solului, depărtaţi între ei la 3-
4 m, pe care se fixeala 3-4 rânduri de sârmă ghimpată sau gardurile interioare pot avea numai două 
rânduri de sârmă. Gardurile fixe sunt costisitoare şi necesită lucrări permanente de întreţinere. 

Gardurile electrice — cu pastor electric, reprezintă soluţia cea mai bună pentru organizarea 
păşunatului pe tarlale. În interiorul tarlalelor se pot delimita suprafeţe mai mici, pe care animalele să stea 
1-2 zile sau doar o jurnatate de zi. Delimitarea între parcele se poate face şi prin garduri vii formate din 
foioase. Gardurile sunt indispensabile din punct de vedere tehnologic, economic şi ecologic. Ele reduc 
viteza vânturilor, asigura umbra pentru animale în zilele toride, păstrează umiditatea solului, produc 
oxigen. Se recomandă următorii arbuşti: şoc, lemn cainesc, gledice, sălcioara, catina albă, păducel, alun, 
etc. 

Timpul de păşunat pe tarla prezintă de asemenea o importanţă deosebită. Se cunoate 
faptul 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 - 
amiaza de asemenea 3-4ore. 

În cazul păşunatului raţional (când se face tarlalizarea) păşunea se menţine la un nivel productiv 
ridicat prin fertilizarea periodică, la fiecare 3-4 saptarnani cu îngrăşăminte pe bază de azot, în doze de 
50-60 kg/ha N. În timpul administrării îngrăşămintelor nu se întrerupe pășunatul. Excepţie fac pajiştile 
care sunt sub angajament APIA. La acestea fertilizarea se va face în funcţie de recomandările din pachetul 
accesat. 
Avantaje sistemului raţional (în oricare din variante) de păşunat sunt: 
- se limitează timpul petrecut de animale pe un anumit teritoriu; 
- sporese producţia păşunilor ca urmare a faptului că plantele după folosire au timp pentru 
refacere; 
- ciclurile de păşunat determina o uniformizare a producţiilor în decursul perioadei de vegetaţie; 
- înlăturarea păşunatului selectiv prin faptul că animalele sunt obligate să consume toate speciile, 
adică atât cele valoroase cât şi cele nevaloroase,ceea ce face că procentul de buruieni să se reducă 
şi deci să îmbunătăţească compoziţia floristică a pajiştii; 
- folosirea uniformă a întregii suprafeţe de păşunat, nemaiexistând suprafeţe subpășunate (cu 
plante nevaloroase) sau suprapășunate (cu plante valoroase); 
- 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. 
 
6.5.   Căi de acces 

Pentru fiecare corp de pajişte trebuie să existe un drum de acces, pe care să poată circula 
animalele și mijloacele de transport şi mecanizate, pentru efectuarea transporturilor necesare și a 
lucrărilor agricole. 

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 stane, 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; 
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- sä traverseze cât mai puţine vai şi paraie, în vederea reducerii volumului lucrărilor de artă, poduri, 
podete etc. şi să evite complet locurile inmlastinate; 
- sä fie pietruit, de la drumul de legătură până la corpul de pajişti; 
- să solicite un cost redus pe fiecare kilometru. 
 
Situaţia drumurilor de acces pe păşuni 

CORNU DE SUS 
( LĂCȘOARE  ) 

T 5 P 89 

20,5160 ha Accesul animalelor  se face  prin două drumuri aflate  în S și S 
– V. Drumurile sunt asfaltate și întreţinute de Consiliul Local. 

MISLEANU 
T 9  , T 10 

P  319,  320, 322 

60,6094 ha Accesul animalelor  se face  prin două drumuri aflate  în V și N 
– V. Drumurile  întreţinute de Consiliul Local. 

GHIMILEICA 
T 16  P 679 

8,7020 ha Accesul animalelor  se face  prin două drumuri aflate  în  N și  
S. Drumurile sunt întreţinute de Consiliul Local. 

VĂTĂȘOAIA + 
COCOȘATUL 
T  10   P  324 

147,8576 ha Accesul animalelor la pășunea Vătășoaia se face pe un drum 
greu accesibil, aflat în partea de S a pășunii, iar pentru 
pășunea Cocoșatul accesul animalelor se face prin două 
drumuri de acces, aflate în S și S – V-ul pășunii 

SINOIU 
T  19  P  1105 

34,7270 ha Accesul animalelor  se face  prin două drumuri aflate  în  N și  
E. Accesul animalelor este mai dificil, deoarece terenul 
prezintă pantă mare, fiind și accidentat.Drumul este 
reprezentat de o potecă îngustă. 

 
6.6.     Construcţii zoopastorale şi surse de apă 

Asigurarea apei pe păşune este deosebit de importantă pentru animale. Modul de amenajare a 
adăpătorilor depinde de sursa de apă. Cel mai indicat este folosirea surselor de apă naturale (râuri, 
izvoare, fântâni) dar, care să nu fie poluate.  

Animalele în general, beau multă apă, cantitatea consumată fiind condiționată de o serie de factori. 
Astfel, animalele mari cu producții ridicate de lapte vor consuma mai multă apă.  

Conținutul de apă este strâns legat și de conținutul de substanță ingerată.  Necesarul de apă pentru 
adăpatul animalelor pe durata păşunatului diferă în funcţie de numărul, specia şi categoria de vârstă a 
animalelor şi se calculează pe baza normelor zilnice de consum de apă în vigoare. Pentru fiecare kg de SU 
ingerată (5 kg MV) consumul zilnic de apă se ridică la 4-6 l la vacile de lapte, 3-5 l la bovinele la îngrăşat şi 
2-3 l de apă la ovine şi cabaline. De exemplu, pentru o vacă ce consumă  50 kg masă verde, trebuie să i se 
asigure 40-60 l de apă. În general, pentru 1 UVM în sezonul de păşunat este nevoie de 40-50 litri de apă 
pe zi vara şi 25-30 litri în cursul primăverii şi toamnei, iar pentru oaia adultă 2-4 l pe cap şi zi. 

Când adăpatul se face din râuri, trebuie amenajată o porţiune de râu unde animalele să aibă acces 
fără a se accidenta. Porţiunea respectivă trebuie pietruită pentru a preîntâmpina înmlăştinirea. 

Dacă se face adăparea în jgheaburi cu apă permanentă de la izvoare, locul trebuie să fie pietruit şi 
prevăzut cu pantă de asemenea pentru prevenirea inmlăștinirii. 
  La construirea adăpătorilor trebuie să se ţină seama de câteva elemente, pentru ca adăpatul să se 
desfăşoare în bune condiţii şi cât mai rapid, și anume, timpul pentru adăparea unui animal care diferă în 
funcție de specie și necesarul zilnic de apă. 
 
Tabelul de mai jos prezintă date orientative cu privire la dimensiunile necesare pentru adăpători: 

SPECIA NECESAR DE 
APĂ/ZI 

-litri- 

LĂŢIMEA LA JGHEAB TIMPUL PENTRU 
ADĂPAREA UNUI 

ANIMAL 
-minute- 

ADĂPAT PE O 
LATURĂ 

ADĂPAT PE 
AMBELE LATURI 

Vaci si Cai 40-45 0,5 1,2 7-8 
Tineret bovin-

cabalin 
25-30 0,4 1,0 5-6 

Oi si capre 4-5 0,2 0,5 4-5 
Tineret ovin 2-3 0,2 0,5 4-5 

 



 
 

138 
          COMUNA CORNU 

 
Tabelul de mai jos prezintă date referitoare la cerinţele adăpătorilor, în funcţie de specie (cm) 

SPECIA ADÂNCIMEA 
ADĂPĂTORII 

LĂȚIMEA 
ÎNĂLTIMEA DE LA PĂMÂNT 

SUS JOS 
Cornute mari 35 35 25 40-60 

Cai 35 40 30 60-70 
Oi și Capre 20 30 25 25-35 

 
Lungimea adăpătorilor (L) este dată de formula: 

                                          , în care: 
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 (metri); 
T= timpul necesar pentru adăparea unei turme, care este de 60 minute. 
 
Situaţia actuală a surselor de apă 

CORNU DE SUS 
( LĂCȘOARE  ) 

T 5 P 89 

20,5160 ha  
Nu  există sursă de apă. 

MISLEANU 
T 9 , T 10 

P  319,  320, 322 

60,6094 ha  
Sursa de apă o constituie pârâul Câmpinița 

GHIMILEICA 
T 16  P 679 

8,7020 ha Sursa de apă ar putea fi  un izvor natural care trebuie 
captat și amenajat și altă sursă o constituie pârâul 
Câmpinița aflat  în partea de  V a pășunii. 

VĂTĂȘOAIA + 
COCOȘATUL 
T  10   P  324 

147,8576 ha Sursa de apă o constituie pârâul Câmpinița pentru 
Vătășoaia, iar pentru Cocoșatul sursa de apă o poate 
constitui o fântână cu cumpănă existentă in partea de S 
a pășunii și pârâul Câmpinița din partea de N a pășunii. 

SINOIU 
T  19  P  1105 

34,7270 ha Sursa de apă o poate constituiun pârâu care trece prin 
Valea lui Sărăcilă. 

 
Pe păşunea COCOȘATUL există o stână pentru oi. În celelalte trupuri nu este nevoie de adăposturi 

pentru animale, deoarece animalele stau în permanenţă în parcela unde păşunează pe timpul zilei, iar 
seara se întorc în sat. 

Stânele sunt construcţii unde se prepară brânză şi celelalte preparate din lapte, totodată fiind şi 
locul unde stau ciobanii în timpul verii. Stâna se amplasează de regulă lângă o sursă de apă sau în 
apropierea ei cu legătura la căile de acces, drum, potecă. Stâna se aşează cu spatele la vântul dominant şi 
cu cripta orientată către nord, nord-est, nord-vest pentru a menţine răcoarea în încăpere şi pentru a nu fi 
în bătaia directă a razelor de soare. De la stână trebuie să se vadă întreaga păşune, iar panta terenului pe 
care se amplasează stâna trebuie să fie de 2-3%, pentru a permite scurgerea apelor provenite din 
precipitaţii. Apa freatică trebuie să fie la o adâncime mai mare de 1,5-2 m pentru a nu influenţa creşterea 
umidităţii din adăpost. La stână, şi în jurul ei, terenul trebuie să fie liber de orice infecţie sau infestaţie şi 
trebuie să aibă acces  la căile de comunicaţie. 

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 cresc decât buruieni 
nitrofile ca: urzici, ştevii şi altele. Strunga trebuie să fie mutată şi ea la fiecare 2-4 zile din loc în loc, toate 
porţiunile de pajişte din apropierea stânii fiind  fertilizate prin târlire (prin mutarea strungii).  
Recomandări 
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La adăparea în jgheaburi cu apă permanentă de la izvoare, acestea trebuie să fie amplasate pe 
suporţi de susţinere iar locul din jurul lor trebuie să fie pietruit şi prevăzut cu pantă pentru 
prevenirea înmlăştinirii; 
Înainte de a intra cu animalele pe păşune trebuie reparate şi dezinfectate adăpătorile; 
Verificarea anuală a sursei de apă ce deserveşte stânile. 
Forarea unor fântâni acolo unde este cazul. 
 Înainte de a intra cu animalele pe păşune trebuie reparate şi dezinfectate adăpătorile   
(jgheaburile). 
 

7. Descrierea parcelară 
 

 
UAT 

 
Trupul de 

pajişte 

 
Parcela 

descriptivă 

Suprafața 
Ha 

Categoria 
de 

folosinţă 

Unitate de 
relief 

 
Configuraţia 

 
CORNU 

 
CORNU DE SUS 
( LĂCȘOARE  ) 

 
T 5 P 89 

 
20,5160 

 
Pășune 

 
MONTAN 

Teren denivelat 
cu panta peste 

10% 

Altitudine:    550-670  m    expoziţie: 5    înclinaţie: 7-22%             sol: Regosol calcaric proxicalcaric; 
Eutric cambosol tipic;  
Date staţionale suplimentare   - Etajul Nemoral 

Tipul de pajiște       Pajiştile de Festuca rupicola(F.sulcata)(păiuş de silvostepă) 

Graminee :   ovăscior,șovar de munte,păiuș de silvostepă,firuță,părușcă,obsigă,golomăț - 50% 

Leguminoase:         ghizdei, trifoi de munte,trifoi alb, trifoi roșu,măzăriche- 20 % 

Diverse plante:        cicoare, coada şoricelului ,patlagină,păpădie,scaiul dracului,peliniță,rugi de mur, 
volbură, fragi- 30 % 

Plante dăunătoare şi toxice:    spini, măceș, cătină pe o suprafață de 8,8372 ha 

Gradul de acoperire cu vegetaţie a parcelei  -  90% 

Încărcarea cu animale -              0,67UVM în prezent /     0,99  UVM după lucrări de ameliorare 

Vegetaţia lemnoasa- exista tufe de măceș , porumbar, cătină 

Lucrări executate: slabă fertilizare,  curăţire de gunoaie 

Lucrări propuse:  
Combaterea buruienilor şi a plantelor neconsumate prin cosiri repetate; distrugerea 
muşuroaielor si nivelarea acestora;  curăţarea pajiştei de pietre ,cioate, gunoaie;  fertilizare; 
defrișarea vegetaţiei lemnoase de pe o suprafaţă de 3 ha;  supraînsămânţare cu amestec de 
graminee si leguminoase recomandate in prezentul amenajament; lucrări de ameliorare și 
stopare a eroziunii solului, asigurarea zonei de umbrire și adăpostire a animalelor,  amenajare 
sursă de apă; taierea arboretului nedorit si inlaturarea vegetatiei arbustive. 
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UAT 

Trupul de 
pajişte 

 
Parcela 

descriptivă 

 
Supraf 

Ha 

 
Categoria de 

folosinţă 

 
Unitate de 

relief 

 
Configuraţia 

 
CORNU 

 
MISLEANU 

 

 
T 9  , T 10 

P  319,  320, 
322 

 
 

60,609
4 

 
PĂSUNE 

 
MONTAN 

Pășune situată pe 
un teren în 

panta, denivelat 

Altitudine:    425-559 m    expoziţie: 5     înclinaţie:  12-30%          
sol: Litosol eutric, Rendznic scheletic proxischeletic, Aluvisol calcaric entic prundic, Eutricambosol tipic 
marnic. 
Date staţionale suplimentare – Etajul Nemoral 

Tipul de 
pajişte 

Pajiştile de Festuca rupicola(F.sulcata)(păiuş de silvostepă) 

Graminee : Raigras,golomăț,târsă,firuță,obsigă,timoftică,păiuț de munte,păiuș roșu,moleașă-50% 

Leguminoase:    ghizdei, trifoi alpin, trifoi roșu, măzăriche- 20% 

Diverse plante:        cicoare , pătlagina,coada șoricelului, păpădie,margarete,jaleș- 30 % 

Plante dăunătoare şi toxice:          spini, scai, ciumărea, laptele câinelui 

Gradul de acoperire cu vegetaţie a parcelei  -  90% 

Încărcarea cu animale -       0,73 UVM în prezent /  1,08  UVM după lucrări de ameliorare 

Vegetaţia lemnoasa-   arbuști de cătină, porumbar și alte specii pe o suprafață de 31,0522 ha 

Lucrări executate: slabă fertilizare,  curăţire de gunoaie şi resturi vegetale 

Lucrări propuse:   
Combaterea buruienilor şi a plantelor neconsumate prin cosiri repetate; distrugerea 
muşuroaielor si nivelarea acestora;  curăţarea pajiştei de pietre , cioate, gunoaie;  fertilizare; 
defrișarea vegetaiei lemnoase de pe o suprafaţă de 10 ha;  supraînsămânţare cu amestec de 
graminee si leguminoase recomandate in prezentul amenajament; amenajare sursă de apă; 
taierea arboretului nedorit si inlaturarea vegetatiei arbustive. 

 
 
 

 
UAT 

 
Trupul de 

pajişte 

 
Parcela 

descriptivă 

 
Supraf 

Ha 

 
Categoria de 

folosinţă 

 
Unitate de 

relief 

 
Configuraţia 

 
CORNU 

 
GHIMILEICA 

 

 
T 16  P 679 

8,7020  
PĂȘUNE 

 
MONTAN 

Pășune situată pe 
un teren în panta, 

denivelat 

Altitudine:  470-650 m    expoziţie:  5       înclinaţie:  17-42% 
Sol: Regosol calcaric proxicalcaric, Eutricambosol tipic marnic. 
Date staţionale suplimentare – Etajul Nemoral 

Tipul de pajişte: Pajiştile de Festuca rupicola(F.sulcata)(păiuş de silvostepă) 
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Graminee : Raigras,timoftică,moleață,păiuș de munte,golomăț,firuță târsă,păiuș roșu   - 60% 

Leguminoase:             ghizdei,trifoi de munte, trifoi alpin, măzăriche, trifoi roșu- 15 % 

Diverse plante:        cicoare,coada șoricelului, pătlagină, păpădie, volbură, pipirig,garofițe-  25 % 

Plante dăunătoare şi toxice:         -   spini, scaiul dracului, coada calului 

Gradul de acoperire cu vegetaţie a parcelei  -  90% 

Încărcarea cu animale -       0,56 UVM în prezent /  0,83  UVM după lucrări de ameliorare 

Vegetaţia lemnoasa-  măceș, porumbar și alte specii pe o suprafață de 1,3028 ha 

Lucrări executate: slabă fertilizare,  curăţire de gunoaie 

Lucrări propuse:   
Combaterea buruienilor şi a plantelor neconsumate prin cosiri repetate; distrugerea muşuroaielor 
si nivelarea acestora;  curăţarea pajiştei de pietre ,cioate, gunoaie;  fertilizare; defrișarea vegetaţiei 
lemnoase de pe o suprafaţă de 1 ha ;  supraînsămânţare cu amestec de graminee si leguminoase 
recomandate in prezentul amenajament; amenajare sursă de apă; taierea arboretului nedorit si 
inlaturarea vegetatiei arbustive. 

 
 

UAT 
Trupul de 

pajişte 
Parcela 

descriptivă 
Supraf 

Ha 
Categoria de 

folosinţă 
Unitate de 

relief 
 

Configuraţia 
 

CORNU COCOȘATUL 
 

 
T  10   P   

324 

 
95,8794 
(41,8504) 

 
PĂȘUNE 

 
MONTAN 

Pășune situată pe 
un teren în panta, 

denivelat 

Altitudine:   450-625 m    expoziţie:  5               înclinaţie: 12-42% 
Sol: Eutricambosol tipic, Eutricambosol tipic marnic, Regosol calcaric proxicalcaric 
Date staţionale suplimentare – Etajul Nemoral 

Tipul de pajişte: Pajiştile de Festuca rupicola(F.sulcata)(păiuş de silvostepă) 

Graminee : Raigras,timoftică,moleață,păiuș înalt,golomăț,firuță târsă,păiuș de munte, trestioară  - 
50% 

Leguminoase:             ghizdei,trifoi de munte, trifoi alpin, măzăriche, trifoi roșu, trifoi mărunt, trifoi fragifer, 
coroniște- 15 % 
Diverse plante:        cicoare,coada șoricelului, pătlagină, păpădie, volbură, pipirig,rogoz, tătăneasă, linariță, 
pojarniță, garofițe, pipirig-  35 % 

Plante dăunătoare şi toxice:         -   spini, scaiul dracului, coada calului, ferigă, laptele câinelui 

Gradul de acoperire cu vegetaţie a parcelei  -  87 % 

Încărcarea cu animale -       0,61 UVM în prezent /  0,91  UVM după lucrări de ameliorare 

Vegetaţia lemnoasa-  măceș, porumbar cătină, pâlcuri de arbori și alte specii pe o suprafață de 53,1984 ha 

Lucrări executate: slabă fertilizare,  curăţire de gunoaie 

Lucrări propuse:   
Combaterea buruienilor şi a plantelor neconsumate prin cosiri repetate; distrugerea muşuroaielor 
si nivelarea acestora;  curăţarea pajiştei de pietre ,cioate, gunoaie;  fertilizare; defrișarea 
vegetaţiei lemnoase de pe o suprafaţă de 10 ha;  supraînsămânţare cu amestec de graminee si 
leguminoase recomandate in prezentul amenajament; amenajarea sursei de apă prin captarea 
izvorului natural și a fântânii existente, lucrări de stabilizare a terenului erodat de intemperii 
naturale, amenajarea zonei de umbrire și adăpostire a animalelor, cosiri repetate pentru 
eliminarea resturilor vegetale neconsumate de animale, amenajarea zonei de umbrire și 
adăpostire a animalelor, taierea arboretului nedorit si inlaturarea vegetatiei arbustive. 
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UAT 

Trupul de 
pajişte 

Parcela 
descriptivă 

Supraf 
Ha 

Categoria de 
folosinţă 

Unitate de 
relief 

 
Configuraţia 

 
CORNU 

VĂTĂȘOAIA  
 

T  10   P  
324    

47,0529 
(9,6370)  

 
PĂȘUNE 

 
MONTAN 

Pășune situată pe 
un teren în panta, 

denivelat 

Altitudine:   450-625 m    expoziţie:  5               înclinaţie: 12-42% 
Sol: Eutricambosol tipic, Eutricambosol tipic marnic, Regosol calcaric proxicalcaric 
Date staţionale suplimentare – Etajul Nemoral 

Tipul de pajişte: Pajiştile de Festuca rupicola(F.sulcata)(păiuş de silvostepă) 

Graminee : Raigras,timoftică,moleață,păiuș înalt,golomăț,firuță târsă,păiuș de munte, trestioară  - 
50% 

Leguminoase:             ghizdei,trifoi de munte, trifoi alpin, măzăriche, trifoi roșu, trifoi mărunt, trifoi fragifer, 
coroniște- 15 % 

Diverse plante:        cicoare,coada șoricelului, pătlagină, păpădie, volbură, pipirig,rogoz, tătăneasă, linariță, 
pojarniță, garofițe, pipirig-  35 % 

Plante dăunătoare şi toxice:         -   spini, scaiul dracului, coada calului, ferigă, laptele câinelui 

Gradul de acoperire cu vegetaţie a parcelei  -  87 % 

Încărcarea cu animale -       0,61 UVM în prezent /  0,91  UVM după lucrări de ameliorare 

Vegetaţia lemnoasa-  măceș, porumbar cătină, pâlcuri de arbori și alte specii pe o suprafață de 37,1385 ha 

Lucrări executate: slabă fertilizare,  curăţire de gunoaie 

Lucrări propuse:   
Combaterea buruienilor şi a plantelor neconsumate prin cosiri repetate; distrugerea muşuroaielor 
si nivelarea acestora;  curăţarea pajiştei de pietre ,cioate, gunoaie;  fertilizare; defrișarea 
vegetaţiei lemnoase de pe o suprafaţă de 5 ha;  supraînsămânţare cu amestec de graminee si 
leguminoase recomandate in prezentul amenajament; amenajarea sursei de apă, lucrări de 
stabilizare a terenului erodat de intemperii naturale, amenajarea zonei de umbrire și adăpostire a 
animalelor, cosiri repetate pentru eliminarea resturilor vegetale neconsumate de animale, 
amenajarea zonei de umbrire și adăpostire a animalelor, taierea arboretului nedorit si inlaturarea 
vegetatiei arbustive. 
 
 

 
UAT 

 
Trupul de 

pajişte 

Parcela 
descriptivă 

 
Supraf 

Ha 

 
Categoria 

de folosinţă 

 
Unitate de 

relief 

 
Configuraţia 

 
CORNU 

 
SINOIU 

 
T  19  P  1105 

 
34,7270 

 
PĂȘUNE 

 
MONTAN 

Pășune situată pe 
un teren în panta, 

denivelat 

Altitudine:   500-690m     expoziţie: 5                     înclinaţie:12-42 
Sol:Regosol calcaric proxicalcaric, Eutricambosol tipic 
Date staţionale suplimentare – Etajul Nemoral 

Tipul de pajişte: Pajiştile de Festuca rubra(păiuş roşu) 
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Graminee : Raigras,timoftică,moleață,coada iepurelui,golomăț,firuță târsă,păiuș de munte,vițelar, 
iarba câmpului,păiș roșu, flocoșică, obsigă    - 60% 

Leguminoase:             ghizdei,trifoi de munte, trifoi alpin,dobriță, grozamă,trifoi roșu, trifoi mărunt, trifoi 
fragifer, coroniște- 20 % 

Diverse plante:        cicoare,coada șoricelului, pătlagină, păpădie, volbură, busuioc sălbatic, cimbrișor-  20 
% 
Plante dăunătoare şi toxice:         -   spini, coada calului,  

Gradul de acoperire cu vegetaţie a parcelei  -  90% 

Încărcarea cu animale -       0,50 UVM în prezent /  0,74 UVM după lucrări de ameliorare 

Vegetaţia lemnoasa-  măceș, porumbar cătină, pâlcuri de arbori și alte specii pe o suprafață de29,7756 ha 

Lucrări executate: slabă fertilizare,  curăţire de gunoaie 

Lucrări propuse:   
Combaterea buruienilor şi a plantelor neconsumate prin cosiri repetate; distrugerea 
muşuroaielor si nivelarea acestora;  curăţarea pajiştei de pietre ,cioate, gunoaie;  fertilizare; 
defrișarea vegetaţiei lemnoase de pe o suprafaţă de 5 ha ;  supraînsămânţare cu amestec de 
graminee si leguminoase recomandate in prezentul amenajament; amenajare sursă de apă; 
taierea arboretului nedorit si inlaturarea vegetatiei arbustive, amenajarea drumurilor de acces . 

 
8. Descrierea vegetaţiei forestiere  
 
9. Diverse 
9.1 Data intrării în vigoare a amenajamentului; durata acestuia  
Durata amenajamentului pastoral este de 10 ani , de la data aprobării în Consiliul Local al 
Comunei Cornu. 
9.2 Colectivul de elaborare a prezentei lucrări 
Este prezentat la începutul lucrării. 
9.3 Hărţile ce se ataşează amenajamentului 
Sunt anexate. 
 
9.4. Evidenţa lucrărilor executate anual pe fiecare parcelă  

Tabelul 9  
 

Parcela Supra 
faţa 

Combaterea 
buruienilor şi 

vegetaţiei 
lemnoase 

Strângerea cioatelor, 
pietrelor şi 
nivelarea 

muşuroaielor 

Grăpatul 
pajiştilor 

Amendarea 
pajiştilor 

Supraînsămânţarea 
sau 

reînsămânţarea 
pajiştilor 

Fertilizarea*) 
pajiştilor 

Perioad
a/Anul 

Suprafa
ţa 

Perioada
/ 

Anul 
Suprafaţa Perioada

/Anul 
Supraf

aţa 
Perioada

/Anul Suprafaţa Perioada
/Anul Suprafaţa Perioada

/Anul Suprafaţa 

                            
                            
                            
                            

   
  *) Fertilizarea pajiştilor se va realiza pe baza unui plan de fertilizare anual, ţinând cont de cartarea 
agrochimică. 
 



 
 

144 
          COMUNA CORNU 

9.5. Bibliografie selectivă 
  1.Anghel Gh., Răvăruț M., Turcu Gh., 1971 - Geobotanica, Ed. Ceres, București . 
  2. Anghel Gh., Bărbulescu C., Burcea P., Grîneanu A., Niedermaier K., Samoilă Z., Vasiu V., 1967 – Cultura pajiștilor, 
Ed. Agro-silvică de Stat, București. 
  3. Bărbulescu C., Burcea P., 1971- Determinator pentru flora pajiștilor, Ed. Ceres, București. 
  4. Bărbulescu C., Burcea P., Motcă Gh., 1980 – Determinator pentru flora pajiștilor cu elemente de tehnologie, Ed. 
Ceres, București. 
  5. Bărbulescu C., Motcă Gh., 1983 – Pășunile munţilor înalți, Ed. Ceres, București  
  6.  Bărbulescu C., Motcă Gh., 1987 – Pajiștile de deal din România, Ed. Ceres, București  
  7.  Berbecel O., Stancu M., Ciovică N., Jianu V., Apetroaiei St., Socor Elena, Rogojdan Iulia, Eftimescu Maria, 1970 – 
Agrometeorologie, Ed. Ceres, București. 
  8.  Bold I., Crăciun A., 2012 – Organizarea teritoriului agricol, concepte – tradiţii – istorie, Ed. Mirton, Timișoara.  
   9.  Burcea P., Gheorghiță R., Dincă N., 2006 - Ghid pentru recunoașterea principalelor specii din flora pajiștilor 
montane, Ed. AmandA Edit. 
  10. Burcea P., Marușca T., Neagu M, 2007 – Pajiștile montane din Carpaţii României, Ed., AmandA Edit. 
  11. Cernelea E., Bistriceanu C., 1977 - Cultura și exploatarea pajiștilor montane, Ed. Ceres, București. 
  12. Cernelea E., 2004 – Pășunile și păstoritul în Parcul Naţional Retezat, Ed. Călăuza v.b., Deva. 
  13. Ciocârlan V., 2009 - Flora Ilustrată a României. Pteridophyta et Spermatophyta,Ed. Ceres, București. 
  14. Chiriță D., Tufescu V., Beldie A., Ceuca G., Haring A., Stănescu V., Toma G., Tomescu Aurora, Vlad I., 1964 – 
Fundamente naturalistice și metodologice ale tipologiei și cartării staţionale forestiere, Ed. Academiei Republicii 
Populare Romîne, București. 
  15. Chiriță C., Vlad I., Păunescu C., Pătrășcoiu N., Roșu C., Iancu I., 1977 - Staţiuni forestiere, vol. II, Ed. Academiei 
Române, București. 
  16. Dmitriev A.M., 1953 – Pășuni și fâneţe, Agrotehnica și agrobiologia lor, Ed. Agro-silvică de stat, București. 
   17. Doniță N., Chiriță C., Stănescu V., ș.a., 1990 – Tipuri de ecosisteme forestiere din România, ICAS, Redacția de 
propagandă tehn. agr. București. 
   18. Doniță N., Popescu A., Paucă-Comănescu M., Mihăilescu S., Biriș I.A., 2005 – Habitatele din România, Ed. Tehnică 
Silvică, București. 
   19. Dragomir N., 2005 – Pajiști și plante furajere, Tehnologii pentru cultivare, Ed. Eurobit, Timișoara. 
   20. Dragomir N., Dragomir Carmen Maria, 2012 – Fixarea azotului în ecosistemele de pajiști și leguminoase perene, 
Ed. Eurobit, Timișoara. 
   21. Dumitrescu N., Grîneanu A., Sîrbu Gh., 1979 – Pajişti degradate de eroziune şi ameliorarea lor, Ed. Ceres, 
Bucureşti. 
   22. Dumitrescu N., Iacob T., Vîntu V., Samuil C., Rotar I., Moisuc I., Dragomir N., Vidican Roxana, Motcă Gh., Ionescu 
I., 2011 – Dicţionar de pratologie – termeni și expresii, Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iași. 
   23. Model amenajament pastoral Comuna Măneciu 
   24. Model amenajament pastoral Comuna Olari 
   25. Siteuri web: foto si descriere:  commons.wikimedia.org www.naturespot.org.uk www.bgflora.net 

www.samen-seeds.de ,www.plantsystematics.org, davesgarden.com, www.panoramio.com 
szent-gyorgyi.hu, www.summitpost.org, www.badvoeslau.at, extension.umass.edu 
 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ – O.S.P.A. 
INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU PEDOLOGIE ŞI AGROCHIMIE, 1987 - Metodologia elaborării studiilor 
pedologice (volumul I, II, III), Bucureşti. 
INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU PEDOLOGIE ŞI AGROCHIMIE, 2012 - Sistemul Român de Taxonomie a 
Solurilor (SRTS), Ed. SITECH, Craiova. 
INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU PEDOLOGIE ŞI AGROCHIMIE, 2009 - Ghid pentru descrierea în teren a 
profilului de sol şi a condiţiilor de mediu specifice, Ed. SITECH, Craiova. 
INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU PEDOLOGIE ŞI AGROCHIMIE, 1981 - Instrucţiuni privind executarea studiilor 
agrochimice, Bucureşti. 
INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU PEDOLOGIE ŞI AGROCHIMIE, 2012 – Metodologia de realizare şi interpretare 
a bazelor de date ale unităţilor de sol-teren (BDUST) la nivel naţional şi judeţean, Bucureşti. 
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE, 2011 – Ordinul 278/9.XII.2011, Monitorul Oficial al 
României, Bucureşti. 
MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR, 2005 - COD DE BUNE PRACTICI AGRICOLE pentru protecţia 
apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole- revizuit în luna noiembrie 2005, Bucureşti. 
MINISTERULUI MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE, 2013 - DECIZIA nr. 221983/GC/12.06.2013 privind 
"PROGRAMUL DE ACŢIUNE pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole", Bucureşti. 
C. HERA, Z. BORLAN, 1980 – Ghid pentru alcătuirea planurilor de fertilizare, Ed. Ceres, Bucureşti. 
GHEORGHE BUDOI, 2004 – Tratat de agrochimie (volumul I), Ed. Sylvi, Bucureşti. 
GHEORGHE BUDOI, 2001 – Agrochimie (volumul II), Ed. Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti. 

https://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCLuv6omG5cgCFQtVFAodo2oBJQ&url=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3AFestuca_arundinacea.jpg&bvm=bv.106130839,d.bGg&psig=AFQjCNFCzPgt-OdRmS-qwwrSr1LlnoDQAA&ust=1446117610102124
http://www.naturespot.org.uk/species/false-oat-grass
https://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCOPl-dCG5cgCFYNEFAodQAEN4Q&url=http%3A%2F%2Fwww.bgflora.net%2Ffamilies%2Fpoaceae%2Fdichanthium%2Fdichanthium_ischaemum%2Fdichanthium_ischaemum_2_en.html&bvm=bv.106130839,d.bGg&psig=AFQjCNEfYnmtOH-oZ52JiC59yMt9xogWQg&ust=1446117763628148
https://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCJ_thJ2158gCFcw5Ggodq7wFRg&url=http%3A%2F%2Fwww.samen-seeds.de%2FStauden%2FE-G%2FGalega-Geissraute%2FGalega-officinalis-Geissraute-Samen.html&psig=AFQjCNEzQjHcKHKsuKoWAMzGJ3N9dedNRw&ust=1446198866200503
https://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCIvY66jM58gCFYHdLAodVMEFjg&url=http%3A%2F%2Fwww.plantsystematics.org%2Fimgs%2Frobbin%2Fr%2FAsteraceae_Achillea_millefolium_14725.html&psig=AFQjCNGbL9R234cLIXZ3pa7IQUwZzlm8fA&ust=1446205154725453
https://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCLvo5arW58gCFYaHLAodd58IBQ&url=http%3A%2F%2Fdavesgarden.com%2Fguides%2Fpf%2Fshowimage%2F90909%2F&bvm=bv.106130839,d.bGg&psig=AFQjCNE8zej58WN_d51DJvAicW_zix4mcw&ust=1446207873660471
https://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCOmNzNzi58gCFYgULAod_MAKmg&url=http%3A%2F%2Fwww.panoramio.com%2Fphoto%2F34151492&bvm=bv.106130839,d.bGg&psig=AFQjCNEfxVHOcv95OfjgcPIoAYnS2VUvmQ&ust=1446211169016614
https://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCK_K9KPM6cgCFUfbGgodOL0HYA&url=http%3A%2F%2Fszent-gyorgyi.hu%2Fstatikus%2Ftanosveny%2Fangolbalkaniblackthorn.htm&bvm=bv.106379543,d.d2s&psig=AFQjCNFFgxukP8rGRug5j4W1fQH50zWo2g&ust=1446273865017258
https://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCL3girTM6cgCFQJVGgodpKkNfQ&url=http%3A%2F%2Fwww.summitpost.org%2Frosa-canina%2F426336&bvm=bv.106379543,d.d2s&psig=AFQjCNEDQ0fY3e1JRJ4Y7q2dorbP0NuipA&ust=1446273703349211
https://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCNnjt4bN6cgCFYNaGgodgLkDIA&url=http%3A%2F%2Fwww.badvoeslau.at%2Fde%2Ftourismus%2Fwandern-radfahren%2Fpflanzenwelt%2Fnovember-2011.html&bvm=bv.106379543,d.d2s&psig=AFQjCNFpzmDx4L97cRKyANoJx3yxiIwaWA&ust=1446274106883313
https://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCImcz8bO6cgCFUvbGgodCeECkw&url=https%3A%2F%2Fextension.umass.edu%2Flandscape%2Fweeds%2Fcapsella-bursa-pastoris&bvm=bv.106379543,d.d2s&psig=AFQjCNFUfMfJHyXzcjfepKfJAxzSuCQWEw&ust=1446274338783940


 
 

145 
          COMUNA CORNU 

M. MIRCEA, I. LEONARD, 2009 – Bonitarea terenurilor agricole, Ed. Do-MinoR, Bucureşti. 
G. BLAGA, L. PAULETTE, S. UDRESCU, F. FILIPOV, I. RUS, D. VASILE, 2008 – Pedolgie, Ed. Mega, Cluj-Napoca. 
U.S.A.M.V, 2003 – Tractoare şi maşini agricole (partea a II-a), Bucureşti. 
T. MARUŞCA, V MOCANU, V. CARDAŞOL, I. HERMENEAN, V. A. BLAJ, G. OPREA, M. A. TOD, 2010 – GHID de producere 
ecologică a furajelor de pajişti montane, Ed. UNIVERSITĂŢII TRANSILVANIA, Braşov. 
T. MARUȘCA, V. A. BLAJ, M. RUSU, 2012 – Tehnologii de creştere a valorii pastorale pentru pajiştile montane, 
Bucureşti. 
L. GEAMĂNU, N. DINCĂ, 2004 – Pratologie şi cultura plantelor furajere (lucrări practice), Bucureşti. 
V. MUTIHAC, L. IONESI, 1974 – Geologia României, Ed. Tehnică, Bucureşti. 
G. NICULESCU, I. VELCEA, 1973 – Judeţul Prahova, Ed. Academiei RSR, Bucureşti. 
COMITETUL DE STAT AL  APELOR INSTITUTUL METEOROLOGIC, 1966 – Atlasul climatologic al RSR, Bucureşti. 
INSTITUTUL DE GEODEZIE, FOTOGRAMMETRIE, CARTOGRAFIE ŞI ORGANIZAREA TERITORIULUI ŞI INSTITUTUL 
DE CERCETĂRI ŞI PROIECTĂRI PENTRU GOSPODĂRIREA APELOR, 1979-1980 – Harta hidrografică (B3 abcd Limite 
bazin I-VI şi limite administrative, curbe de nivel, păduri, irigaţii), I.G.F.C.O.T. - Consiliul Naţional al Apelor 
OSPA PLOIEŞTI, 1994 – STUDIU PEDOLOGIC, teritoriul comunal BRAZI, Ploieşti. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

Ioan MANTA 
 

 

  CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                                                 SECRETARUL COMUNEI, 
                                                                                                                             Daniela IANCU 

 


	UAT CORNU
	Tabelul 1.3
	Tabelul 2.1
	Tabelul 2.2


	Trupul  de pajişte
	Ioan MANTA

