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INTRODUCERE 

      1. Reglementarea organizării, administrării şi exploatării pajiştilor 

permanente. 

       Patrimoniul pastoral al tării noastre, alcătuit din peste 4,9 milioane 
hectare, constituie un însemnat potențial de resurse naturale pentru 
dezvoltarea economică, prin contribuțiile ce le poate aduce la susținerea 
sectorului zootehnic, furnizând două importante categorii de nutrețuri 
pentru baza furajeră, masă verde și fân, de bună calitate și la un preț de 
cost redus. Din punct de vedere al suprafeței ocupate cu pajiști 
permanente, România se situează pe locul al 5-lea în Europa, însă nu se 
poate spune același lucru despre starea de întreținere și productivitatea 
acestor pajiști, precum și despre calitatea furajelor obținute. 
      Starea actuală a pajiștilor din România a fost influențată profund de 

practicile anterioare, dar și din perioada actuală, deoarece, după 1990, o 
mare parte dintre acestea au fost utilizate nerațional sau abandonate, 
inputurile fiind nesemnificative sau nule, iar numărul de animale care 
folosesc pajiștile a scăzut. De asemenea, au apărut condiții favorabile 
pentru răspândirea unor specii cu caracter invaziv, care dăunează 
vegetației valoroase inițiale, unele chiar ajungând să domine în covorul 
vegetal. 
      În România, peste 70% din suprafața de pajiști permanente, se regăsesc 
pe terenuri în pantă, supuse proceselor de eroziune și dacă vegetația 
ierboasă nu ar acoperi aceste suprafețe, s-ar produce adevărate catastrofe 
ecologice, cu urmări de natură economico-socială, incalculabile. Pajiștile 
permanente din țara noastră păstrează una dintre cele mai complexe 
biodiversități floristice din Europa, fiind considerate adevărate bănci 
naturale de germoplasmă, sursă importantă de plante medicinale și 
melifere. Valoarea economică a pajiștilor este dată și de costul de 
producție relativ scăzut a ierbii sau fânului, față de alte sortimente de 
furaje: de două ori mai mic decât al furajelor însilozate, de trei ori mai mic 
decât al furajelor deshidratate și de patru ori mai mic decât al furajelor 

concentrate. 
      Pornind de la imensele suprafețe ocupate de pajiști pe glob și de la 
potențialul acestora de producție, este clar că ele constituie o rezervă 
enormă de hrană pentru omenirea viitoare. Marea importantă a pajiștilor 
revine din faptul că sunt o sursă de hrană pentru animalele domestice, 
mare parte din hrana acestora trebuind să fie asigurată de pajiști. În 
același timp, sunt habitat și sursă de hrană pentru animalele sălbatice. 
Majoritatea animalelor terestre, indiferent de poziția lor în lanțul trofic își 
au sursa primară de hrană în iarba pajiștilor. De aceea, se consideră că 
pajiștea asigură supraviețuirea și perpetuarea multor specii de animale. 
      Pajiștile reprezintă un mijloc eficace de prevenire și combatere a 
eroziunii solului deoarece pământul acoperit cu iarbă are o capacitate mult 
mai mare de a reține apa. Se cunoaște faptul că sub țelina pajiștilor 
primare s-au format cele mai fertile soluri, aceasta datorită atât 
rădăcinilor ierburilor care fasciculate fiind, leagă particulele de sol în 
agregate, îmbogățindu-le în substanțe organice cât și a bacteriilor fixatoare 
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de azot din nodozitățile leguminoaselor care îmbogățind solul în azot 
sporesc fertilitatea acestora. 
 
 
      Principii generale de amenajare. 
      Cadrul legal care reglementează organizarea, administrarea și 
exploatarea pajiștilor permanente care fac obiectul amenajamentului 

pastoral sunt : 
     1. Ordonanța de urgență nr. 15 din 27 mai  2015 pentru modificarea 
art.2 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/ 2013 privind  
organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru 
modificarea și completarea Legii fondului  funciar nr. 18 / 1991, precum și 
pentru  modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
3 / 2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură 
în perioada 2015 – 2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr. 36 / 1991 
privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură. 
     2. Hotărârea  nr. 78 din 4 februarie 2015 privind modificarea și 
completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor 
Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, 
administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1064/2013 (act publicat in Monitorul Oficial nr. 124 din 18 
februarie 2015) 
     3. Legea  nr. 86  din  27 iunie 2014 pentru aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 34/ 2013 privind organizarea, administrarea și 

exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea 
Legii  fondului funciar nr. 18 / 1991. 
     4. Ordonanța de urgență a Guvernului – OUG nr. 34  din 23 aprilie 
2013 (act publicat în Monitorul Oficial nr. 267 din 13 mai 2013) privind – 
organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și 
pentru modificarea și completarea Legii nr. 18/1991, republicată. 
     5. Ordinul nr. 407 din 31 mai 2013 ( publicat în MO nr 333 din 7 iunie 
2013) pentru aprobarea contractelor - cadru de concesiune și închiriere a 
suprafețelor de pajiști aflate în domeniul public / privat al comunelor, 
orașelor, respectiv municipiilor. 
     6. Ordinul nr. 544 din 21 iunie 2013, privind – metodologia de calcul a 
încărcăturii optime de animale pe hectar de pajiște, emis de Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale (act publicat în Monitorul Oficial nr. 386 
din 28 iunie 2013). 
     7. Hotărârea nr. 1064 din 11 decembrie 2013 privind Normele 
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea 

pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului 
funciar nr. 18/1991, document emis de Guvernul României (act publicat în 
Monitorul Oficial nr. 833 din 24 decembrie 2013), republicată. 
     8. Hotărârea Nr. 214 din 12.04.2017 pentru aprobarea procedurii 
privind asigurarea fondurilor necesare pentru realizarea amenajamentelor 
pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind 
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 
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modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 1.064/201 
     9. Hotărârea 643 din 9 septembrie 2017 privind modificarea și 
completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34 din 2013 privind organizarea 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1.064/2013 
 
      2. Instrumentele de management al pajiștilor. 
      În vederea asigurării unui management corespunzător a unei pajiști 
permanente, trebuie să fie utilizate atât instrumente tehnice și juridice de 
specialitate, cât și instrumente de ordin financiar fără de care nu ar fi 
posibilă materializarea măsurilor tehnice și juridice. 
 
      Instrumente tehnice și juridice 
      Conform HG nr. 1064  11/12 /2013, art. 4 ,,administrarea pajiștilor 
aflate în domeniul public și/sau privat al comunelor, orașelor, municipiilor 
și al municipiului București se face de către consiliile locale, cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare”. 
       În administrarea pajiștilor unei comune, localități principalul 
instrument utilizat este planul de management, respectiv modul de 
gestionare a pajiștilor ce se stabilește prin amenajamentele pastorale și 
regulamentul, ce îndeplinește un dublu rol, fiind atât un instrument juridic 
(solicitat și prevăzut de lege), cât și un instrument tehnic (necesită 

implicarea specialiștilor în cercetare din diferite domenii și elaborarea unor 
seturi de măsuri tehnice care să conducă la păstrarea compoziției 
floristice, a ratei de creștere a plantelor și de randament al pajiștilor, 
pentru a asigura cerințele nutriționale ale animalelor ( OUG nr. 34/2013, 
OR. Nr. 544/2013, HG 1064/2013). 
       În HG 1064/2013, la art. 8 alin. 1 se specifică faptul că modul de 
gestionare a pajiștilor se stabilește prin amenajamente pastorale, în 
condițiile legii. 
       Întocmirea amenajamentelor pastorale trebuie să respecte Hotărârea 
nr. 1064/2013 privind Normele metodologice pentru aplicarea 
prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind 
organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și 
pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, 
document emis de Guvernul României (act publicat în Monitorul Oficial nr. 
833 din 24 decembrie 2013). 
       Modul de implementare a amenajamentului pastoral se stabilește prin 
contractul de concesiune sau închiriere, conform prevederilor legale în 

vigoare. (HG nr. 1064/2013, art. 8, alin. 5). 
       În HG nr. 1064/2013, la art. 12 și 13 se prevăd următoarele: 
responsabilitatea pentru respectarea bunelor condiții agricole și de mediu 
revine exclusiv utilizatorilor. 
 
       3. Amenajamentul pastoral și regulamentul de utilizare al pășunilor 
și fânețelor. 
       ,,Amenajamentul pastoral” reprezintă ,,documentația care cuprinde 
măsurile tehnice, organizatorice și economice necesare ameliorării și 
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exploatării pajiștilor”, în conformitate cu obiectivele de management al 
pajiștilor prevăzute în Normele 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. 1, lit. a din HG nr. 1064/2013). 
       Măsurile prevăzute în ,,amenajamentul pastoral” se elaborează astfel 
încât să țină cont de exigențele economice, sociale și culturale, precum și 

de particularitățile  regionale și locale ale zonei. 
       Conform HG nr. 1064/213, art. 9, amenajamentul pastoral cuprinde: 
 (1) Potrivit prevederilor art. 9 alin. (9) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 34/2013, proiectul de amenajament pastoral se întocmește 
potrivit ghidului - cadru elaborat de Institutul de Cercetare - Dezvoltare 
pentru Pajiști Brașov, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezentele norme metodologice. 
 (2) Proiectul de amenajament pastoral va cuprinde, în mod obligatoriu, cel 
puțin următoarele elemente: 
       a) descrierea situației geografice, topografice și planul parcelar al 
pajiștilor aflate pe teritoriul unității administrativ-teritoriale. 
       b) descrierea solului și a florei. 
       c) capacitatea de pășunat a pajiștii. 
       d) lucrările de îngrijire și îmbunătățire a pajiștilor. 
       e) planul de fertilizare și măsurile agro – pedo - ameliorative. 
       Utilizator de pajiști - ,,crescător de animale,, persoană fizică având 
animalele înscrise în Registrul național al exploatațiilor (RNE)/crescător de 
animale, persoană juridică de drept public sau de drept privat, constituită 

conform prevederilor Codului civil, având animale proprii sau ale 
fermierilor membri înscrise în RNE, care desfășoară activități agricole 
specifice categoriei de folosință pășuni și fânețe, conform clasificării 
statistice a activităților economice în Uniunea Europeană pentru producția 
vegetală și animală, care deține legal dreptul de folosință asupra suprafeței 
agricole și care valorifică pășunea prin pășunare cu efective de animale sau 
prin cosire cel puțin o dată pe an”. (art. 2, alin. d din OUG nr. 34/2013). 
        Regulamentul de utilizare și gestionare al pajiștilor, este inclus în 
,,amenajamentul pastoral”, iar ,,Consiliile locale au obligația să elaboreze 
amenajamentul pastoral, valabil pentru toate pajiștile aflate pe unitatea 
administrativ-teritorială în cauză, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe 
de urgență” (art. 6, alin. 2 din OG nr. 34/2013). 
        Potrivit art. 9 alin. 9 din OG nr. 34/2013 ,,Consiliile locale au 
obligația să aprobe amenajamentele pastorale, valabile pentru toate 
pajiștile permanente aflate pe unitatea administrativ-teritorială în cauză, 
întocmite de către specialiștii din cadrul primăriilor, al direcțiilor județene 
pentru agricultură și din cadrul Camerelor agricole județene aflate în 

subordinea consiliului județean și al Consiliului General al Municipiului 
București sau de către specialiștii din cadrul inspectoratelor teritoriale de 
regim silvic și de vânătoare, după caz, conform ghidului elaborat de 
Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Pajiști Brașov, potrivit 
prevederilor prezentei ordonanțe de urgență”. 
        Actualizarea proiectelor de amenajamente pastorale se realizează la 
o perioadă de 10 ani. (art. 6^1, alin. 7 din HG nr. 1064/2013). 
        Scopul amenajamentelor pastorale constă în reglementarea și 
organizarea în timp și spațiu a producției erbacee din pajiști, potrivit  
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condițiilor staționare locale și incidenței măsurilor de agromediu, astfel ca 
să asigure o gospodărire rațională a acestora, având în același timp ca țintă 
și menținerea biodiversității și protejarea mediului înconjurător. 
 
 

 

 

 

 
 

CAP. I. SITUAȚIA TERITORIAL - ADMINISTRATIVĂ ȘI ORGANIZARE 
 

1.1. Situația teritorial-administrativă         

      Amplasarea teritorială a localității 

      Euroregiunea : Centru  

      Județul : Alba 

        Comuna : METEȘ 

      Denumirea deținătorului legal : 

      Unitatea administrativ-teritorială - METEȘ cu sediul în localitatea 

METEȘ, Str. Pincipală, Nr. 43, Județul Alba.   

      U.A.T. METEȘ este situată în partea central - vestică a județului Alba, în 

bazinul râului Ampoi, aflându-se la o distanță de 17 km de reședința 

județului, municipiul Alba Iulia și 17 km de orașul Zlatna cel mai apropiat. 

      Coordonatele geografice care definesc așezarea comunei  sunt: 

paralela de 460 06 latitudine nordică, și meridianul 230 25 longitudine 

estică. 

      Din punct de vedere administrativ, teritoriul comunei are în 

componență 8 sate:  

       - Meteș 

       - Ampoița 

       - Lunca Ampoiței 

       - Lunca Meteșului 

       - Poiana Ampoiului 
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       - Presaca Ampoiului 

       - Tăuți 

       - Văleni 

      De asemenea, în comuna Meteș sunt întâlnite și 4 cătune: 

       - Isca 

       - Pădurea Tăuți 

       - Poiana Ursului 

       - Remetea 

      Localitatea Meteș este și reședință de comună, luând ființă pe pantele 

versantului stâng al Ampoiului și coborând spre drumul de pe Valea 

Ampoiului (DN74). Astfel, satul Meteș este un sat de vale, adunat pe terasa 

Ampoiului, având unele gospodării risipite pe versantul stâng al Ampoiului și 

pe Valea Meteșului. 

      Satul Ampoița s-a născut într-un bazinet de pe cursul râului Ampoița, la 

3 km de vărsarea acestuia în Ampoi. Cu trecerea timpului, satul s-a alungit 

înspre gura râului, spre șoseaua națională și calea ferată. Satul Ampoița are 

un intravilan cu o suprafață de 122 ha, ce se întinde de-a lungul văii 

Ampoiței, de la vărsarea acesteia în Ampoi pe o lungime de cca. 8 km. 

      Satul Lunca Ampoiței este dezvoltat pe cursul superior al Văii Ampoița 

și are o formă alungită ce ține pe lungul drumului comunal. Răspândirea 

acestui sat a fost limitată de zona montană dintre izvoarele Ampoiței și 

Cheile Ampoiței, situate în bazinul mijlociu al văii 

      Satul Lunca Meteșului a luat ființă în același mod ca satul Lunca 

Ampoiței fiind așezate unul în continuarea celuilalt. Cele două sate au o 

lungime de 1300 m și o desfășurare pe verticală între 250 și 300 m. Pe 

versantul drept se află căteva peșteri dintre care cea mai mare, Peștera 

Liliecilor cu o lungime de 311 m. Suprafața protejată este de 41 ha. 

      Satul Poiana Ampoiului este pe malul drept al Văii Ampoiului, 

dezvoltat într-un bazinet constituit la vărsarea pârâului Bobu. Ca și 

răspândire, este un sat de vale adunat, ce s-a dezvoltat pe terasa râului 

Ampoi și pe văile afluente. Dezvoltarea localității se limitează datorită 

versanților înconjurători și de lunca inundabilă a Ampoiului. Cu trecerea 

timpului, localitatea s-a extins pe malul stâng al Ampoiului, de-a lungul 

drumului național. 

      Satul Presaca Ampoiului situat în partea de vest a comunei, pe valea 

Ampoiului, se întinde atât pe malul râului Ampoi, cât și pe malul celor 3 văi 

care străbat satul: Valea Mare, Valea Bibarțului, Valea Rîmeți și Pârâul 
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Alunelor. Valea Mare, curge de la nord spre sud și este compusă din două 

văi: Valea Frâului și Valea lui Călbăzâș.Ca și structură este un sat adunat, 

însă are o formă digitată, dezvoltarea lui fiind limitată de versanții 

înconjurători și de lunca inundabilă a Ampoiului. Odată cu trecerea anilor, 

localitatea s-a dezvoltat și pe malul stâng al Ampoiului, de-a lungul șoselei 

și a văii Bibarțului. 

      Satul Tăuți se află situat pe Valea Ampoiului, într-un bazinet 

depresionar, unde se varsă Valea Ampoiului pe malul drept, cu prelungiri în 

amonte până la Pârâul Valea Satului și în aval până la Pârâul Valea Bobului, 

precum și pe malul stâng al Ampoiului, de-a lungul DN74. Ca și celelalte 

sate, satul Tăuți este limitat în a se dezvolta, datorită versanților cât și 

luncii inundabile a Ampoiului. Satul este traversat de calea ferată Alba 

Iulia-Zlatna și de râul Ampoi, ocupând o parte din lunca inundabilă a 

acestuia. Satul Tăuți este cunoscut că a luat ființă în apropierea Cetății 

Tăuți, situată pe un vârf de munte care domină Valea Ampoiului. 

      Satul Văleni s-a fixat pe malul drept al Ampoiului, în dreptul localității 

Meteș, la vărsarea văii Găureni și pe versanții acesteia. Structura satului 

este  adunată, în zona de luncă și răsfirată pe versanți, iar forma este 

tentaculară. 

      Isca este un cătun de munte tipic, cu gospodării risipite pe interfluviul 

dintre văile Meteș și Isca. Localitatea nu beneficiază de acces facil, de 

aceea dezvoltarea acesteia este limitată. 

      Cătunul Pădurea Tăuți este un sat cu case risipite, situat pe versantul 

și platourile de pe partea dreaptă a Ampoiului, în aval de satul Tăuți. 

Accesul în cătun este greoi, de aceea dezvoltarea este limitată, în 

localitate regăsindu-se trei gospodării situate la Gura Ampoiței. 

      Cătunul Poiana Ursului este un cătun, situat pe platourile culmilor de 

la sudul localității Văleni. Cătunul are o structură tipică de munte, cu case 

risipite, limitat în dezvoltare datorită drumului greu accesibil. Poiana 

Ursului, cuprinde în structura sa 10 gospodării, situate în bazinul superior al 

văii Mărgineanului la altitudine medie de 650 m. 

      Cătunul Remetea este un cătun de munte format din două grupuri de 

gospodării, unul pe Valea Ampoiței, iar celălalt pe pârâul Maciului. Situată 

între Ampoița și Cheile Ampoiței, 

      Ca și așezare geografică, comuna Meteș este situată în cadrul Munților 

Apuseni, între Munceii Vântului la sud și Munții Trascăului la nord fiind 

străbătută de Valea Ampoiului. 

     U.A.T. Meteș are următorii vecini: 

      - la est: comuna Ighiu și municipiul Alba Iulia; 
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      - la vest: orașul Zlatna; 

      - la sud: comuna Blandiana și comuna Vințu de Jos; 

      - la nord: comuna Întregalde și comuna Ighiu. 

      Suprafața totală a comunei potrivit datelor statistice din 2018 furnizate 

de Institutul Național de Statistică este de 14.224 ha. Aceasta este compusă 

din 4987 ha terenuri agricole și 9.464 ha terenuri neagricole. 

      Suprafața totala a comunei este de 14.224 ha.   

      Terenuri agricole - 4987 ha 

                      - terenuri arabile - 487 ha 

                      - pășuni    - 2443 ha                                

                      - fânețe    - 1946                                 

                      - vii          - 8 ha                                 

                      - livezi      -103    
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1.2 . Actele de proprietate 

        Denumirea deținătorului legal de pășune. 

      Deținătorul legal de pajiști este Consiliul Local al Comunei Meteș și 

proprietari individuali iar suprafața deținută de aceștia este de 5184,3 ha 

care sunt amplasate pe raza de activitate a satelor componente ale 

Comunei Meteș și anume, satele Meteș, Ampoița, Lunca Ampoiului, Lunca 

Meteșului, Poiana Ampoiului, Presaca Ampoiului, Tăuți, Văleni și cătunele 

Ișca, Pădurea Tăuți, Poiana Ursului și Remetea . 

 Documente care atestă dreptul de proprietate  sau deținere 

legală……………………………. De completat 

    Suprafața detaliată a pajiștilor (categoria de folosință, număr de 

tarla, suprafața in hectare, număr de bloc fizic, teritoriu administrativ) 

este prezentată in tabelul  din anexa: 

      1.3. Gospodărirea anterioară a pajiștilor din amenajament      

      Pășunatul s-a efectuat sub formă organizată, fiind admise, numai  

cirezi și turme organizate. Orice altă formă de deținere a animalelor se 

consideră pășunat clandestin iar cositul fânețelor s-a executat când 

gramineele sunt in faza de înflorit. 

      Terenurile evidențiate aflate în administrarea proprietarilor individuali, 

au fost folosite pentru pășunatul animalelor, în scopul asigurării unui 

pășunat rațional pe tot parcursul anului, stabilindu-se efectivele de 

animale pe fiecare lot în parte iar fânețele in scopul obținerii de fân. 

Lucrările de întreținere a pajiștilor si a utilităților zoopastorale au fost 

efectuate de către crescătorii de animale care le folosesc.  

      Lucrările de întreținere a suprafețelor de pajiști, efectuate înaintea 

începerii pășunatului, în timpul pășunatului cât și după încheierea 

sezonului de pășunat au fost: curățirea terenului de resturi vegetale, 

defrișarea speciilor lemnoase nevaloroase, combaterea mușuroaielor 

vegetale și animale, combaterea buruienilor nefolositoare, lucrări de 

supraînsămânțare, fertilizare cu îngrășăminte organice și îngrășăminte 

chimice, curățarea și forarea de noi fântâni, jgheaburi pentru adăpat 

animalele, pietruirea de drumuri spre pășune, băi pentru ovine 

      Pajiștile deținute de proprietarii individuali și Consiliul Local al 

Comunei Metes au fost utilizate pentru hrana animalelor proprietate a 

locuitorilor comunei și în perioada 2008-2015 au fost repartizate pe bază de 

contracte de închiriere deținătorilor de animale  de pe raza comunei cu 

respectarea încărcături de animale pe unitatea de suprafață si obținerea de 

fân. 
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      Pe aceste suprafețele nu au mai fost întocmite amenajamente 

pastorale și ele sunt utilizate ca și pășuni și fânețe. Producția medie de 

iarbă a pajiștilor din comuna Meteș, determinată pe baza datelor din 

ultimii 5 ani este prezentată în tabelul de mai jos:  

Anul  2015 2016  2017 2018 2019 Media 

Producția medie to/ha       7,55 6,8 6,02 6,23 6,6 6,64 

 

CAPITOLUL  II 

ORGANIZAREA TERITORIALĂ A U.A.T. METEȘ. 

2.1 Amplasarea teritorială a trupurilor de pajiște in cadrul U.A.T. Meteș.  

       Planurile care au stat la baza lucrărilor de  identificare și determinare 

din punct de vedere topografic a pajiștilor sunt planuri aerofotogrametrice 

la scara 1: 5000 și 1: 10000, foi volante, planuri și hârți topografice și 

cadastrale existente la Primăria  Comunei Meteș 

      Repartiția teritorială a pajiștilor din U.A.T. METEȘ 
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      2.2. Vecinătățile și limitele fiecărui trup de pajiște sunt prezentate 

mai jos. 

      1. Pajiștea. Valea Muntelui, Pleșcuța.  
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       Pajiștea. Valea Muntelui, Pleșcuța.  
 
       Suprafața 399,40 ha pășuni și fânete naturale iar acestea sunt situate 
in extravilanul localităților Lunca Meteșului și Lunca Ampoiței, cu următorii 
vecini. 

La nord – UAT Intregalde 
La est -  UAT Ighiu și trup 2 
La sud - drum  și trup 5 
La vest - UAT Zlatna 
 

       -  cuprinde pășuni și fânețe naturale care fac parte din proprietăți 
private a persoanelor fizice , persoane juridice și composesorat conform 
declarației de completare a registrului agricol. 
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1. Pajiștea. Frasinul, Pleșe, Șesul Barbului. 
 
 

 

 

      Pajiștea. Frasinul, Pleșe, Șesul Barbului.  
 
      Suprafața 301,04 ha pășuni și fânețe naturale iar acestea sunt situate 
in extravilanul localităților Lunca Meteșului și Lunca Ampoiței, cu următorii 
vecini. 

       La nord – UAT Ighiu 
       La est - Valea macri și pădure 
       La sud - drum  

       La vest - trup 1 
 

      - cuprinde persoanele fizice care dețin pășuni și fânețe naturale 
conform declarației de completare a registrului agricol. 
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3. Pajiștea. Mesteacăn, Furcituri. 

 

        Pajiștea. Mesteacăn, Furcituri. 
  
        Suprafața 399,23 ha pășuni și fânețe naturale iar acestea sunt situate 
in extravilanul localităților Lunca Ampoiței, Remetea și Ampoița, cu 
următorii vecini. 

 
La nord – UAT Ighiu 

La est – trup 4 
La sud - drum  
La vest - Valea Macri 
 

         - cuprinde persoanele fizice care dețin pășuni și fânețe naturale 

conform declarației de completare a registrului agricol. 
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      4. Pajiștea. Rozoare, Sub Margini. 
 

 

 
 
 

 
 

      Pajiștea. Răzoare, Sub Margini.  
 
      Suprafața 198,86 ha cuprinde pășuni și fânețe naturale. Acestea sunt 
situate in extravilanul localității Ampoița și are următorii vecini. 
 
        La nord – UAT Ighiu 
        La est – UAT Ighiu 
        La sud - drum  
        La vest - trup 3 
 

         - cuprinde persoanele fizice care dețin pășuni și fânețe naturale 

conform declarației de completare a registrului agricol. 
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     5. Pajiștea. Măgura Neagră, La Fata, Dealul Lung. 
 

 

 
 

 
   Pajiștea. Măgura Neagră, La Fata, Dealul Lung.  
 
   Suprafața 397,68 ha  cuprinde pășuni și fânețe naturale iar acestea 
sunt situate in extravilanul localităților Lunca Meteșului și Lunca 
Ampoiței, cu următorii vecini. 

 
La nord – Trup 1 
La est – trup 6 
La sud - Trup 8 și Trup 7 
La vest - UAT Zlatna 

 
             - cuprinde persoanele fizice care dețin pășuni și fânețe naturale 

conform declarației de completare a registrului agricol. 
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     6. Pajiștea. Osoi, Repaus. 

 

 
 

 
 

          Pajiștea. Osoi, Repaus. 
 
       Suprafața 292,525 ha cuprinde pășuni și fânețe naturale iar acestea 
sunt situate in extravilanul localităților Lunca Meteșului, Lunca Ampoiței, 
Isca, Meteș cu următorii vecini. 

 
           La nord – drum 
           La est – drum și trup 9 
           La sud - trup 8  
           La vest - trup 5  
 

        - cuprinde persoanele fizice care dețin pășuni și fânețe naturale 

conform declarației de completare a registrului agricol. 
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7. Pajiștea. Hij, Stănișoara. 

 

 

 

       Pajiștea. Hij, Stănișoara.  
 
       Suprafata 399,43 ha cuprinde pășuni și fânețe naturale iar acestea sunt 
situate in extravilanul localității Presaca Ampoiului cu următorii vecini.  

 
La nord – trup 5 
La est -  trup 8 și trup 11 
La sud - DN 74 
La vest - UAT Zlatna 
 

        - cuprinde persoanele fizice care dețin pășuni și fânețe naturale 

conform declarației de completare a registrului agricol. 
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8. Pajiștea. Poienița 

 

 

 

        
 
    Pajiștea. Poienița.  
 
      Suprafața 231,93 ha cuprinde pășuni și fânețe naturale iar acestea sunt 
situate in extravilanul localităților Meteș și Ișca, cu următorii vecini. 
 

La nord – Trup 5 și Trup 6 
La est – Trup 9 
La sud - Trup 11 
La vest - Trup 7 
 

       - cuprinde persoanele fizice care dețin pășuni și fânețe naturale 

conform declarației de completare a registrului agricol. 
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 9. Pajiștea. Copăcel, Poiana lui Mihai, Ferice. 

 

 

       Pajiștea. Copăcel, Poiana lui Mihai, Ferice.  
 
       Suprafata 394,12 ha cuprinde pășuni și fânețe naturale iar acestea sunt 

situate in extravilanul localităților Meteș, Remetea și Ampoița, cu următorii 
vecini. 

 
       La nord – Drum 
       La est – Trup 10 și Trup 16 
       La sud - trup 16, Trup 11 și Valea Meteșului 
       La vest - trup 8 

 
       - cuprinde persoanele fizice care dețin pășuni și fânețe naturale 

conform declarației de completare a registrului agricol. 
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10.  Pajiștea. Coșercești, Dumbrava, Piatra Boului. 
 

 
 

 
      Pajiștea. Coșărcești, Dumbrava, Piatra Boului.  
 
      Suprafața 252,95 ha cuprinde pășuni și fânețe naturale iar acestea sunt 
situate in extravilanul localităților Meteș, Ampioța și  Tăuți, cu următorii 
vecini. 

 
La nord – Trup 4 
La est - DN 74 și Trup 16 
La sud - Trup 16  
La vest - trup 9 
 

      -  cuprinde pășuni și fânețe naturale care fac parte din proprietăți 
private a persoanelor fizice , persoane juridice și composesorat conform 
declarației de completare a registrului agricol. 
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11.Pajistea Câmpul Poienii, Coasta Bercii 
 

 

 

 

          Pajistea.  Câmpul Poieni, Coasta Berci.  
 
       Suprafața 224,72 ha cuprinde pășuni și fânețe naturale iar acestea sunt 
situate in extravilanul localităților Meteș, Poiana Ampoiului, cu următorii 
vecini. 

 
        La nord – Trup 4,Trup 9, Trup 10 
        La est - Valea Meteșului 
        La sud - DN 74 
        La vest - trup 7 
 

        -  cuprinde pășuni și fânețe naturale care fac parte din proprietăți 

private a persoanelor fizice , persoane juridice și composesorat conform 

declarației de completare a registrului agricol. 
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12. Pajiștea Dosul Vinții, Lacuri și Gura Ursului 

 

 

 

        Pajiștea. Dosul Vinții, Lacuri și  Gura Ursului.  
 
       Suprafața 398,64 ha de pășuni și fânețe naturale iar acestea sunt 
situate in extravilanul localităților Presaca Ampoiului și Poiana Ampoiului 
cu următorii vecini. 

 
La nord – DN 74 
La est - Trup 13 
La sud- UAT Zlatna și UAT Blandiana 
La vest- UAT Zlatna 
 

       - cuprinde persoanele fizice care dețin pășuni și fânețe naturale 

conform declarației de completare a registrului agricol. 
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13. Pajiștea. Cărbunari, Curătură, Obârșe, Dobrila. 

 

 

 

      Pajiștea. Cărbunari, Curătura, Obarșe, Dobrila.  
 
      Suprafața 197,46 ha de pășuni și fânețe naturale iar acestea sunt 
situate in extravilanul localității Poiana Ampoiului cu următorii vecini. 

 
        La nord – DN 74 
        La est - Trup 14 
        La sud - UAT Vintul de jos și UAT Blandiana 
        La vest - Trup 12 
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      - cuprinde persoanele fizice care dețin pășuni și fânețe naturale 

conform declarației de completare a registrului agricol. 

 

 

 

14. Pajiștea. Stăuini, Măguri, Lazuri 

 

 

     Pajistea. Pajiștea. Stăuini, Măguri, Lazuri.  
 
      Suprafața 390,85 ha de pășuni și fânețe naturale iar acestea sunt 
situate in extravilanul localităților  Poiana Ampoiului și Văleni cu urmatorii 
vecini. 
 

La nord – DN 74 
La est - Trup 16,Trup 15,Trup 17 
La sud - UAT Vintul de jos  
La vest - Trup 13 

 

      - cuprinde persoanele fizice care dețin pășuni și fânețe naturale 

conform declarației de completare a registrului agricol. 
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15. Pajiștea Dealul Găurenilor 

 

 

 

      Pajiștea Dealul Găurenilor.  
 
      Suprafața 295,65 ha de pășuni și fânețe naturale iar acestea sunt 
situate in extravilanul localităților Poiana Ampoiului, Poiana Ursului și 
Văleni cu următorii vecini. 

 
La nord – Trup 16 
La est - Trup 16 
La sud - UAT Vințul de Jos, UAT Alba 
La vest - Trup 17 

 

      - cuprinde persoanele fizice care dețin pășuni și fânețe naturale 

conform declarației de completare a registrului agricol. 
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16. Pajiștea. Bobu, Pădurea Tăuții 

 

 

 

      Pajiștea. Bobu, Pădurea Tăuții.  
 
      Suprafața 398,77 ha de pășuni și fânețe naturale iar acestea sunt 
situate in extravilanul localităților Tăuți, Pădurea Tăuți și Văleni cu 
următorii vecini. 

 
           La nord – DN 74 

           La est – UAT Alba Iulia 
           La sud - Trup 15 
           La vest - Trup 14 
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      - cuprinde persoanele fizice care dețin pășuni și fânețe naturale 

conform declarației de completare a registrului agricol. 

 

 

 

 

 

17. Pajiștea. Zăpode, Dealul Poienii. 

 

 

     Pajiiștea.  Zăpode, Dealul Poieni. 
 
      Suprafața 156,76 ha de pășuni și fânețe naturale iar acestea sunt 
situate in extravilanul localităților Poiana Ampoiului, Poiana Ursului și 
Văleni cu urmatorii vecini.  

 
         La nord – Trup 14 
         La est – Trup 15 
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         La sud - UAT Vințul de Jos 
         La vest - Trup 14 
 

      - cuprinde persoanele fizice care dețin pășuni și fânețe naturale 
conform declarației de completare a registrului agricol. 

 
 

        
 
 
 
 

 
CAPITOLUL  III 

DESCRIEREA  SITUAȚIEI  GEOGRAFICE  ȘI TOPOGRAFICE  A   PAJIȘTILOR 
DIN COMUNA  METEȘ 

 
        3.1. Așezarea Geografică. 

Unitatea  Administrativ teritoriala METES este situata pe Valea 

Ampoiului. 

           In lucrarea de fata au fost luate in studiu terenurile ocupate de 

pajisti naturale cu scopul de a oferii date pedoclimatice pentru 

ameliorarea si exploatarea acestora. 

           Lucrarea cuprinde date cu privire la conditiile naturale ale 

teritoriului cum sunt:  geologie,litologie, hidrologie,hidrografie si 

clima . 

            Capitolul  de pedologie cuprinde o lista de soluri, fisele de 

soluri  cu descrierea morfologica si datele fizico-chimice si bonitarea 

terenurilor cu notele de bonitare si clasele de calitate pentru 

folosinta pajiste (pasuni si fanete) apoi cu notele medii ponderate 

pentru fiecare trup de pajiste. 

       Lucrarea mai cuprinde starea agrochimica a terenurilor si 

recomandari de fertilizare pe fiecare trup in parte. Suprafata luata in 

studiu este de 5.330 ha. 

3.2. Relieful 
                 În cadrul comunei Metes întalnim o mare varietate de forme 

de relief datorita diversitatii factorilor care le genereaza. Aceasta 

multitudine de forme de relief se incadreaza in doua tipuri mari 

geomorfologice si anume: 
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1. zona de lunca; 
2. zona de versant; 

                     

                    Zona de lunca este intalnita in lungul raului Ampoi, pe tot 

parcursul lui de la vest la est, in putine cazuri zona de versant flancand 

direct albia raului. Pe lungimea sa zona de lunca are latimi diferite, cu 

valori cuprinse intre 600 m si 100 m sau chiar mai putin.   Aceasta zona 

s-a dezvoltat cu latime mai mare in apropierea localitatilor Presaca 

Ampoiului, Poiana Ampoiului, Tauti si Ampoita.  Aceasta zona este 

acoperita cu depozite aluviale   formate  in principal din nisipuri si mai 

rar pietrisuri, dar si din depozite coluviale si proluviale aduse de 

principalii afluenti ai Ampoiului, formandu-se astfel la confluenta 

acestora cu Ampoiul conuri de dejectie. 

 

                   Zona de versant cuprinde cea  mai mare parte a teritoriului 

comunei si intra  in componenta dealurilor si muntilor. Aici nu vom trata 

diferit aceste forme de relief deoarece este greu de facut o delimitare 

precisa intre ele. Totodata aceste forme au influentat relativ la fel in 

evolutia solurilor de aici, deosebirea fiind numai in diferentele de 

altitudine. Trebuie remarcat faptul  ca in partea de nord a vaii 

Ampoiului, respectiv in zona muntilor Trascaului, intalnim altitudini cu 

valori mai mari de 1000 m (Muchea Muncelului 1284 m), cea mai mare 

din cadrul teritoriului, pe cand in partea de sud a vaii, in Muntii Vintului 

intalnim altitudini cu valori in jur de 1000 m, dar cel mai adesea sub 

aceste cote.   De asemenea mai trebuie subliniat faptul ca orientarea 

culmilor in partea de nord este oblica pe valea Ampoiului cu orientarea 

NV – SE, iar in partea de sud acestea sunt perpendiculare pe vale 

respectiv de la sud la nord. 

           Valea Ampoitei, principalul afluent al Ampoiului din cadrul 

teritoriului este flancata  pe partea stanga a ei de o culme principala 

care reprezinta si cumpana de ape intre aceasta si valea Ighiului. Aici 

remarcam cote ca: Muchea Muncelului 1284 m, Grohotul Pragului 1236 

m, varful Obarsiei 1049 m, Varful Prislop 1025 m. Se remarca apoi cote 
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inspre aval care scad in  altitudine cum sunt: dealul Popii 802 m, dealul 

Ferului 634 m, dealul Holmului 426 m, pana la zona de lunca, la 300 m 

altitudine. Pe partea dreapta a vaii culmea principala reprezinta 

cumpana dintre valea Ampoitei si valea Metesului. Aici remarcam varfuri 

ca: dealul Lung 1230 m, varful Magura 1236 m, Coltul inalt 1016 m, 

varful Osoiului 950 m, iar in treimea  inferioara a vaii varful Fecioarei 

542 m si Chicera 469 m. In partea de vest de pe partea stanga a 

Ampoiului, in zona de izvoare a vaii Isca se afla Muchea Marului 1075 m 

. iar ceva mai la nord de valea Albinii, dealul Jidovina 766 m,   dealul  

Toaca 608 m si dealul Morii 445 m. 

             Pe partea dreapta a Ampoiului  remarcam o culme principala 

paralela cu albia raului Ampoi din care pleaca spre nord o serie de culmi 

in general perpendiculare pe acest rau. Culmea principala reprezinta si 

cumpana de ape dintre afluentii Ampoiului si cei ai Muresului, unde 

remarcam cote ca: varful Mare 1011 m, Piciorul ursului 955 m, dealul 

Hatarasa 859 m, varful Stauinii 919 m, varful Plesa Melcului 703 m. Din 

aceasta culme se desprind o serie de varfuri situate intre afluentii 

acestui rau. Dintre acestea scoatem in evidenta urmatoarele: varful lui 

Aron 479 m, varful Frasinului 861 m, varful Dumbrava 645 m, dealul 

Ursului 813 m, varful Stauini Poiana 709 m, dealul Gaureni 659 m. 

Datorita  varietatii mari litologice in cadrul comunei se intalnesc o serie 

de forme de relief caracteristice in general rocilor pe care s-au format. 

Trebuie subliniat faptul ca in partea de nord a Ampoiului diversitatea de 

forme de relief este mai mare pe cand in cea de sud relieful este mai 

uniform. 

                Partea sudica a teritoriului, respectiv cea situata pe versantul 

drept al vaii Ampoiului se caracterizeaza printr-un relief format pe gresii 

si conglomerate. Acest tip de relief se dezvolta si in partea de nord a 

Ampoiului, acolo  unde  apar  aceste roci. 

                    Pe conglomerate, relieful tipic se caracterizeaza prin 

interfluvii rotunjite, marginite adesea de abrupturi. Aceste interfluvii au 

pante convexe care dau imaginea unor cupole. Prezenta 

conglomeratelor in alternanta cu alte roci este pusa in evidenta de o 

serie de rupturi de panta. Gresiile dau un relief creat in general de 

procesele de siroire si au un aspect de tip  “ Cadlaus” dezvoltat pe gresii 
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albicioase. Vaile sunt inguste si au in profilul longitudinal o serie de 

praguri care sunt mai pregnante atunci cand stratele au o pozitie 

contrara curgerii apei. 

                 Relieful dezvoltat pe marne si argile care se comporta in 

general ca roci impermeabile este caracterizat prin pante concave mai 

domoale decat cele situate pe alte roci.  Morfologia   pe   aceste  roci are 

aspect haotic datorat de alunecarile vechi in general fixate dar si de cele 

actuale. In aceasta zona o mare dezvoltare o au rocile calcaroase care 

dau un relief caracteristic. Pe aceste  calcare apar atat forme 

caracteristice de exocarst cat si forme endocarst. 

                  Formele  exocarstice sunt lapiezurile, dolinele si cheile. 

Caracteristice pentru aceasta zona sunt siroirile calcaroase sub forma de 

cupole,  mai ales in zona Ampoita  si Metes. Formele de endocarst sunt 

reprezentate mai ales prin pesteri intre care amintim: Pestera Liliecilor 

pe malul drept al vaii Ampoita. Pe aceste roci relieful apare cu interfluvii 

mai largi sub forma de platouri si cu abrupturi spre vaile care 

fragmenteaza aceste zone. Ca procese de versant, pe langa alunecari si 

eroziune de suprafata trebuie subliniata si prezenta grohotisurilor. 

Acestea se  dezvolta la baza  abrupturilor, mai ales a celor calcaroase. 

Cele mai frecvente sunt cele fixate care sunt si cele mai vechi. 

Reactivarea lor se face prin procese torentiale mai ales in zonele 

descoperite. In unele cazuri iau nastere adevarati torenti de pietre pe 

versantii cu abrupturi sau cu panta puternic inclinata. 

 

        
        3.3 Geologia și Litologia 

               

               Geologia si litologia este foarte complexa in aceasta zona aici 

facandu-si aparitia  o serie de roci de origini diferite ca cele 

sedimentare, vulcanice si metamorfice. 

Cele mai vechi depozite sunt cele apartinand  Malmului care sunt 

reprezentate prin calcare masive formate din calcarenite stratificate si 

calcare recristalizate, acestea atingand grosimea de 700 m. Aceste 
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formatiuni apar izolat sub forma de cupole scoase in relief in zona 

Ampoita si Metes. 

                    Neocamianul se dezvolta pe o linie SV – NE de la Presaca 

Ampoiului si traverseaza valea Ampoitei in treimea sa superioara. Din 

punct de vedere litologic  Neocamianul se caracterizeaza printr-un facies 

fin si altul grosier. Faciesul fin este format din sisturi argiloase verzui si 

violacee care au suferit un metamorfism incipient. Faciesul grosier este 

reprezentat prin brecii  mixte vulcanogen sedimentare.   Tot   

Neocamianului 

                Îi sunt atribuite calcare  cenusii – verzui. 

                   Aptian superior Albian  Caracteristica acestei formatiuni 

consta in frecventele variatii litologice atat pe verticala cat si pe 

orizontala. Cele mai frecvent intalnite sunt argilitele de culoare violacee 

si verzuie – cenusie in care  sunt  remaniate elemente  de calcare. 

Alaturi de acestea mai intalnim brecii conglomerate si gresii. In aceasta 

perioada se remarca si rocile bazaltice rezultate in urma activitatii 

vulcanice, dezvoltate in partea de   nord  a vaii Ampoita. 

  

                   Vracomian – Cenomanian   este   reprezentat  prin strate de 

valea lui Paul care formeaza un pachet de gresii friabile care se mai 

intalnesc si in conglomerate. Aceste depozite se intalnesc la sud de valea 

Ampoiului in zona Presaca. 

 

                  Turonian  Maestrictian este o formatiune de flis si se 

intalneste la extremitatea sudica a comunei, respectiv in Muntii Vintului. 

Sunt reprezentate prin gresii, marne nisipoase  dar si conglomerate. 

 

               Tortonianul apare in zona localitatii Ampoita, la nord de aceasta 

si este alcatuit din conglomerate ce contin si lentile de material grezos 

sau argilos de care se trece la gresii roscate caramizii cu intercalatii de 

marne argiloase violacee. La acest nivel apar o serie de produse 
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vulcanice care pe alocuri imprima depozitelor caracterul unei formatiuni 

vulcanogen – sedimentare. 

 

              Cuaternarul este reprezentate prin roci sedimentare in zonele de 

vai prin depozite aluviale, coluviale dar si grohotisuri, in zonele de panta 

abrupta. 

 

        3.4. Hidrografia și Hidrologia              

        

                Principala artera hidrografica este valea Ampoiului care aduna 

apele de pe intreg teritoriul comunei Metes. Acest rau are debit relativ 

constant exceptie facand doar perioadele excesiv de ploioase   cand 

debitul creste foarte mult producand inundatii sau perioadele secetoase 

cand debitul scade foarte mult. 

                In aceasta zona, pe partea stanga raul  Ampoi primeste o serie 

de afluenti mai importanti dintre care amintim: valea Bibartului, valea 

Metesuluiu si valea Ampoitei. Aceste vai au debite importante cu bazine 

de receptie mari bine individualizate. valea Bibartului are o lungime de 8 

km, tragandu-si izvoarele din estul masivului Corabia. Diferenta de 

altitudine dintre obarsie si varsare (800 m) face ca profilul longitudinal 

sa prezinte o mare cadere reprezentata atat prin repezisuri cat si prin 

rupturi de panta. 

                   Valea Metesului are o lungime tot de 8 km, cu orientare NV – 

SE. Are de asemenea o cadere mare si primeste ca afluenti  valea Isca si 

valea Albinii. 

                   Valea Ampoitei este cel mai important dintre afluentii din 

cadrul comunei. Profilul longitudinal are o inclinare foarte neuniforma 

pe intreg parcursul alternand sectoarele cu panta inclinata cu cele  mai 

line in functie de depozitele litologice  pe care le strabate. Ca afluenti 

valea Ampoitei primeste pe partea stanga: valea Muntelui, valea Macrii, 

paraul Bisericii si paraul Dobrii. Pe partea dreapta versantul fiind mai 

abrupt si mai scurt, primeste ca afluenti o serie de paraie 

nesemnificative dar de cele mai multe ori 
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cu debit permanent. Cei mai importanti afluenti de pe partea dreapta a 

Ampoiului respectiv cei care isi au obarsia in Muntii Vintului incepand 

din spre amonte in spre aval sunt urmatorii: 

               valea Mare, valea Ursului, valea Bobului, valea Purcaretului, 

valea Satului si Tauti. Aceste vai sunt relativ paralele intre ele si curg 

perpendicular pe artera principala. Desi au lungime relativ redusa ele au 

debite permanente si isi aduc un aport considerabil la cresterea 

debitului raului Ampoi. In ce priveste  apele subterane, aici este foarte 

greu de apreciat adancimea acestora avand in vedere diversitatea 

litologica din zona, care se comporta diferit fata de infiltrarea si 

mentinerea apelor subterane la un anumit nivel. 

 
        3.5. Clima 

                Clima  teritoriului  comunei  Metes  trebuie  privita prin prizma 

faptului ca  acesta se intinde pe o suprafata foarte mare dar mai ales ca 

altitudinea este cuprinsa intre 300 m in lunca Ampoiului si 1284 m cota 

cea mai inalta. Acest lucru duce la valori medii anuale de temperatura si 

precipitatii diferite, fapt pentru care pentru a caracteriza teritoriul in 

ansamblu trebuie facuta o interpolare intre valorile climatice de la Alba 

Iulia si Cimpeni. Trebuie  remarcat  faptul  ca  zonele   mai  joase sunt 

caracterizate prin valori climatice  mai apropiate de cele de la Alba Iulia 

pe cand zonele mai inalte, de cele de la Cimpeni. Acest lucru se reflecta 

si in componenta plantelor cultivate, zonele mai joase caracterizandu-se 

prin prezenta plantatiilor de vie si a culturilor de porumb care  pentru 

dezvoltare au nevoie de o anumita temperatura. Aceste plante nu se 

regasesc in zonele mai inalte. 

 

 

              Temperatura medie anuala a teritoriului rezultata prin 

interpolare este de 8,1oC. Lunar este reprezentata astfel: 

 

Luna/To C I F M A M I I A S O N D T.med 
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Statia 

Alba 

-3,3 -0,7 4,7 10,5 15,5 18,5 20,5 19,7 15,5 9,9 4,0 -0,5 9,5 

Statia 

Cimpeni 

-4,9 -3,9 2,7 6,8 12,7 14,9 16,3 16,3 13,0 8,3 1,9 -1,9 6,8 

T.medie -4,1 -2,3 3,7 8,6 14,10 16,7 18,4 18,0 14,25 9,1 2,9 1,2 8,1 

        

                 Precipitatii medii multianuale si lunare 

 

 

Luna/ 

Pmm 

I F M A M I I A S O N D T.med 

Statia 

Alba 

24,0 21,8 23,9 45,0 70,0 85,2 68,4 62,6 41,5 36,0 32,4 26,2 537 

Statia 

Cimpeni 

46,5 34,9 44,9 59,3 82,9 96,6 98,4 64,9 42,7 42,7 49,4 73,8 731 

P.mm 

medie 

35,2 28,3 34,4 52,1 44,9 90,9 83,4 63,7 42,1 39,3 40,9 50,0 634 

 

                Regimul eolian se caracterizeaza prin predominanta vanturilor 

din spre sud-vest atat ca frecventa cat si ca intensitate, dar si din spre 

vest avand in vedere ca teritoriul este strabatut de culuarul Ampoiului 

cu orientare vest - est. 

 

                           TABEL     ALTITUDINE,   EXPOZITIE,   PANTA                 

Nr 

crt 

 

 

PARCELA 

     SI     

SUPRAFATA 

Nr.US      SUPRAFATA 

      ha. 

ALTITUDINE 

        (m) 

EXPOZITIE PANTA 

      % 
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1 Magura, Valea 

Muntelui, Plescuta 

399,3956 ha 

5 91,60 800-1290 E 30 

5 62,30 S 17 

5 45,20 V 22 

1 47,60 S 22 

5 35,29 
E 22 

5 75,40 
S 22 

5 
42,0056 

V 17 

2 Frasanului, Plese, 

Sesul Barbului 

301,0438 ha 

5 15,4438 600-1185 S 22 

1 180,20 S 22 

1 105,40 E 22 

3 Mesteceni, 

Furcituri    

399,2273 ha 

1 78,60 450-900 S 30 

1 61,20 V 30 

1 81,30 S 22 

1 45,80 E 22 

1 52,60 S 22 

1 43,20 S 30 

1 36,5273 E 30 

4 Razoare, Sub 

margini     198,8632 

ha 

2 48,60 280-450 E 17 

1 35,80 E 22 

7 29,75 S 30 

7 51,20 S 22 

1 33,5132 V 30 

5 Magura neagra, La 

fata, Dealul lung 

398,6852 ha 

5 48,20 500-900 S 22 

5 195,60 S 22 

1 75,80 S 22 
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5 34,70 E 30 

4 28,1852 N 22 

5 15,20 N 22 

6 Osoi, Repaus 

292,525 ha 

1 49,15 400-950 N 30 

4 55,80 S 22 

2 54,75 S 30 

1 51,30 S 30 

2 44,60 S 22 

2 36,925 N 22 

7 Hij,Stanisoara 

399,4303 ha 

5 75,20 320-905 S 22 

5 87,60 V 22 

5 85,35 S 30 

2 65,20 S 30 

2 60,2803 S 22 

5 25,80 E 30 

   

   TABEL     ALTITUDINE,   EXPOZITIE,   PANTA                 

Nr 

crt 

 

 

 

PARCELA 

     SI     

SUPRAFATA 

Nr.US      SUPRAFATA 

      ha. 

ALTITUDINE 

        (m) 

EXPOZITIE PANTA 

      % 

8 Poienita 

231,9256 ha 

5 52,70 600 E 22 

2 41,60 E 17 

5 96,40 S 30 

1 41,2256 S 30 



 Amenajamentul  pastoral pentru pajiștile din comuna  Metes  

42 
 

9 Copacel, Poiana lui 

Mihai, Ferice 

394,1191 ha 

2 24,60 320-600 
S 17 

3 90,70 
S 17 

7 
105,20 

S 22 

3 38,60 V 17 

6 41,30 S 22 

7 25,10 S 17 

3 18,60 V 17 

8 11,25 N 17 

8 9,30 E 22 

5 11,60 V 22 

2 17,8691 E 17 

10 Cosarcesti, 

Dumbrava, Piatra 

boiului 

252,946 ha 

3 71,40 280-520 S 17 

8 58,60 S 17 

7 62,40 N 17 

2 60,546 N 17 

11 Cimpul poieni, 

Coasta berci 

224,721 ha 

1 29,12 310-500 S 22 

5 26,30 S 22 

5 27,60 S 17 

5 25,30 N 22 

1 34,20 N 22 

1 41,15 S 17 

2 25,30 S 17 

8 15,751 N 22 

12 Dosul vinti,Lacuri, 

Gura ursului 

398,6369 

5 48,75 350-955 N 17 

5 36,20 N 22 

5 31,40 E 22 
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1 51,60 E 22 

2 32,50 V 22 

2 31,14 N 17 

2 40,25 N 22 

2 30,50 V 17 

8 32,40 N 30 

1 31,20 N 30 

1 32,6969 S 22 

13 Carbunari, 

Curatura 

Obarse, Dobrila 

197,4553 ha 

6 71,30 350-850 N 22 

8 52,60 N 22 

2 68,25 E 22 

5 5,3053 E 22 

   

   TABEL     ALTITUDINE,   EXPOZITIE,   PANTA                 

 

Nr 

crt 

 

 

 

PARCELA 

     SI     

SUPRAFATA 

Nr.U

S 

     

SUPRAFATA 

      ha. 

ALTITUDIN

E 

        (m) 

EXPOZIT

IE 

PANTA 

      % 

14 Stauini, 

Maguri, Lazuri 

390,85 ha 

8 45,20 340-750 N 22 

2 81,50 N 22 

7 41,30 N 17 

4 48,60 N 22 
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8 45,30 
E 22 

8 39,75 
N 17 

4 
42,60 

S 17 

1 46,60 N 22 

15 Dealul gaurenilor 

295,65 ha 

5 25,20 500-920 N 30 

4 29,40 S 17 

8 71,20 N 17 

4 69,30 N 22 

7 35,40 E 22 

7 21,20 S 30 

7 24,30 S 30 

1 19,65 N 22 

16 Bobu, Padurea 

tauti 

398,7657 ha 

4 15,40 280-750 N 17 

4 18,20 S 22 

4 21,50 V 17 

8 18,60 E 7 

2 21,45 V 17 

2 81,20 E 17 

7 78,60 N 22 

7 102,50 E 17 

7 25,30 N 17 

8 16,0157 N 22 

17 Zapode,Dealu 

Poieni 

156,76 ha 

1 58,40 450-900 V 22 

1 49,30 N 22 

3 49,06 N 17 

 Total 5.330,00 ha      
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CAPITOLUL  IV 

DESCRIEREA  SOLURILOR  PE  CARE  SUNT  AMPLASATE  PAJIȘTILE  DIN  

COMUNA RIMETEA (OSPA). 

      4.1 Repartiția Teritorială  a Solurilor. 

  

       SOLURILE 

 

  Pe suprafata luata in studiu au fost delimitate urmatoarele tipuri 

de sol: 

 

       LITOSOL RENDZINIC SCHELETIC – US1 

       REGOSOL EUTRIC SCHELETIC – US2 

       REGOSOL CALCARIC – US3 

       DISTRICAMBOSOL TIPIC – US4 

       DISTRICAMBOSOL SCHELETIC – US5 

       PRELUVOSOL STAGNIC – US6 

       LUVOSOL STAGNIC – US7 

       LUVOSOL STAGNIC MODERAT ERODAT – US8 

 

  BONITAREA  TERENURILOR 

                 Are ca scop stabilirea notelor de bonitare si a claselor de   

calitate  pentru  

 folosinte  agricole. 
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    Pentru calculul notelor de bonitare, din multitudinea    factorilor 

de mediu si de sol  care caracterizeaza fiecare unitate de teren  s-au ales 

cei mai importanti, mai usor si mai precis masurabili si anume:  

 

 

(1) temperatura  medie anuala  - valori corectate ; 
(2) precipitatii medii anuale  - valori corectate; 
(3) gleizare; 
-       stagnogleizare; 

(4) salinizarea  ; 
(5) textura in Ap sau in primii 20 cm.; 
(6) poluarea solului; 
(7) panta terenului; 
(8) alunecari;  
(9) adancimea apei freatice; 
(10) inundabilitatea; 
(11) porozitatea totala in orizontul respectiv; 
(12) continutul in CaCO3 total   pe 0-50 cm.; 
(13) reactia in Ap sau in primii 20 cm; 
(14) volumul edafic;  
(15) rezerva de humus in stratul    0 – 50 cm.; 
(16) excesul de umiditate la suprafata; 
 

Nota de bonitare pe folosinte si culturi  se obtine inmultind cu 

100 produsul  

coeficientilor celor 17 indicatori care participa direct la stabilirea notei 

de bonitare. 

   Nota de bonitare este exprimata prin puncte de la 1 la 100. Cu 

cat punctajul este mai mare, cu atat clasa de calitate este mai buna. 

Clasele de calitate se stabilesc in functie de numarul de puncte de 

bonitare dupa cum urmeaza: 

 

           Clasa a  I -a      81 - 100; 
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  Clasa a II-a      61 –   80 ; 

           Clasa a III-a     41 –  60; 

  Clasa a IV-a    21 –   40; 

            Clasa a V-a       1 -   20; 

 

                        RECOMANDARI    PEDOAMELIORATIVE 

 

 In urma analizarii datelor de relief, clima si sol, pentru punerea in 

valoare a pajistilor luate in studiu de pe teritoriul METES  se recomanda  

urmatoarele  masuri: 

 

(17) mentinerea  covorului  ierbos prin curatirea pasunilor de arbusti, 
fertilizari, insamantari si suprainsamantari; 

-       nivelarea musuroaielor si grapatul, acolo unde este cazul; 

(18) eliminarea excesului de apa pluviala acumulata in spatele 
valurilor de alunecare;  

(19) combaterea procesului de eroziune de adancime (siroiri si 
ravene)  prin    
nivelare  si impadurire cu specii cu crestere rapida (salcam); 

(20) reducerea timpului de pasunat in perioadele umede ale anului, 
pentru a nu distruge vegetatia ierboasa; 

    -       stabilizarea   terenurilor cu alunecari, in special cu alunecari 

active, prin  

            impadurire. 
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CAPITOLUL  V 

DESCRIEREA  FLOREI  PAJIȘTII 

          5.1 Metode  și  procedee de culegere și prelucrare a datelor 

          La baza lucrării de amenajare din teritoriul aflat în studiu stă 

descrierea parcelară, care a constat în culegerea unor informații de pe 

teren referitoare atât la condițiile naturale de vegetație, cât și la 

caracteristicile actuale ale vegetației erbacee, concomitent cu 

determinarea potențialului productiv și capacitățile actuale de producție și 

protecție a pășunilor. 

          Descrierea pajiștilor s-a făcut prin determinarea și înregistrarea 

caracteristicilor de ordin biologic, precum și indicarea lucrărilor efectuate 

și necesare în raport  cu starea de moment a pășunilor . 

          5.2 Descrierea tipului de vegetație  

          Vegetația spontană a pajiștilor din România nu este omogenă, ci 

prezintă particularități, existența fitocenozelor fiind influențată de mai 

mulți factori abiotici, care variază în raport cu altitudinea, clima și 

microclima, solul etc. 

          În clasificarea pajiștilor permanente din România a stat concepția 

integralistă, eco sistemică bazată pe următoarele principii: principiul 

productivității, principiul ecologiei pajiștilor și principiul tehnologiei 

pajiștilor.(Tucra si colaboratori,1987) 

         Sistemul actual de clasificare tipologică a pajiștilor din țara noastră 
cuprinde următoarele unități :tipul de pajiște ( ca unitate sistemică de 
bază ), subtipul de pajiște (ca unitate de nivel inferior) ,seria de tipuri 
,zona ,respectiv etajul de vegetație . 
         În funcție de zonalitatea altitudinală a vegetației din țara noastră, 
determinată de variația factorului termic, hidric și trofic pajiștile 

permanente cuprind următoarele tipuri.   
        Pajiști zonale  care cuprind subtipurile. 
               - pajiști de câmpie și de podișuri joase. 
               - pajiști de dealuri și de podișuri înalte. 
               - pajiști  de munte. 
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               - pajiști alpine. 
        Pajiști intrazonale  care cuprind. 
              - pajiști de lunci și depresiuni. 
              - pajiști de sărături halofile. 
              - pajiști de nisipuri psamofile. 
        Conform acestei clasificări, pajiștile din zona localității METEȘ se 

încadrează în categoria pajiștilor zonale, subtipul pajiști din zona de 

câmpie și podișuri joase. În cadrul acestui subtip, se diferențiază mai 

multe zone, pajiștile în studiu intrând în categoria pajiștilor din zona 

nemorală (zona pădurilor de stejar). Aceste pajiști fiind utilizate mai ales 

pentru pășunat, iar producțiile sunt relativ scăzute, 8-10 t/ha masa verde. 

Calitatea acestor pajiști este foarte diferită, cele mai valoroase fiind 

pajiștile în care se întâlnesc speciile de Poa pratensis, Lolium perene, 

Trifolium repens. 

        Clasificarea zonelor bioclimatice, deși este unitară în privința 

fondului, diferă în terminologie, de la un autor la altul .Merită amintită în 

acest sens, clasificarea propusă în Atlasul botanic (Editura Didactica si 

Pedagogică, R.A.,București,1993), conform căreia pajiștile din zona 

comunei Meteș se înscriu în zona neforestieră de șes, etajul de 

silvostepă, specifice zonei centrale a Podișului Transilvaniei , au 

următoarele caracteristici : 

          - altitudine: 250-500 m 

          - temperatura medie anuală: 9-10*C 

          - precipitațiile anuale: 500-600mm. 

          - perioada de vegetație: 170-180 zile/an 

        În clasificarea utilizată pentru zonarea vegetației forestiere, care are 

la altitudinea reliefului și asociațiile vegetale arboricole, teritoriul în studiu 

se încadrează în zona forestieră, etajul stejarului și gorunului (fig. 5.1.) 

          

         Fig.5.1 Etajele bioclimatice forestiere        
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         În ceea ce privește condițiile de valorificare a pajiștilor naturale, 

teritoriul  comunei  METEȘ se încadrează în zona favorabilă dezvoltării 

pajiștilor cu înaltă valoare naturală (fig.5.2.) 

             

Fig.5.2.zonele favorabile pajiștilor cu înaltă valoare naturală  

5.3 Tipuri de pajiști și inventarul floristic 

Având în vedere suprafața relativ mică a pajiștilor, precum și 

omogenitatea condițiilor naturale de vegetație (relief, soluri, umiditate, 

clima ) în zona studiată s-a diagnosticat un singur tip de pajiște, respectiv : 

- pajiști de Agrostis capillaris (iarba câmpului ) 

Asociațiile vegetale de pe aceste pajiști includ speciile aparținând 

tuturor categoriilor de plante specifice vegetației pajiștilor permanente . 

          Pentru determinarea compoziției floristice au fost efectuate relevee 
floristice după metoda geobotanică. Prin această metodă, compoziția 
floristică se studiază într-o suprafață de probă pătrată. Numărul 
suprafețelor de probă este de 3 pentru suprafețe de până la 100 ha de 
pajiște și de 3-5 pentru cele de peste 100 ha. 
          După această etapă se trece la determinarea speciilor întâlnite în 

interiorul fiecărei suprafețe de probă și se înregistrează în fisa geobotanică 
pe grupe după criteriul botanico-economic  și anume: 
          - 1. graminee 
          - 2. leguminoase 
          - 3. cyperaceae și juncaceae 
          - 4. plante din alte familii botanice 
          - 5. mușchi și licheni 
          - 6. specii lemnoase. 
          Ordinea speciilor în cadrul fiecărei grupe se va face în funcție de 
dominanta lor. 
          După întocmirea fiselor geobotanice, acestea se centralizează și apoi 
se grupează pe asociații și se întocmește tabelul asociației. 
          Calculul VP se face astfel: 
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                                                 VP= PC (%)xIC/5 
            unde: 
            VP - indicator valoare pastorală (0-100); 
            PC - participare în covorul ierbos (%) indiferent de metoda de 
determinare 
(AD, P, Cs, G); 

             IC - indice de calitate furajeră; 
          După determinarea indicatorului de valoare pastorală prin împărțirea 
la 5 a punctajului obținut din înmulțirea PC x IC, acesta se apreciază astfel: 
            - 0 - 5 - pajiște degradată; 
            - 5 - 15 - foarte slabă; 
            - 15 - 25 - slabă; 
            - 25 - 50 - mijlocie 
            - 50 - 75 - bună 
            - 75 - 100 - foarte bună. 
          Indicele obținut pentru VP are valori de la 0 într-o pajiște fără 
valoare furajeră, până la 100 pentru o pajiște semănată (ideală). 
           În urma releveelor floristice întocmite, pe pajiștile din comuna 
METEȘ s-au determinat mai multe specii de plante cu grade diferite de 
acoperire după cum sunt prezentate în releveele sintetice de mai jos.  
 

1. Stabilirea valorii pastorale (VP) a pajiștii din U.A.T. METEȘ - 
Parcela Valea Muntelui, Pleșcuța 

 
 

  Porțiuni  de pajiște din U.A.T. METEȘ - Parcela Valea Muntelui, 
Pleșcuța (foto original) 
 

            Specia %PC IC PcxIC 

GRAMINEE                                            47        118 
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Agrostis capilaris - iarba câmpului 5 3 15 

Alopecurus pratensis - coada vulpii 2 4 8 

Agropyron  cristatum - pir cristat 3 3 9 

Festuca pratensis - păiuş de livadă 1 5 5 

Festuca pseudovina - păiuşul oilor 10 1 10 

Festuca rupicola - păiuş de 
silvostepă  

9 2 18 

Poa pratensis - firuţa 3 4 12 

Phleum phleoides - timoftica 9 2 18 

Dactilis glomerata - golomăţ 3 5 15 

Arrhenatherum elatius - ovăscior 2 4 8 

LEGUMINOASE        9         30 

Trifolium repens - trifoi alb 1 4 4 

Trifolium pratense - trifoi roşu 2 4 8 

Trifolium campestre - trifoi galben 1 4 2 

Lotus corniculatus - ghizdei 2 4 8 

Vicia sativa - măzărichea  2 3 6 

Coronilla varia - coronişte  1 2 2 

SPECII  DIN ALTE  FAMILII BOTANICE      9,1     16,8 

Achillea  millefolium - coada 
şoricelului 

2,5 2 5 

Cichorium intybus - cicoarea 1,4 1 1,4 

Carum carvi - chimion 0,5 2 1 

Plantago lanceolata - pătlagina  0,7 2 1,4 

Taraxacum officinale - păpădia 2 3 6 

Rumex acetosa - măcriş 1 1 1 

Thymus montanus - cimbrişor 0,6 1 0,6 

Plante neconsumate sau cu grad redus de consumabilitate - 12,6 

Daucus carota - morcov sălbatic 2   

Cardaria draba - urda vacii 4   

Capsella bursa-pastoris - traista 
ciobanului 

0,5   

Eryngium campestre - scaiul 
dracului 

1   

Mentha longifolia - izma broaştei 0,5   

Verbena oficinalis - urzicuţe  0,5   

Salvia pratensa - jaleş 0,5   

Heracleum sphondylium - crucea 
pământului 

0,2   

Echium vulgare - iarba şarpelui 0,3   

Centaurea cyanus - mături 0,1   

Chrisanteum leucantheum -
margarete 

0,8   

Symphytum officinalis - tătăneasă 0,8   

Rumex alpinus - ştevia stânelor 0,4   

Linaria genistifolia - linariţa  0,5   

Leonurus cardiaca- talpa găştii 0,5   

Plante toxice  şi vătămătoare       9,7 

Equisetum palustre - coada calului 1,5   

Euphorbia cyparissias - laptele 1,5   
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câinelui 

Galiurn verum - sânziene galbene 2   

Ranunculus acer - piciorul 

cocoşului 

1,5   

Conium maculatum - cucuta  1,5   

Eryngium campestre - scaiul 
dracului 

1,7   

Veratrum album – stirigoaie 1   

Plante ce dăunează produselor animaliere   7,3 

Lepidium ruderale - păducherniţa 1   

Rhiantus minor - clocoticiul 1   

Arctium lappa – brusturele 1,5   

Carlina acaulis - turta 0,8   

Alliaria officinalis - usturoiţa 0,5   

Xanthium sp.- cornuţi 1,5   

ARBORI ŞI ARBUŞTI      5,3 

Prunus spinosa – porumbarul 1,2   

Malus silvestre –mărul păduteț 0,5   

Rosa canina  - măceşul 2   

Pyrus pyraster - părul pădureț 0,5   

Crataegus monogyna – păducel 1,1   

TOTAL   164,8 

Valoare pastorală  VP   32,96 

Apreciere VP Mijlocie  

   

  Pe pajiștea din parcela ,,Valea Muntelui, Pleșcuța'' - gramineele  au o 

acoperire totală de 47%, leguminoasele de 9 %, specii din alte familii 

botanice  9,1%, plante neconsumate sau cu grad redus de consumabilitate 

12,6 %, plante toxice și vătămătoare 9,7 %, plante ce dăunează produselor 

animaliere 7,3%, arbori și arbuști 5,3 %. Valoarea pastorală calculată pentru 

parcela ,,Valea Muntelui, Pleșcuța''  este de 32,96%, ceea ce indică o 

valoare agronomică mijlocie a pajiștii. 
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2. Stabilirea valorii pastorale (VP) a pajiștii din U.A.T. METEȘ - 
Parcela Frasinul, Pleșe, Șesul Barbului 

 
 
 Porțiuni  de pajiște din U.A.T. METEȘ - Parcela Frasinul, Pleșe, Șesul 

Barbului (foto original) 
 

            Specia %PC IC PcxIC 

GRAMINEE                                            49      141 

Agrostis capilaris - iarba câmpului 3 3 9 

Alopecurus pratensis - coada vulpii 2 4 8 

Agropyron  cristatum - pir cristat 3 3 9 

Festuca pratensis - păiuş de livadă 4 5 20 

Festuca pseudovina - păiuşul oilor 10 1 10 

Festuca rupicola - păiuş de 
silvostepă  

7 2 14 

Poa pratensis - firuţa 4 4 16 

Phleum phleoides - timoftica 7 2 14 

Dactilis glomerata – golomăţ 3 5 15 

Arrhenatherum elatius - ovăscior 4 4 16 

Lolim perene - raigras 2 5 10 

LEGUMINOASE       7,5       28 

Trifolium repens - trifoi alb 2 4 8 

Trifolium pratense - trifoi roşu 1 4 4 

Trifolium campestre - trfoi galben 0,5 4 2 

Lotus corniculatus  - ghizdei 2 4 8 
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Vicia sativa - măzărichea  2 3 6 

SPECII  DIN ALTE  FAMILII BOTANICE     13,5      22,5 

Achillea  millefolium -coada 

şoricelului 

3 2 6 

Cichorium intybus - cicoarea 3 1 3 

Plantago lanceolata - pătlagina  3 2 6 

Taraxacum officinale - păpădia 1,5 3 4,5 

Rumex acetosa - măcriş 2 1 2 

Thymus montanus - cimbrişor 1 1 1 

Plante neconsumate sau cu grad redus de consumabilitate - 11,3 

Daucus carota - morcov sălbatic 2   

Cardaria draba - urda vacii 0,8   

Capsella bursa- pastoris - traista 
ciobanului 

1   

Eryngium campestre - scaiul 
dracului 

0,7   

Mentha longifolia - izma broaştei 0,3   

Verbena oficinalis - urzicuţe   0,7   

Salvia pratensa - jaleş 0,5   

Verbascum phlomoides - 
lumânărica 

0,4   

Echium vulgare - iarba şarpelui 0,5   

Centaurea cyanus - albastrele 0,5   

Chrisanteum leucantheum -
margarete 

0,2   

Symphytum officinalis - tătăneasă 0,5   

Rumex alpinus - ştevia stânelor 1,2   

Linaria genistifolia - linariţa  1   

Leonurus cardiaca - talpa gâştii 1   

Plante toxice şi vătămătoare        6,5 

Equisetum palustre - coada calului 1,4   

Euphorbia cyparissias - laptele 
câinelui 

2   

Galiurn verum - sânziene galbene 0,8   

Ranunculus acer - piciorul 
cocoşului 

0,5   

Conium maculatum - cucuta  1,2   

Veratrum album – stirigoaie 0,5   

Plante ce dăunează produselor animaliere 5,2 

Lepidium ruderale - păducherniţa 0,4   

Arctium lappa – brusturele 0,7   

Alliaria officinalis - usturoiţa 0,3   

Xanthium sp.- cornuţi 0,8   

ARBORI ŞI ARBUŞTI       7 

Prunus spinosa - porumbarul 2   

Rosa canina  - măceşul 2   

Crataegus monogyna - păducel 1   

Malus silvestre – mărul păduteț 1   

Pyrus pyraster- părul pădureț 1   

TOTAL   191,5 
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Valoare pastorală  VP   38,3 

Apreciere VP Mijlocie        
 

        
       Pe pajiștea din parcela ,,Frasinul, Pleșe, Șesul Barbului'' - gramineele  au o 

acoperire totală de  49 %, leguminoasele de 7,5 %, specii din alte familii botanice 

13,5 %, plante neconsumate sau cu grad redus de consumabilitate - 11,3 %, plante 

toxice și vătămătoare 6,5%, plante ce dăunează produselor animaliere - 5,2 % ,arbori 

și arbuști 7%. Valoarea pastorală calculată pentru pajiștea  din parcela ,,Frasinul, 

Pleșe, Șesul Barbului'' este de 38,3 %, ceea ce indică o valoare agronomică mijlocie a  

pajiștii.                                                                                                                                                                    

         

3. Stabilirea valorii pastorale (VP) a pajiștii din U.A.T. Meteș - 

Parcela Mesteacăn, Furcituri. 

 

 Porțiuni  de pajiște din U.A.T. Meteș - Parcela Mesteacăn, Furcituri 
(foto original) 
 

            Specia %PC IC PcxIC 

GRAMINEE                                           42      135 

Agrostis capilaris - iarba câmpului 5 3 15 

Alopecurus pratensis - coada 
vulpii 

3 4 12 

Agropyron  cristatum - pir cristat 5 3 15 

Festuca pseudovina - păiuşul oilor 6 1 6 

Festuca rupicola - păiuş de 
silvostepă 

5 2 10 

Festuca pratensis  - păiuş de 3 5 15 
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livadă 

Poa pratensis - firuţa 2 4 8 

Phleum phleoides - timoftica 3 2 6 

Dactilis glomerata – golomăţ 4 5 20 

Arrhenatherum elatius - ovăscior 2 4 8 

Lolim perene - raigras 4 5 20 

LEGUMINOASE       3,9                                  14,3 

Trifolium repen - trifoi alb 1 4 4 

Trifolium pratense - trifoi roşu 0,4 4 1,6 

Medicago falcata - lucerna 

galbenă 

0,3 4 1,2 

Lotus corniculatus - ghizdei 1,5 4 6 

Vicia sativa - măzărichea  0,5 3 1,5 

SPECII  DIN ALTE  FAMILII BOTANICE      16,5       27 

Achillea  millefolium - coada 
şoricelului 

2 2 4 

Cichorium intybus - cicoarea 3 1 3 

Carum carvi - chimion 1,5 2 3 

Potentilla  erecta - cinci degete               2 1 2 

Plantago lanceolata - pătlagina  3 2 6 

Taraxacum officinale - păpădia 2 3 6 

Rumex acetosa - măcriş 1 1 1 

Thymus montanus - cimbrişor 2 1 2 

Plante neconsumate sau cu grad redus de consumabilitate - 14,5 

Daucus carota - morcov sălbatic 1,5   

Amaranthus albus - ştir 2   

Cardaria draba - urda vacii 1   

Leonurus cardiaca -talpa gâştii 0,5   

Capsella bursa – pastoris - traista 
ciobanului 

1   

Eryngium campestre - scaiul 

dracului 

0,5   

Mentha longifolia - izma broastei 2   

Verbena oficinalis - urzicuţe  1,5   

Centaurea cyanus - albastrele 1,5   

Chrisanteum leucantheum -
margarete 

1   

Symphytum officinalis - tătăneasă 2   

Plante toxice si vătămatoare       9,8 

Equisetum palustre - coada calului 1   

Euphorbia cyparissias - laptele 
câinelui 

1,5   

Galiurn verum - sânziene galbene 2   

Ranunculus acer - piciorul 
cocoşului 

1,4   

Conium maculatum - cucuta  1   

Gratiola officinalis - veninariţa  0,5   

Veratrum album – stirigoaie 0,9   

Delphinium consolida - nemţişor 0,5   

Plante ce dăunează produselor animaliere 6,3 
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Lepidium ruderale - păducherniţa 1,3   

Rhiantus minor- clocoticiul 1   

Arctium lappa - brusturele 1   

Alliaria officinalis - usturoiţa 1   

Xanthium sp.- cornuţi 2   

ARBORI ŞI ARBUŞTI        7 

Prunus spinosa - porumbarul 2   

Rosa canina - măceşul 4   

Malus silvestre – mărul păduteț 0,4   

Pyrus pyraster- părul pădureț 0,6   

TOTAL   176,3 

Valoare pastorală   35,26 

Apreciere VP  Mijlocie  

        
      Pe  pajiștea din parcela Mesteacăn, Furcituri - gramineele  au o acoperi 

re totală de 42%, leguminoasele de 3,9 %, specii din alte familii botanice  

16,5 %, plante neconsumate sau cu grad redus de consumabilitate – 14,5 % , 

plante toxice si vătămătoare 9,8%,plante ce dăunează produselor 

animaliere 6,3 % ,arbori și arbuști 7 %. Valoarea pastorală calculată pentru 

pajiștea  din parcela Mesteacăn, Furcituri este de 35,26, ceea ce indica o 

valoare agronomică  mijlocie a pajiștii. 

4. Stabilirea valorii pastorale (VP) a pajiștii din U.A.T. Meteș - 

Parcela Rozoare, Sub Margini.  

 

Porțiuni  de pajiște din din U.A.T. Meteș - Parcela Rozoare, Sub Margini 
(foto original) 
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            Specia %PC IC PcxIC 

GRAMINEE                                             56   191 

Agrostis capilaris - iarba câmpului 7 3 21 

Alopecurus pratensis - coada 
vulpii 

6 4 24 

Agropyron  cristatum - pir cristat 3 3 9 

Festuca pseudovina - păiuşul oilor 2 1 2 

Festuca rupicola - păiuş de 
silvostepă  

6 2 12 

Festuca pratensis - păiuş de livadă  8 5 40 

Poa pratensis - firuţa 6 4 24 

Phleum phleoides  - timoftica 5 2 10 

Dactilis glomerata - golomaţ 2 5 10 

Arrhenatherum elatius - ovăscior 6 4 24 

Lolim perene - raigras 3 5 15 

LEGUMINOASE      8,5   32,5        

Trifolium repens - trifoi alb 1,5 4 6 

Trifolium pratense - trifoi roşu 1 4 4 

Trifolium campestre - trifoi 
galben 

1 4 4 

Medicago falcata - lucerna 
galbenă 

1,5 4 6 

Lotus corniculatus - ghizdei 2 4 8 

Vicia sativa - măzărichea  1,5 3 4,5 

SPECII  DIN ALTE  FAMILII BOTANICE      15    27 

Achillea  millefolium - coada 
şoricelului 

4 2 8 

Cichorium intybus - cicoarea 1 1 1 

Carum carvi - chimion 2 2 4 

Potentilla  erecta - cinci degete               2 1 2 

Plantago lanceolata - pătlagina 
îngustă  

2 2 4 

Taraxacum officinale - păpădia 2 3 6 

Rumex acetosa - măcriş 1 1 1 

Thymus montanus - cimbrişor 1 1 1 

Plante neconsumate sau cu grad redus de consumabilitate - 9,5 

Daucus carota - morcov sălbatic 0,5   

Amaranthus albus - ştir 1   

Cardaria draba - urda vacii 0,5   

Capsella bursa - pastoris - traista 
ciobanului 

1   

Salvia pratensa - jaleş 1,5   

Verbascum phlomoides - 
lumânărica 

1   

Centaurea cyanus - mături 1   

Symphytum officinalis - tătăneasă 1,5   

Rumex alpinus - stevia stânelor 1,5   

Plante toxice si vătămătoare         4 

Equisetum palustre - coada calului 0,5   

Euphorbia cyparissias - laptele 1   
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câinelui 

Galiurn verum - sânziene găbene 1,5   

Ranunculus acer - piciorul 

cocoşului 

1   

Conium maculatum - cucuta  0,5   

Plante ce dăunează produselor animaliere 3 

Lepidium ruderale - păducherniţa 0,5   

Arctium lappa – brusturele 1   

Alliaria officinalis - usturoiţa 0,5   

Xanthium sp. - cornuti 1   

ARBORI ŞI ARBUŞTI        4 

Prunus spinosa - porumbarul 1   

Rosa canina – măceşul 2   

Malus silvestre – mărul păduteț 0,5   

Pyrus pyraster- părul pădureț 0,5   

TOTAL 100  250,5 

Valoare pastorală   50,1 

Apreciere VP Bună   

                  
    Pe pajiștea din parcela Rozoare, Sub Margini – gramineele au o acoperire 

totală de 56%, leguminoasele de 8,5 %, specii din alte familii botanice  15 

%, plante neconsumate sau cu grad redus de consumabilitatre 9,5%, plante 

toxice si vătămătoare 4 %, plante ce dăunează produselor animaliere 3 % 

,arbori și arbuști 4 %. Valoarea pastorală calculată pentru pajiștea  din 

parcela Rozoare, Sub Margini este de 50,1 %, ceea ce indică o valoare 

agronomică bună a pajiștii. 

5. Stabilirea valorii pastorale (VP) a pajiștii din U.A.T. Meteș - 
Parcela Măgura Neagră, La Fata, Dealul Lung. 
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Porțiuni de pajiște din U.A.T. Meteș - Parcela  Măgura Neagră, La Fata, 
Dealul Lung. (foto original) 
 
 
 

            Specia %PC IC PcxIC 

GRAMINEE                                             45     143 

Agrostis capilaris - iarba câmpului 4 3 12 

Alopecurus pratensis - coada 
vulpii 

3 4 12 

Agropyron  cristatum - pir cristat 7 3 21 

Festuca pseudovina - păiuşul oilor 6 1 6 

Festuca rupicola - păiuş de 
silvostepă  

4 2 8 

Festuca pratensis  -păiuş de livadă  5 5 25 

Poa pratensis - firuţa 3 4 12 

Phleum phleoides - timoftica 5 2 10 

Dactilis glomerata - golomaţ 2 5 10 

Arrhenatherum elatius - ovăscior 3 4 12 

Lolim perene - raigras 3 5 15 

LEGUMINOASE       4,3    32,5 

Trifolium repens - trifoi alb 0,5 4 2 

Trifolium pratense - trifoi roşu 0,5 4 2 

Trifolium campestre - trifoi 
galben 

1 4 4 

Medicago falcata - lucerna 
galbenă 

0,5 4 2 

Lotus corniculatus - ghizdei 1,3 4 5,2 
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Vicia sativa - măzărichea  0,5 3 1,5 

SPECII  DIN ALTE  FAMILII BOTANICE      10     16 

Achillea  millefolium - coada 

şoricelului 

2 2 4 

Cichorium intybus - cicoarea 1 1 1 

Carum carv - chimion 1 2 2 

Plantago lanceolata - pătlagina 
îngustă  

1 2 2 

Taraxacum officinale - păpădia 1 3 3 

Rumex acetosa - măcriş 2 1 2 

Thymus montanus - cimbrişor 2 1 2 

Plante neconsumate sau cu grad redus de consumabilitate - 17,8 

Daucus carota - morcov sălbatic 1,5   

Amaranthus albus - ştir 1   

Cardaria draba - urda vacii 1,5   

Leonurus cardiaca -talpa gâştii 1,5   

Capsella bursa – pastoris - traista 
ciobanului 

1,5   

Verbena oficinalis - urzicuţe  1,5   

Salvia pratensa - jaleş 1   

Heracleum sphondylium - crucea 
pământului 

1,5   

Echium vulgare - iarba şarpelui 1,5   

Centaurea cyanus - mături 1   

Chrisanteum leucantheum -
margarete 

1,3   

Symphytum officinalis - tătăneasă 1,5   

Rumex alpinus - stevia stânelor 1,5   

Plante toxice si vătămatoare        8,4 

Equisetum palustre – coada calului 1   

Euphorbia cyparissias - laptele 
câinelui 

1,5   

Galiurn verum - sânziene găbene 1   

Ranunculus acer - piciorul 
cocoşului 

1,4   

Conium maculatum - cucuta  0,5   

Gratiola officinalis – veninariţa  1   

Veratrum album – stirigoaie 1   

Delphinium consolida -  nemţişor 1   

Plante ce dăunează produselor animaliere 7 

Lepidium ruderale - păducherniţa 1   

Rhiantus minor - clocoticiul 0,5   

Arctium lappa – brusturele 1,5   

Carlina acaulis - turta 1   

Alliaria officinalis - usturoiţa 1,5   

Xanthium sp.- cornuți 1,5   

ARBORI ŞI ARBUŞTI      7,5 

Prunus spinosa - porumbarul 3   

Rosa canina - măceşul 2,5   

Malus silvestre – mărul păduteț 1   
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Pyrus pyraster- părul pădureț 1   

TOTAL   175,7 

Valoare pastorală   35,14 

Apreciere VP  Mijlocie  

           
      Pe pajiștea din parcela Măgura Neagră, La Fata, Dealul Lung - 

gramineele  au o acoperire totală de 45 %, leguminoasele de 4,3 %, specii 

din alte familii botanice  10 %, plante neconsumate sau cu grad redus de 

consumabilitatre-17,8 %, plante toxice si vătămătoare 8,4 %,plante ce 

dăunează produselor animaliere 7 %, arbori și arbuști 7,5 %. Valoarea 

pastorală calculată pentru pajiștea  din parcela Măgura Neagră, La Fata, 

Dealul Lung  este de 35,14%, ceea ce indică o valoare agronomică mijlocie 

a pajiștii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Stabilirea valorii pastorale (VP) a pajiștii din U.A.T. Meteș - 
Parcela Oșoi, Repaus 
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  Porțiuni  de pajiște din U.A.T. Meteș - Parcela Oșoi, Repaus (foto 
original) 
 

            Specia %PC IC PcxIC 

GRAMINEE                                           43      141 

Agrostis capilaris - iarba câmpului 4 3 12 

Alopecurus pratensis  - coada 
vulpii 

3 4 12 

Agropyron  cristatum - pir cristat 7 3 21 

Festuca pseudovina - păiuşul oilor 4 1 4 

Festuca rupicola - păiuş de 
silvostepă  

4 2 8 

Festuca pratensis  - păiuş de 
livadă  

5 5 25 

Poa pratensis - firuţa 3 4 12 

Phleum phleoides - timoftica 5 2 10 

Dactilis glomerata - golomaţ 2 5 10 

Arrhenatherum elatius - ovăscior 3 4 12 

Lolim perene - raigras 3 5 15 

LEGUMINOASE       5,3     20,7 

Trifolium repens - trifoi alb 1,5 4 6 

Trifolium pratense - trifoi roşu 0,5 4 2 

Trifolium campestre - trfoi galben 1 4 4 

Medicago falcata - lucerna 
galbenă 

0,5 4 2 

Lotus corniculatus - ghizdei 1,3 4 5,2 

Vicia sativa - măzărichea  0,5 3 1,5 

SPECII  DIN ALTE  FAMILII BOTANICE       8      15 
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Achillea millefolium - coada 
şoricelului 

2 2 4 

Cichorium intybus - cicoarea 2 1 2 

Plantago lanceolata - pătlagina 
îngustă  

1 2 2 

Taraxacum officinale - păpădia 1 3 3 

Rumex acetosa - măcriş 2 1 2 

Thymus montanus - cimbrişor 1 1 1 

Plante neconsumate sau cu grad redus de consumabilitate - 17,8 

Daucus carota - morcov sălbatic 1,5   

Amaranthus albus - ştir 2   

Cardaria draba - urda vacii 1,5   

Leonurus cardiaca - talpa gâştii 1,5   

Capsella bursa – pastoris - traista 
ciobanului 

1,5   

Verbena oficinalis - urzicuţe  1,5   

Salvia pratensa - jaleş 1   

Echium vulgare - iarba şarpelui 1   

Centaurea cyanus - mături 2   

Chrisanteum leucantheum -
margarete 

1,3   

Symphytum officinalis - tătăneasă 1,5   

Rumex alpinus - stevia stănelor 1,5   

Plante toxice si vătămătoare       8,4 

Equisetum palustre - coada calului 1   

Euphorbia cyparissias - laptele 
câinelui 

1,5   

Galiurn verum - sânziene găbene 2   

Ranunculus acer - piciorul 
cocoşului 

1,4   

Conium maculatum - cucuta  2,5   

Delphinium consolida - nemţişor 1   

Plante ce dăunează produselor animaliere 9 

Lepidium ruderale - păducherniţa 1   

Rhiantus minor - clocoticiul 0,5   

Arctium lappa - brusturele 1,5   

Carlina acaulis - turta 2   

Alliaria officinalis - usturoiţa 1,5   

Xanthium sp.- cornuți 2,5   

ARBORI ŞI ARBUŞTI      8,5 

Prunus spinosa - porumbarul 4   

Rosa canina - măceşul 2,5   

Malus silvestre – mărul păduteț 0,5   

Pyrus pyraster - părul pădureț 0,5   

Crataegus monogyna - păducel 1   

TOTAL   176,7 

Valoare pastorală   35,34 

Apreciere VP  Mijlocie  
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     Pe pajiștea din parcela Oșoi, Repaus - gramineele  au o acoperire totală 

de 43 %, leguminoasele de 5,3 %, specii din alte familii botanice  8 %, 

plante neconsumate sau cu grad redus de consumabilitate 17,8 %, plante 

toxice si vătămătoare 8,4 %, plante ce dăunează produselor animaliere 9 %, 

arbori și arbuști 8,5 %. Valoarea pastorală calculată pentru pajiștea  din 

parcela Oșoi, Repaus este de 35,34%, ceea ce indică o valoare agronomică   

mijlocie a pajiștii. 

7. Stabilirea valorii pastorale (VP) a pajiștilor din U.A.T. Meteș - 
Parcela Hij, Stănișoara. 
 

 
 

 Porțiuni  de pajiște din U.A.T. Meteș - Parcela Hij, Stănișoara (foto 
original) 
 

            Specia %PC IC PcxIC 

GRAMINEE                                             37       100 

Agrostis capilaris – iarba câmpului 3 3 9 

Alopecurus pratensis - coada 
vulpii 

2 4 8 

Agropyron  cristatum - pir cristat 2 3 6 

Festuca pseudovina - păiuşul oilor 8 1 8 

Festuca rupicola - păiuş de 
silvostepă 

7 2 14 

Festuca pratensis  - păiuş de 
livadă 

3 5 15 

Poa pratensis - firuţa 3 4 12 

Phleum phleoides - timoftica 5 2 10 

Dactilis glomerata - golomaţ 1,5 5 7,5 

Arrhenatherum elatius - ovăscior 2 4 8 
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Lolim perene - raigras 0,5 5 2,5 

LEGUMINOASE       6,8      26,7 

Trifolium repens - trifoi alb 1,5 4 6 

Trifolium pratense - trifoi roşu 1 4 4 

Trifolium campestre - trifoi 
galben 

1,5 4 6 

Medicago falcata – lucerna 
galbenă 

0,5 4 2 

Lotus corniculatus - ghizdei 1,8 4 7,2 

Vicia sativa - măzărichea  0,5 3 1,5 

SPECII  DIN ALTE  FAMILII BOTANICE    15,5     24,5 

Achillea  millefolium - coada 
şoricelului 

2,5 2 5 

Cichorium intybus - cicoarea 2 1 2 

Carum carvi - chimion 1,5 2 3 

Potentilla  erecta - cinci degete               1 1 1 

Plantago lanceolata - pătlagina 
îngustă 

2 2 4 

Taraxacum officinale - păpădia 1,5 3 4,5 

Rumex acetosa - măcriş 2 1 2 

Thymus montanus - cimbrişor 3 1 3 

Plante neconsumate sau cu grad redus de consumabilitate - 18,5 

Daucus carota - morcov sălbatic 2,5   

Ajuga genevensis - vineriţa 1   

Amaranthus albus - ştir 0,5   

Cardaria draba - urda vacii 1,5   

Leonurus cardiaca - talpa gâştii 2,4   

Capsella bursa – pastoris - traista 
ciobanului 

2   

Salvia pratensa - jaleş 1   

Verbascum phlomoides - 
lumânărica 

1   

Heracleum sphondylium - crucea 
pământului 

1,2   

Echium vulgare - iarba şarpelui 1   

Centaurea cyanus - mături 1,4   

Chrisanteum leucantheum -
margarete 

1   

Symphytum officinalis - ătăneasă 1   

Rumex alpinus - stevia stânelor 1   

Plante toxice si vătămătoare        6,8 

Equisetum palustre - coada calului 1,2   

Euphorbia cyparissias - laptele 
câinelui 

1,5   

Galiurn verum - sânziene galbene 1   

Ranunculus acer - piciorul 
cocoşului 

1,4   

Conium maculatum - cucuta  1   

Gratiola officinalis - veninariţa  0,5   

Veratrum album – stirigoaie 0,9   
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Delphinium consolida - nemţişor 0,4   

Plante ce dăunează produselor animaliere    7,4 

Lepidium ruderale - păducherniţa 1,5   

Rhiantus minor - clocoticiul 1   

Arctium lappa – brusturele 1,4   

Carlina acaulis - turta 1,5   

Alliaria officinalis - usturoiţa 1,5   

Xanthium sp.- cornuţi 1,5   

ARBORI ŞI ARBUŞTI           8 

Prunus spinosa - porumbarul 2   

Rosa canina - măceşul 4   

Malus silvestre – mărul păduteț 1   

Pyrus pyraster - părul pădureț 1   

TOTAL   151,2 

Valoare pastorală   30,24 

Apreciere VP  Mijlocie  

  

     Pe pajiștea din parcela Hij, Stănișoara - gramineele  au o acoperire 

totală de 37 %, leguminoasele de 6,8 %, specii din alte familii botanice  

15,5 %, plante neconsumate sau cu grad redus de consumabilitate – 18,5 %, 

plante toxice și vătămătoare 6,8 %, plante ce dăunează produselor 

animaliere 7,4%, arbori și arbuști 8 %. Valoarea pastorală calculată pentru 

pajiștea  din parcela Hij, Stănișoara este de 30,24%, ceea ce indică o 

valoare agronomică  mijlocie a pajiști. 

8. Stabilirea valorii pastorale(VP)a pajiștilor din U.A.T. Meteș - 

Parcela Poienița.  
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Porțiuni  de pajiște din U.A.T. Meteș - Parcela Poienița (foto 

original) 

 

            Specia                
%PC 

                 
IC 

            
PCxIC 

GRAMINEE                                             47                                  176 

Agrostis capilaris - iarba campului 5 3 15 

Alopecurus pratensis - coada 
vulpii 

4 4 16 

Agropyron  cristatum - pir cristat 2 3 6 

Festuca pseudovina - paiusul oilor 2 1 2 

Festuca rupicola - paius de 
silvostepa  

5 2 18 

Festuca pratensis  - paius de 
livada  

7 5 35 

Poa pratensis - firuta 5 4 20 

Phleum phleoides - timoftica 6 2 12 

Dactilis glomerata – golomat 4 5 20 

Arrhenatherum elatius - ovascior 3 4 12 

Lolim perene - raigras 4 5 20 

LEGUMINOASE                                  9                                 39 

Trifolium repens - trifoi alb 3 4 12 

Trifolium pratense - trifoi rosu 1 4 4 

Trifolium campestre - trfoi galben 2 4 8 

Medicago falcata - lucerna 
galbena 

2 4 8 

Lotus corniculatus - ghizdei 1 4 4 

Vicia sativa - măzărichea  1 3 3 

SPECII  DIN ALTE  FAMILII BOTANIC           23                                  44 

Achillea  millefolium - coada 
soricelului 

4 2 8 

Cichorium intybus - cicoarea 2 1 2 

Carum carvi - chimion 4 2 8 

Potentilla  erecta - cinci degete               2 1 2 

Plantago lanceolata - patlagina 
îngusta  

5 2 10 

Taraxacum officinale - papadia 4 3 12 

Rumex acetosa - măcriș 1 1 1 

Thymus montanus - cimbrisor 1 1 1 

Plante neconsumate sau cu grad redus de consumabilitate - 11 

Daucus carota - morcov sălbatic 1   

Amaranthus albus - stir 1   

Cardaria draba - urda vacii 0,5   

Leonurus cardiaca - talpa găștii 1,4   

Capsella bursa-pastoris - traista 
ciobanului 

1   

Salvia pratensa-jales 1   

Heracleum sphondylium - crucea 0,6   
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pământului 

Centaurea cyanus - maturi 1   

Chrisanteum leucantheum - 

margarete 

1   

Symphytum officinalis - tataneasa 1   

Rumex alpinus - ștevia stanelor 1,5   

Plante toxice si vătămătoare                    3 

Equisetum palustre - coada calului 1   

Euphorbia cyparissias - laptele 
câinelui 

0,5   

Galiurn verum - sanziene galbene 1,1   

Ranunculus acer - piciorul 
cocosului 

0,4   

Plante ce dăunează produselor animaliere 4 

Lepidium ruderale - păduchernita 1   

Carlina acaulis - turta 1   

Alliaria officinalis - usturoita 1,0   

Xanthium sp.- cornuți 1,0   

ARBORI SI ARBUSTI                                3 

Prunus spinosa - porumbarul 1   

Rosa canina - măceșul 1   

Crataegus monogyna - păducel  1   

TOTAL   142,5 

Valoarea pastorală   28,5 

Apreciere VP                      slaba- mijlocie 

 
       Pe pajiștea din parcela Poienița - gramineele  au o acoperire totală de 

47 %, leguminoasele de 9 %, specii din alte familii botanice  23 %, plante 

neconsumate sau cu grad redus de consumabilitate-11 %, plante toxice si 

vătămătoare 3 %, plante ce dăunează produselor animaliere 4 %, arbori si 

arbuști 3 %. Valoarea pastorală calculată pentru pajiștea  din parcela 

Poienița este de 28,5  %, ceea ce indică o valoare agronomică mijlocie a 

pajiștii. 
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9. Stabilirea valorii pastorale (VP) a pajiștilor din U.A.T. Meteș - 
Parcela Copăcel, Poiana lui Mihai, Ferice. 
 

 
 

 Porțiuni  de pajiște din U.A.T. Meteș - Parcela Copăcel, Poiana lui Mihai, 
Ferice (foto original) 
 

            Specia %PC IC PcxIC 

GRAMINEE                                           43         141 

Agrostis capilaris - iarba câmpului 4 3 12 

Alopecurus pratensis - coada 
vulpii 

3 4 12 

Agropyron  cristatum - pir cristat 7 3 21 

Festuca pseudovina - păiuşul oilor 4 1 4 

Festuca rupicola - păiuş de 
silvostepă  

4 2 8 

Festuca pratensis  - păiuş de 
livadă  

5 5 25 

Poa pratensis - firuţa 3 4 12 

Phleum phleoides - timoftica 5 2 10 

Dactilis glomerata - golomăț 2 5 10 

Arrhenatherum elatius - ovăscior 3 4 12 

Lolim perene - raigras 3 5 15 

LEGUMINOASE      5,3         20,7 

Trifolium repens - trifoi alb 1,5 4 6 

Trifolium pratense - trifoi roşu 0,5 4 2 
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Trifolium campestre - trifoi 
galben 

1 4 4 

Medicago falcata - lucerna 
galbenă 

0,5 4 2 

Lotus corniculatus - ghizdei 1,3 4 5,2 

Vicia sativa - măzărichea  0,5 3 1,5 

SPECII  DIN ALTE  FAMILII BOTANICE       4           8 

Achillea  millefolium - coada 
șoricelului 

1,5 2 3 

Cichorium intybus - cicoarea 1 1 1 

Plantago lanceolata - pătlagina 
îngustă  

0,5 2 1 

Taraxacum officinale - păpădia 1 3 3 

Plante neconsumate sau cu grad redus de consumabilitate - 17,8 

Daucus carota - morcov sălbatic 1,5   

Amaranthus albus - ştir 2   

Cardaria draba - urda vacii 1,5   

Leonurus cardiaca - talpa gâştii 1,5   

Capsella bursa – pastoris - traista 
ciobanului 

1,5   

Verbena oficinalis - urzicuţe  1,5   

Salvia pratensa - jaleş 1   

Echium vulgare - iarba şarpelui 1   

Centaurea cyanus - mături 2   

Chrisanteum leucantheum -

margarete 

1,3   

Symphytum officinalis - tătăneasă 1,5   

Rumex alpinus - stevia stânelor 1,5   

Plante toxice si vătămătoare       8,4 

Equisetum palustre - coada calului 1   

Euphorbia cyparissias - laptele 
câinelui 

1,5   

Galiurn verum - sânziene galbene 2   

Ranunculus acer - piciorul 
cocoșului 

1,4   

Conium maculatum - cucuta  2,5   

Delphinium consolida - nemțișor 1   

Plante ce dăunează produselor animaliere 9 

Lepidium ruderale - păducherniţa 1   

Rhiantus minor - clocoticiul 0,5   

Arctium lappa – brusturele 1,5   

Carlina acaulis - turta 2   

Alliaria officinalis - usturoiţa 1,5   

Xanthium sp.- cornuți 2,5   

ARBORI ŞI ARBUŞTI   12,5 

Prunus spinosa - porumbarul 5   

Rosa canina - măceșul 2,5   

Crataegus monogyna - păducel 5   

TOTAL   169,7 

Valoare pastorală   33,94 
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Apreciere VP  Mijlocie  

           
    Pe pajiștea parcela Copăcel, Poiana lui Mihai, Ferice - gramineele  au o 

acoperire totală de 43 %, leguminoasele de 5,3 %, specii din alte familii 

botanice  4 %, plante neconsumate sau cu grad redus de consumabilitate 

17,8 %, plante toxice și vătămătoare 8,4 %, plante ce dăunează produselor 

animaliere 9 %, arbori și arbuști 12,5 %. Valoarea pastorală calculată pentru 

pajiștea  din parcela Copăcel, Poiana lui Mihai, Ferice este de 33,94%, ceea 

ce indică o valoare agronomică   mijlocie a pajiștii. 

10. Stabilirea valorii pastorale (VP) a fânețelor din U.A.T. Meteș - 

Parcela Coșercești, Dumbrava, Piatra Boului.   

 
 
 Porțiuni  de pajiște din U.A.T. Meteș - Parcela Coșercești, Dumbrava, 
Piatra Boului (foto original) 
  

            Specia %PC IC PcxIC 

GRAMINEE                                           58       202 

Agrostis capilaris - iarba câmpului 4 3 12 

Alopecurus pratensis - coada vulpii 6 4 24 

Agropyron  cristatum - pir cristat 3 3 9 

Festuca pratensis - păiuş de livadă 9 5 45 

Festuca pseudovina - păiuşul oilor 5 1 5 

Festuca rupicola - păiuş de 
silvostepă  

5 2 10 

Poa pratensis - firuţa 5 4 20 

Phleum phleoides - timoftica 8 2 16 

Dactilis glomerata - golomaţ 6 5 30 
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Arrhenatherum elatius - ovăscior 4 4 16 

Lolim perene - raigras 3 5 15 

LEGUMINOASE       10       33 

Trifolium repens - trifoi alb 2 4 8 

Trifolium pratense - trifoi roşu 1 4 4 

Trifolium campestre - trifoi galben 1,0 4 4,0 

Medicago falcata - lucernă 
galbenă 

1 4 4 

Lotus corniculatus - ghizdei 1,0 4 4 

Vicia sativa - măzărichea  1 3 3 

Coronilla varia - oronişte  3 2 6 

SPECII  DIN ALTE  FAMILII BOTANICE      9,4     16,2 

Achillea  millefolium - coada 
şoricelului 

1,5 2 3 

Filipendula vulgaris - anglica 0,5 1 0,5 

Cichorium intybus  - cicoarea 1,5 1 1,5 

Carum carvi - chimion 0,5 2 1 

Potentilla  erecta - cinci degete               0,6 1 0,6 

Plantago lanceolata - pătlagina 
îngustă  

1,8 2 3,6 

Taraxacum officinale - păpădia 1,5 3 4,5 

Rumex acetosa - măcriş 0,5 1 0,5 

Thymus montanus - cimbrişor 1 1 1 

Plante neconsumate sau cu grad redus de consumabilitatre - 12,6 

Daucus carota - morcov sălbatic 2   

Ajuga genevensis - vineriţa 1   

Amaranthus albus - ştir 0,4   

Cardaria draba - urda vacii 1   

Capsella bursa – pastoris - traista 
ciobanului 

1   

Eryngiumcampestre - scaiul 
dracului 

1   

Mentha longifolia - izma broaştei 0,2   

Verbena oficinalis - urzicuţe  1   

Salvia pratensa - jaleș 0,5   

Verbascum phlomoides - 
lumânărica 

0,2   

Heracleum sphondylium - crucea 
pământului 

0,7   

Echium vulgare - iarba şarpelui 0,2   

Centaurea cyanus - mături 0,6   

Chrisanteum leucantheum -
margarete 

0,6   

Symphytum officinalis - tătăneasă 1,3   

Rumex alpinus - ştevia stânelor 0,2   

Linaria genistifolia – Vinariţa  0,2   

Leonurus cardiaca - talpa găştii 0,5   

Plante toxice și vătămătoare       5,3 

Equisetum palustre - coada calului 1   

Euphorbia cyparissias - laptele 1   
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câinelui 

Galiurn verum - sânziene galbene 0,2   

Ranunculus acer - piciorul 

cocoşului 

1   

Conium maculatum - cucuta  0,7   

Gratiola officinalis - veninariţa  0,4   

Veratrum album - stirigoaie 1   

Plante ce dăunează produselor animaliere 1,6 

Lepidium ruderale - păducherniţa 0,1   

Rhiantus minor - clocoticiul 0,1   

Arctium lappa - brusturele 0,3   

Carlina acaulis - turta 0,5   

Alliaria officinalis - usturoiţa 0,3   

Xanthium sp.- cornuţi 0,3   

ARBORI ŞI ARBUŞTI      3,1 

Prunus spinosa - porumbarul 1   

Rosa canina  - măceşul 1   

Crataegus monogyna - păducel 1,1   

TOTAL   221 

Valoare pastorală  VP   44,2 

Apreciere VP                  mijlocie  

        

Pe pajiștea din parcela ,,Coșercești, Dumbrava, Piatra Boului '' - gramineele  

au o acoperire totală de 58%, leguminoasele de 10 %, specii din alte familii 

9,4%, plante neconsumate sau cu grad redus de consumabilitate 12,6%, 

plante toxice și vătămătoare 5,3 %, plante ce dăunează produselor 

animaliere 1,6%, arbori și arbuști 3,1 %. Valoarea pastorală calculată pentru 

pajiștea  din parcela ,, Coșercești, Dumbrava, Piatra Boului''  este de 44,2 

%, ceea ce indică o valoare agronomică buna a pajiștii. 

   11. Stabilirea valorii pastorale (VP) a pajiștilor din U.A.T. Meteș - 
Parcela Câmpul Poienii, Coasta Bercii. 
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 Porțiuni  de pajiște din U.A.T. Meteș - Parcela Câmpul Poienii, Coasta 
Bercii.(foto original) 
  

            Specia %PC IC PcxIC 

GRAMINEE                                           37       119 

Agrostis capilaris - iarba câmpului 4 3 12 

Alopecurus pratensis - coada 
vulpii 

3 4 12 

Agropyron  cristatum - pir cristat 2 3 6 

Festuca pseudovina - păiuşul oilor 6 1 5 

Festuca rupicola - păiuş de 
silvostepă 

5 2 10 

Festuca pratensis  - păiuş de 
livadă 

2 5 10 

Poa pratensis - firuţa 3 4 12 

Phleum phleoides - timoftica 2 2 4 

Dactilis glomerata – golomăț 4 5 20 

Arrhenatherum elatius - ovăscior 2 4 8 

Lolim perene - raigras 4 5 20 

LEGUMINOASE       7,2       30,3 

Trifolium repens - trifoi alb 2 4 8 

Trifolium pratense - trifoi roşu 1,4 4 5,6 

Medicago falcata - lucerna 
galbenă 

1,3 4 5,2 

Lotus corniculatus - ghizdei 2,5 4 10 

Vicia sativa - măzărichea  0,5 3 1,5 

SPECII  DIN ALTE  FAMILII BOTANICE    18,5        32 

Achillea  millefolium - coada 
şoricelului 

2 2 4 
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Cichorium intybus - cicoarea 3 1 3 

Carum carvi - chimion 1,5 2 3 

Potentilla  erecta - cinci degete               2 1 2 

Plantago lanceolata - pătlagina  4 2 8 

Taraxacum officinale  - păpădia 3 3 9 

Rumex acetosa - măcriş 1 1 1 

Thymus montanus - cimbrişor 2 1 2 

Plante neconsumate sau cu grad redus de consumabilitate - 15,5 

Daucus carota - morcov sălbatic 1,5   

Amaranthus albus - ştir 2   

Cardaria draba - urda vacii 1   

Leonurus cardiaca - talpa găștii 0,5   

Capsella bursa – pastoris - traista 
ciobanului 

1   

Eryngium campestre - scaiul 
dracului 

1,5   

Mentha longifolia - izma broaștei 2   

Verbena oficinalis - urzicuţe  1,5   

Centaurea cyanus - albastrele 1,5   

Chrisanteum leucantheum- 
margarete 

1   

Symphytum officinalis - tătăneasă 2   

Plante toxice si vătămătoare      10,8 

Equisetum palustre - coada calului 2   

Euphorbia cyparissias-laptele 
câinelui 

1,5   

Galiurn verum - sânziene galbene 1   

Ranunculus acer - piciorul 
cocoşului 

1,4   

Conium maculatum - cucuta  2   

Gratiola officinalis - veninariţa  1,5   

Veratrum album – stirigoaie 0,9   

Delphinium consolida - nemţişor 0,5   

Plante ce dăunează produselor animaliere 7,3 

Lepidium ruderale - păducherniţa 1,3   

Rhiantus minor - clocoticiul 1   

Arctium lappa - brusturele 1   

Alliaria officinalis - usturoiţa 1   

Xanthium sp .- cornuţi 2   

ARBORI ŞI ARBUŞTI     12,5 

Prunus spinosa – porumbarul 6,5   

Rosa canina – măceșul 4   

Malus silvestre – mărul păduteț 1,5   

Pyrus pyraster- părul pădureț 0,5   

TOTAL   181,3 

Valoare pastorală   36,26 

Apreciere VP Mijlocie  

  
      Pe pajiștea din parcela Câmpul Poienii, Coasta Bercii - gramineele  au o 
acoperire totală de 37 %, leguminoasele de 7,2 %, specii din alte familii 
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botanice  18,5 %, plante neconsumate sau cu grad redus de consumabilitate 
– 15,5 %, plante toxice și vătămătoare 10,8%, plante ce dăunează 
produselor animaliere 7,3 %, arbori și arbuști 8,5 %. Valoarea pastorală 
calculată pentru pajiștea din parcela Câmpul Poienii, Coasta Bercii este de 
36,26, ceea ce indică o valoare agronomică a  mijlocie a pajiștii. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.Stabilirea valorii pastorale (VP) a pajiștilor din U.A.T. Meteș - 
Parcela Dosul Vinții, Lacuri, Gura Ursului. 
 

 
 
Porțiuni  de pajiște din U.A.T. Meteș - Parcela Dosul Vinții, Lacuri, Gura 

Ursului (foto original)  

            Specia %PC IC PcxIC 

GRAMINEE                                           41       134 

Agrostis capilaris - iarba câmpului 5 3 15 

Alopecurus pratensis - coada 3 4 12 
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vulpii 

Agropyron  cristatum - pir crestat 5 3 15 

Festuca pseudovina - păiuşul oilor 5 1 5 

Festuca rupicola - păiuş de 
silvostepă 

5 2 10 

Festuca pratensis  - păiuş de 
livadă 

3 5 15 

Poa pratensis - firuţa 2 4 8 

Phleum phleoides - timoftica 3 2 6 

Dactilis glomerata - golomăț 4 5 20 

Arrhenatherum elatius - ovăscior 2 4 8 

Lolim perene - raigras 4 5 20 

LEGUMINOASE       4,9      18,1 

Trifolium repens - trifoi alb 1 4 4 

Trifolium pratense - trifoi roşu 0,6 4 2,4 

Medicago falcata - lucerna 

galbenă 

0,3 4 1,2 

Lotus corniculatus - ghizdei 1,5 4 6 

Vicia sativa - măzărichea  1,5 3 4,5 

SPECII  DIN ALTE  FAMILII BOTANICE     16,5       27 

Achillea  millefolium- coada 
şoricelului 

2 2 4 

Cichorium intybus - cicoarea 3 1 3 

Carum carvi - chimion 1,5 2 3 

Potentilla  erecta - cinci degete               2 1 2 

Plantago lanceolata - pătlagina  3 2 6 

Taraxacum officinale - păpădia 2 3 6 

Rumex acetosa - măcriş 1 1 1 

Thymus montanus   - cimbrişor 2 1 2 

Plante neconsumate sau cu grad redus de consumabilitate - 14,5 

Daucus carota  - morcov sălbatic 1,5   

Amaranthus albus - ştir 2   

Cardaria draba - urda vacii 1   

Leonurus cardiaca - talpa gâștei 0,5   

Capsella bursa – pastoris - traista 
ciobanului 

1   

Eryngium campestre - scaiul 

dracului 

0,5   

Mentha longifolia - izma broaștei 2   

Verbena oficinalis - urzicuţe  1,5   

Centaurea cyanus - albastrele 1,5   

Chrisanteum leucantheum - 
margarete 

1   

Symphytum officinalis - tătăneasă 2   

Plante toxice si vătămătoare        9,8 

Equisetum palustre - coada calului 1   

Euphorbia cyparissias - laptele 
câinelui 

1,5   

Galiurn verum - sânziene galbene 2   

Ranunculus acer - piciorul 1,4   
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cocoşului 

Conium maculatum - cucuta  1   

Gratiola officinalis - veninariţa  0,5   

Veratrum album – stirigoaie 0,9   

Delphinium consolida - nemţişor 0,5   

Plante ce dăunează produselor animaliere 6,3 

Lepidium ruderale - păducherniţa 1,3   

Rhiantus minor - clocoticiul 1   

Arctium lappa – brusturele 1   

Alliaria officinalis - usturoiţa 1   

Xanthium sp.- cornuţi 2   

ARBORI ŞI ARBUŞTI        7 

Prunus spinosa – porumbarul 2   

Rosa canina – măceşul 4   

Malus silvestre – mărul păduteț 0,5   

Pyrus pyraster- părul pădureț 0,5   

TOTAL   179,1 

Valoare pastorală   35,82 

Apreciere VP  Mijlocie  

      
        Pe pajiștea din parcela Dosul Vinții, Lacuri, Gura Ursului  - gramineele  
au o acoperire totală de 41%, leguminoasele de 4,9 %, specii din alte familii 
botanice  16,5 %, plante neconsumate sau cu grad redus de consumabilitate 
14,5 %, plante toxice și vătămătoare 9,8%, plante ce dăunează produselor 
animaliere 6,3 %, arbori și arbuști 7 %. Valoarea pastorală calculată pentru 
pajiștea  din parcela Dosul Vinții, Lacuri, Gura Ursului  este de 35,82, ceea 
ce indică o valoare agronomică  mijlocie a pajiștii.   
      
13. Stabilirea valorii pastorale (VP) a pajiștilor din U.A.T. Meteș  - 
Parcela Cărbunari, Curătura, Obârșe, Dobrila.  
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Porțiuni  de pajiște din U.A.T. Meteș - Parcela Cărbunari, Curătura, 
Obârșe, Dobrila.(foto original)  
  

            Specia %PC IC PcxIC 

GRAMINEE                                            45        166 

Agrostis capilaris - iarba câmpului 3 3 9 

Alopecurus pratensis - coada vulpii 4 4 16 

Agropyron  cristatum - pir cristat 3 3 9 

Festuca pratensis - păiuş de livadă 7 5 35 

Festuca pseudovina - păiuşul oilor 2 1 2 

Festuca rupicola - păiuş de 
silvostepă  

5 2 10 

Poa pratensis - firuţa 5 4 20 

Phleum phleoides - timoftica 4 2 8 

Dactilis glomerata - golomaţ 5 5 25 

Arrhenatherum elatius - ovăscior 3 4 12 

Lolim perene - raigras 4 5 20 

LEGUMINOASE       6,7        24,8 

Trifolium repens - trifoi alb 1,5 4 6 

Trifolium pratense - trifoi roşu 1 4 4 

Trifolium campestre - trifoi galben 0,7 4 2,8 

Medicago falcata - lucernă 
galbenă 

1 4 4 

Lotus corniculatus - ghizdei 1,0 4 4 

Vicia sativa - măzărichea  1 3 3 

Coronilla varia - coronişte  0,5 2 1 

SPECII  DIN ALTE  FAMILII BOTANICE       8,2        14,7 

Achillea  millefolium -coada 1,7 2 3,4 
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şoricelului 

Filipendula vulgaris - anglica 0,5 1 0,5 

Cichorium intybus - cicoarea 1,5 1 1,5 

Carum carvi - chimion 0,5 2 1 

Potentilla  erecta - cinci degete               0,6 1 0,6 

Plantago lanceolata - pătlagina 
îngustă  

0,8 2 1,6 

Taraxacum officinale - păpădia 1,5 3 4,5 

Rumex acetosa - măcriş 0,6 1 0,6 

Thymus montanus - cimbrişor 1 1 1 

Plante neconsumate sau cu grad redus de consumabilitate - 12,6 

Daucus carota - morcov sălbatic 2   

Ajuga genevensis - vineriţa 0,5   

Amaranthus albus - ştir 0,4   

Cardaria draba - urda vacii 1   

Capsella Bursa – pastoris - traista 
ciobanului 

1   

Eryngiumcampestre - scaiul 
dracului 

1   

Mentha longifolia - izma broaştei 0,6   

Verbena oficinalis - urzicuţe  1   

Salvia pratensa  -jaleș 0,5   

Verbascum phlomoides - 
lumânărica 

0,2   

Heracleum sphondylium - crucea 
pământului 

0,7   

Echium vulgare - iarba şarpelui 0,2   

Centaurea cyanus - mături 0,6   

Chrisanteum leucantheum -
margarete 

0,6   

Symphytum officinalis - tătăneasă 1,3   

Rumex alpinus - ştevia stânelor 0,2   

Linaria genistifolia - linariţa  0,2   

Leonurus cardiaca - talpa găştii 0,5   

Plante toxice şi vătămătoare       4,3 

Equisetum palustre - coada calului 0,5   

Euphorbia cyparissias - laptele 
câinelui 

1   

Galiurn verum - sânziene galbene 0,2   

Ranunculus acer - piciorul 
cocoşului 

1   

Conium maculatum - cucuta  0,2   

Gratiola officinalis - veninariţa  0,4   

Veratrum album - stirigoaie 1   

Plante ce dăunează produselor animaliere 8,8 

Lepidium ruderale - păducherniţa 2,2   

Rhiantus minor - clocoticiul 1,1   

Arctium lappa - brusturele 1,3   

Carlina acaulis - turta 1,5   

Alliaria officinalis - usturoiţa 1,3   
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Xanthium sp.- cornuţi 1,4   

ARBORI ŞI ARBUŞTI     15,4 

Prunus spinosa - porumbarul 5,5   

Rosa canina  - măceşul 3   

Malus silvestre – mărul păduteț 1   

Pyrus pyraster- părul pădureț 1   

Crataegus monogyna -păducel 4,9   

TOTAL   205,5 

Valoare pastorală  VP   41,1 

Apreciere VP Mijlocie  

            
         Pe pajiștea din parcela Cărbunari, Curătura, Obârșe, Dobrila - 
gramineele  au o acoperire totală de 43 %, leguminoasele de 5,3 %, specii 
din alte familii botanice  8 %, plante neconsumate sau cu grad redus de 
consumabilitate 17,8 %, plante toxice si vătămătoare 8,4 %, plante ce 
dăunează produselor animaliere 9 %, arbori și arbuști 8,5 %. Valoarea 
pastorală calculată pentru pajiștea  din parcela Cărbunari, Curătura, 
Obârșe, Dobrila este de 41,1 %, ceea ce indică o valoare agronomică   
mijlocie a pajiștii. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Stabilirea valorii pastorale (VP) a pajiștilor din U.A.T. Meteș - 
Parcela Stăuini, Măguri, Lazuri. 
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 Porțiuni  de pajiște din U.A.T. Meteș - Parcela Stăuini, Măguri, Lazuri 
(foto original) 
  

            Specia %PC IC PcxIC 

GRAMINEE                                           37       119 

Agrostis capilaris - iarba câmpului 4 3 12 

Alopecurus pratensis - coada 
vulpii 

3 4 12 

Agropyron  cristatum - pir cristat 2 3 6 

Festuca pseudovina - păiuşul oilor 6 1 5 

Festuca rupicola - păiuş de 
silvostepă 

5 2 10 

Festuca pratensis  - păiuş de 
livadă 

2 5 10 

Poa pratensis - firuţa 3 4 12 

Phleum phleoides - timoftica 2 2 4 

Dactilis glomerata – golomăț 4 5 20 

Arrhenatherum elatius - ovăscior 2 4 8 

Lolim perene - raigras 4 5 20 

LEGUMINOASE       7,2        30,3 

Trifolium repens - trifoi alb 2 4 8 

Trifolium pratense - trifoi roşu 1,4 4 5,6 

Medicago falcata - lucerna 
galbenă 

1,3 4 5,2 

Lotus corniculatus - ghizdei 2,5 4 10 

Vicia sativa - măzărichea  0,5 3 1,5 

SPECII  DIN ALTE  FAMILII BOTANICE     18,5        32 

Achillea  millefolium -coada 2 2 4 
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şoricelului 

Cichorium intybus - cicoarea 3 1 3 

Carum carvi - chimion 1,5 2 3 

Potentilla  erecta - cinci degete               2 1 2 

Plantago lanceolata - pătlagina  4 2 8 

Taraxacum officinale  - păpădia 3 3 9 

Rumex acetosa - măcriş 1 1 1 

Thymus montanus - cimbrişor 2 1 2 

Plante neconsumate sau cu grad redus de consumabilitate - 15,5 

Daucus carota - morcov sălbatic 1,5   

Amaranthus albus - ştir 2   

Cardaria draba - urda vacii 1   

Leonurus cardiaca - talpa găștii 0,5   

Capsella bursa – pastoris - traista 
ciobanului 

1   

Eryngium campestre - scaiul 
dracului 

1,5   

Mentha longifolia - izma broaștei 2   

Verbena oficinalis - urzicuţe  1,5   

Centaurea cyanus - albastrele 1,5   

Chrisanteum leucantheum - 

margarete 

1   

Symphytum officinalis - tătăneasă 2   

Plante toxice si vătămătoare      10,8 

Equisetum palustre - coada calului 2   

Euphorbia cyparissias - laptele 
câinelui 

1,5   

Galiurn verum - sânziene galbene 1   

Ranunculus acer - piciorul 
cocoşului 

1,4   

Conium maculatum - cucuta  2   

Gratiola officinalis - veninariţa  1,5   

Veratrum album – stirigoaie 0,9   

Delphinium consolida - nemţişor 0,5   

Plante ce dăunează produselor animaliere 7,3 

Lepidium ruderale - păducherniţa 1,3   

Rhiantus minor - clocoticiul 1   

Arctium lappa - brusturele 1   

Alliaria officinalis - usturoiţa 1   

Xanthium sp .- cornuţi 2   

ARBORI ŞI ARBUŞTI      12,5 

Prunus spinosa – porumbarul 7,5   

Malus silvestre – mărul păduteț 0,5   

Pyrus pyraster- părul pădureț 0,5   

Rosa canina – măceșul 4   

TOTAL   181,3 

Valoare pastorală   36,26 

Apreciere VP Mijlocie  
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      Pe pajiștea din parcela Stăuini, Măguri, Lazuri - gramineele  au o 
acoperire totală de 37 %, leguminoasele de 7,2 %, specii din alte familii 
botanice  18,5 %, plante neconsumate sau cu grad redus de consumabilitate 
– 15,5 %, plante toxice și vătămătoare 10,8%, plante ce dăunează 
produselor animaliere 7,3 %, arbori și arbuști 8,5 %. Valoarea pastorală 
calculată pentru pajiștea din parcela Câmpul Poienii, Coasta Berci este de 
36,26, ceea ce indică o valoare agronomică a  mijlocie a pajiștii. 

 
15. Stabilirea valorii pastorale (VP) a pajiștilor din U.A.T. Meteș - 
Parcela Dealul Găurenilor. 
 

 
 
Porțiuni  de pajiște din U.A.T. Meteș - Parcela Dealul Găurenilor (foto 
original) 
  

            Specia %PC IC PcxIC 

GRAMINEE                                            41       134 

Agrostis capilaris - iarba câmpului 5 3 15 

Alopecurus pratensis - coada 

vulpii 

3 4 12 

Agropyron  cristatum - pir crestat 5 3 15 

Festuca pseudovina - păiuşul oilor 5 1 5 

Festuca rupicola - păiuş de 
silvostepă 

5 2 10 

Festuca pratensis  - păiuş de 

livadă 

3 5 15 

Poa pratensis - firuţa 2 4 8 

Phleum phleoides - timoftica 3 2 6 

Dactilis glomerata - golomăț 4 5 20 

Arrhenatherum elatius - ovăscior 2 4 8 
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Lolim perene - raigras 4 5 20 

LEGUMINOASE       4,9      18,1 

Trifolium repens - trifoi alb 1 4 4 

Trifolium pratense - trifoi roşu 0,6 4 2,4 

Medicago falcata - lucerna 
galbenă 

0,3 4 1,2 

Lotus corniculatus - ghizdei 1,5 4 6 

Vicia sativa - măzărichea  1,5 3 4,5 

SPECII  DIN ALTE  FAMILII BOTANICE     16,5      27 

Achillea  millefolium - coada 
şoricelului 

2 2 4 

Cichorium intybus - cicoarea 3 1 3 

Carum carvi - chimion 1,5 2 3 

Potentilla  erecta - cinci degete               2 1 2 

Plantago lanceolata - pătlagina  3 2 6 

Taraxacum officinale - păpădia 2 3 6 

Rumex acetosa - măcriş 1 1 1 

Thymus montanus   - cimbrişor 2 1 2 

Plante neconsumate sau cu grad redus de consumabilitate   14,5 

Daucus carota  - morcov sălbatic 1,5   

Amaranthus albus - ştir 2   

Cardaria draba - urda vacii 1   

Leonurus cardiaca - talpa gâștei 0,5   

Capsella bursa – pastoris - traista 
ciobanului 

1   

Eryngium campestre - scaiul 
dracului 

0,5   

Mentha longifolia - izma broaștei 2   

Verbena oficinalis - urzicuţe  1,5   

Centaurea cyanus - albastrele 1,5   

Chrisanteum leucantheum -  
margarete 

1   

Symphytum officinalis - tătăneasă 2   

Plante toxice si vătămătoare       9,8 

Equisetum palustre - coada calului 1   

Euphorbia cyparissias - laptele 
câinelui 

1,5   

Galiurn verum - sânziene galbene 2   

Ranunculus acer - piciorul 
cocoşului 

1,4   

Conium maculatum - cucuta  1   

Gratiola officinalis - veninariţa  0,5   

Veratrum album – stirigoaie 0,9   

Delphinium consolida - nemţişor 0,5   

Plante ce dăunează produselor animaliere 6,3 

Lepidium ruderale - păducherniţa 1,3   

Rhiantus minor - clocoticiul 1   

Arctium lappa – brusturele 1   

Alliaria officinalis - usturoiţa 1   

Xanthium sp.- cornuţi 2   
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ARBORI ŞI ARBUŞTI        7 

Prunus spinosa – porumbarul 3   

Rosa canina – măceşul 4   

TOTAL   179,1 

Valoare pastorală   35,82 

Apreciere VP Mijlocie  

      
        Pe pajiștea din parcela Dealul Găurenilor - gramineele  au o acoperire 
totală de 41%, leguminoasele de 4,9 %, specii din alte familii botanice  16,5 
%, plante neconsumate sau cu grad redus de consumabilitate 14,5 %, plante 
toxice și vătămătoare 9,8%, plante ce dăunează produselor animaliere 6,3 
%, arbori și arbuști 7 %. Valoarea pastorală calculată pentru pajiștea  din 
parcela Dealul Găurenilor este de 35,82, ceea ce indică o valoare 
agronomică  mijlocie a pajiștii.  

   
16. Stabilirea valorii pastorale (VP) a pajiștilor din U.A.T. Meteș - 
Parcela Bobu, Pădurea Tăuții.  
 

 
 
Porțiuni  de pajiște din U.A.T. Meteș - Parcela Bobu, Pădurea Tăuții 
(foto original)  
  

            Specia %PC IC PcxIC 

GRAMINEE                                            45       166 

Agrostis capilaris - iarba câmpului 3 3 9 

Alopecurus pratensis - coada vulpii 4 4 16 

Agropyron  cristatum - pir cristat 3 3 9 

Festuca pratensis - păiuş de livadă 7 5 35 

Festuca pseudovina - păiuşul oilor 2 1 2 

Festuca rupicola - păiuş de 5 2 10 
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silvostepă  

Poa pratensis - firuţa 5 4 20 

Phleum phleoides - timoftica 4 2 8 

Dactilis glomerata - golomaţ 5 5 25 

Arrhenatherum elatius - ovăscior 3 4 12 

Lolim perene - raigras 4 5 20 

LEGUMINOASE       6,7       24,8 

Trifolium repens - trifoi alb 1,5 4 6 

Trifolium pratense - trifoi roşu 1 4 4 

Trifolium campestre - trifoi galben 0,7 4 2,8 

Medicago falcata - lucernă 
galbenă 

1 4 4 

Lotus corniculatus - ghizdei 1,0 4 4 

Vicia sativa - măzărichea  1 3 3 

Coronilla varia - coronişte  0,5 2 1 

SPECII  DIN ALTE  FAMILII BOTANICE      8,2       14,7 

Achillea  millefolium - coada 
şoricelului 

1,7 2 3,4 

Filipendula vulgaris - anglica 0,5 1 0,5 

Cichorium intybus - cicoarea 1,5 1 1,5 

Carum carvi - chimion 0,5 2 1 

Potentilla  erecta - cinci degete               0,6 1 0,6 

Plantago lanceolata - pătlagina 
îngustă  

0,8 2 1,6 

Taraxacum officinale - păpădia 1,5 3 4,5 

Rumex acetosa - măcriş 0,6 1 0,6 

Thymus montanus - cimbrişor 1 1 1 

Plante neconsumate sau cu grad redus de consumabilitate   12,6 

Daucus carota - morcov sălbatic 2   

Ajuga genevensis - vineriţa 0,5   

Amaranthus albus - ştir 0,4   

Cardaria draba - urda vacii 1   

Capsella Bursa – pastoris - traista 
ciobanului 

1   

Eryngiumcampestre - scaiul 
dracului 

1   

Mentha longifolia - izma broaştei 0,6   

Verbena oficinalis - urzicuţe  1   

Salvia pratensa  -jaleș 0,5   

Verbascum phlomoides - 
lumânărica 

0,2   

Heracleum sphondylium - crucea 
pământului 

0,7   

Echium vulgare - iarba şarpelui 0,2   

Centaurea cyanus - mături 0,6   

Chrisanteum leucantheum -
margarete 

0,6   

Symphytum officinalis - tătăneasă 1,3   

Rumex alpinus - ştevia stânelor 0,2   

Linaria genistifolia - linariţa  0,2   
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Leonurus cardiaca - talpa găştii 0,5   

Plante toxice şi vătămătoare       4,3 

Equisetum palustre - coada calului 0,5   

Euphorbia cyparissias - laptele 
câinelui 

1   

Galiurn verum - sânziene galbene 0,2   

Ranunculus acer - piciorul 
cocoşului 

1   

Conium maculatum - cucuta  0,2   

Gratiola officinalis - vaninariţa  0,4   

Veratrum album - stirigoaie 1   

Plante ce dăunează produselor animaliere 8,8 

Lepidium ruderale - păducherniţa 2,2   

Rhiantus minor - clocoticiul 1,1   

Arctium lappa - brusturele 1,3   

Carlina acaulis - turta 1,5   

Alliaria officinalis - usturoiţa 1,3   

Xanthium sp.- cornuţi 1,4   

ARBORI ŞI ARBUŞTI      15,4 

Prunus spinosa - porumbarul 4,5   

Rosa canina  - măceşul 3   

Crataegus monogyna -păducel 4,9   

Malus silvestre – marul păduteț 2   

Pyrus pyraster- părul pădureț 1   

TOTAL   205,5 

Valoare pastorală  VP   41,1 

Apreciere VP                                         Mijlocie  

            

         Pe pajiștea din parcela Bobu, Pădurea Tăuții - gramineele  au o 
acoperire totală de 43 %, leguminoasele de 5,3 %, specii din alte familii 
botanice  8 %, plante neconsumate sau cu grad redus de consumabilitate 
17,8 %, plante toxice si vătămătoare 8,4 %, plante ce dăunează produselor 
animaliere 9 %, arbori și arbuști 8,5 %. Valoarea pastorală calculată pentru 
pajiștea  din parcela Bobu, Pădurea Tăuții este de 41,1 %, ceea ce indică o 
valoare agronomică mijlocie a pajiștii. 
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17. Stabilirea valorii pastorale (VP) a pajiștilor din U.A.T. Meteș - 
Parcela Zăpode, Dealul Poienii.  

 
 
Porțiuni  de pajiște din U.A.T. Meteș - Parcela Zăpode, Dealul Poienii 
(foto original)  

  

            Specia %PC IC PcxIC 

GRAMINEE                                            45        166 

Agrostis capilaris - iarba câmpului 3 3 9 

Alopecurus pratensis - coada vulpii 4 4 16 

Agropyron  cristatum - pir cristat 3 3 9 

Festuca pratensis - păiuş de livadă 7 5 35 

Festuca pseudovina - păiuşul oilor 2 1 2 

Festuca rupicola - păiuş de 
silvostepă  

5 2 10 

Poa pratensis - firuţa 5 4 20 

Phleum phleoides - timoftica 4 2 8 

Dactilis glomerata - golomaţ 5 5 25 

Arrhenatherum elatius - ovăscior 3 4 12 

Lolim perene - raigras 4 5 20 

LEGUMINOASE       6,7        24,8 

Trifolium repens - trifoi alb 1,5 4 6 

Trifolium pratense - trifoi roşu 1 4 4 

Trifolium campestre - trifoi galben 0,7 4 2,8 

Medicago falcata - lucernă 
galbenă 

1 4 4 

Lotus corniculatus - ghizdei 1,0 4 4 

Vicia sativa - măzărichea  1 3 3 
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Coronilla varia - coronişte  0,5 2 1 

SPECII  DIN ALTE  FAMILII BOTANICE      8,2       14,7 

Achillea  millefolium - coada 

şoricelului 

1,7 2 3,4 

Filipendula vulgaris - anglica 0,5 1 0,5 

Cichorium intybus - cicoarea 1,5 1 1,5 

Carum carvi - chimion 0,5 2 1 

Potentilla  erecta - cinci degete               0,6 1 0,6 

Plantago lanceolata - pătlagina 
îngustă  

0,8 2 1,6 

Taraxacum officinale - păpădia 1,5 3 4,5 

Rumex acetosa - măcriş 0,6 1 0,6 

Thymus montanus - cimbrişor 1 1 1 

Plante neconsumate sau cu grad redus de consumabilitate   12,6 

Daucus carota - morcov sălbatic 2   

Ajuga genevensis - vineriţa 0,5   

Amaranthus albus - ştir 0,4   

Cardaria draba - urda vacii 1   

Capsella Bursa – pastoris - traista 
ciobanului 

1   

Eryngiumcampestre - scaiul 
dracului 

1   

Mentha longifolia - izma broaştei 0,6   

Verbena oficinalis - urzicuţe  1   

Salvia pratensa  -jaleș 0,5   

Verbascum phlomoides - 
lumânărica 

0,2   

Heracleum sphondylium - crucea 
pământului 

0,7   

Echium vulgare - iarba şarpelui 0,2   

Centaurea cyanus - mături 0,6   

Chrisanteum leucantheum -
margarete 

0,6   

Symphytum officinalis - tătăneasă 1,3   

Rumex alpinus - ştevia stânelor 0,2   

Linaria genistifolia - linariţa  0,2   

Leonurus cardiaca - talpa găştii 0,5   

Plante toxice şi vătămătoare       4,3 

Equisetum palustre - coada calului 0,5   

Euphorbia cyparissias - laptele 
câinelui 

1   

Galiurn verum - sânziene galbene 0,2   

Ranunculus acer - piciorul 
cocoşului 

1   

Conium maculatum - cucuta  0,2   

Gratiola officinalis - vaninariţa  0,4   

Veratrum album - stirigoaie 1   

Plante ce dăunează produselor animaliere      8,8 

Lepidium ruderale - păducherniţa 2,2   

Rhiantus minor - clocoticiul 1,1   
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Arctium lappa - brusturele 1,3   

Carlina acaulis - turta 1,5   

Alliaria officinalis - usturoiţa 1,3   

Xanthium sp.- cornuţi 1,4   

ARBORI ŞI ARBUŞTI      15,4 

Prunus spinosa - porumbarul 6,5   

Rosa canina  - măceşul 4   

Crataegus monogyna - păducel 4,9   

TOTAL   205,5 

Valoare pastorală  VP   41,1 

Apreciere VP Mijlocie  

            
         Pe pajiștea din parcela Zăpode, Dealul Poienii - gramineele  au o 
acoperire totală de 43 %, leguminoasele de 5,3 %, specii din alte familii 
botanice  8 %, plante neconsumate sau cu grad redus de consumabilitate 
17,8 %, plante toxice si vătămătoare 8,4 %, plante ce dăunează produselor 
animaliere 9 %, arbori și arbuști 8,5 %. Valoarea pastorală calculată pentru 
pajiștea  din parcela Zăpode, Dealul Poienii este de 41,1 %, ceea ce indică 
o valoare agronomică mijlocie a pajiștii. 

 
5.4 Principalele buruieni care alcătuiesc vegetația nedorită  pe pajiști: 

 Arctium lappa (brusture, lipan) 

 

     Plantă bienală, dicotiledonată, din familia Asteraceae. Rădăcina este 
pivotantă, cărnoasă, atingând 50-60 cm adâncime.Tulpina se dezvoltă în al 
doilea an, fiind ramificată și păroasă, cărnoasă, brune la exterior și 
albicioasă la interior, înaltă de până la 2 m.  
     Frunzele sunt pubescente pe partea inferioară, dispuse altern. Cele 
inferioare sunt foarte mari (70-80 cm), lung pețiolate, rotunjite la bază, cu 
marginea întreagă și acoperă solul în primul an. Frunzele superioare sunt 
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mai mici. Florile sunt purpurii, dispuse în inflorescențe (capitule) 
globuloase, înconjurate de bractee încovoiate la vârf, în formă de cârlig.  
     Brusturele constituie o problemă pe pajiști prin faptul că nu este 
consumat de animale și împiedică dezvoltarea altor specii cu valoare 
furajeră, sufocând vegetația. Capitulele sale (ciulini) se agață foarte ușor 
de blana animalelor, de îmbrăcăminte, saci și alte materiale textile, 
facilitând răspândirea plantei la distanțe mari. Depreciază calitatea lânii, 

creând probleme mari la prelucrarea acesteia. Crește în culturi, livezi, pe 
pajiști, pe marginea drumului, în toate zonele, de la câmpie până la 
munte, fiind rezistent la secetă și temperaturi extreme. 
     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. 

     Carduus nutans (scaiete, ciulin) 

 

     Plantă bienală, dicotiledonată, din familia Asteraceae. Tulpina se 

dezvoltă în al doilea an (în verile calde, chiar din primul an). Este dreaptă, 

groasă, costată, cu țepi, ramificată la vârf, înaltă de până la 1,5 m. 

Frunzele sunt glabre, uneori dens păroase pe nervurile inferioare, cu 

margini adânc serate spre lobate; nervurile se extind spre margini ca spini; 

frunzele bazale, de culoare verde închis, sunt dispuse în rozetă, având 15 - 

50 cm lungime și 2-10 cm lățime; frunzele din partea superioară a tulpinii 

sunt lanceolate, puternic lobate, având până la 25 cm lungime și 10 cm 

lățime, cu 3-5 spini de 2-5 mm pe marginea fiecărui lob. Inflorescența este 

de tip capitul, solitar, de 3-6 cm în diametru, de formă sferic-turtită, 

adesea “aplecat” la maturitate, purtând flori la partea superioară și câteva 

rânduri de bractee lanceolate la baza sa, terminate cu spini. Florile 

propriu-zise sunt subțiri, tubulare, de culoare roz, roșcat sau purpuriu, 
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frumos mirositoare. Perioada de înflorire: mai – august. Fructele sunt mici, 

cu un smoc de perișori de cca 2 cm lungime, uniți la bază. Semințele pot 

rămâne germinabile în sol peste 10 ani. Crește pe pajiști, terenuri 

nelucrate. Este o buruiană periculoasă, agresivă, deoarece se dezvoltă 

rapid, sufocând vegetația. Planta trebuie distrusă în faza de rozetă, înainte 

de a emite tulpini, fie prin stropire cu erbicide, fie cu sapa, prin tăiere sub 

colet, pentru a nu regenera. Dacă au apărut inflorescențele, acestea 

trebuie tăiate și arse, după ce se usucă, întrucât semințele (până la 

120.000 pe plantă) se răspândesc ușor prin vânt la câțiva kilometri 

distanță, datorită smocului de perișori (papus) care le însoțește 

    Conium maculatum (cucuta) 

 

 
 
     Plantă perenă, dicotiledonată, din familia Apiaceae. Rădăcina este 
pivotantă, albă, cărnoasă. 
     Tulpina, de 1,5-2,5 m înălțime, este puternic ramificata, netedă, 
fistuloasă, fin striată, cu pete roșietice-brunii mai ales spre bază.  

      Frunzele sunt mari (50 cm lungime, 40 cm lățime), păroase, de 2-4 ori 
penat sectate, asemănătoare cu cele de pătrunjel. Frunzele și rădăcina au 
un miros puternic, neplăcut, când sunt zdrobite. 
      Florile sunt mici, albe, grupate în inflorescențe de tip umbelă, cu 
diametrul de 10-15 cm. Fructele sunt ovale, glabre, de cca 3-4 mm 
lungime.  
      Crește în toată țara, de la șes până la munte, fiind întâlnită în sărături, 
locuri ruderal, tufărișuri. Planta are miros de șoarece. Toate părțile 
plantei, în stare verde sau uscată, sunt toxice pentru animale și om, având 
efect paralitic asupra sistemului nervos, putând cauza moartea, prin 
ingerare. Planta trebuie distrusă cu sapa sau prin erbicidare.     
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 Eryngium campestre (scaiul dracului, rostogol) 
 

 
 
     Plantă erbacee, perenă, dicotiledonată, din familia Apiaceae. Tulpina 
este aproape globulos ramificată și albicioasă.  Frunzele  sunt rigide, 
sectante și spinoase, alb-verzui.   
     Florile mici, albe, sunt grupate în inflorescențe capituliforme, 
înconjurate de un involucru țepos.  Fructele sunt mici, cu spinișori. Crește 
îndeosebi pe pășuni uscate. 
    Această buruiană nu este consumată de către animale. Mai mult, 
datorită țepilor, animalele nu pot paște 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 și 
semințele. 
 
 Euphorbia cyparissias (alior, laptele câinelui) 
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  Plantă erbacee, perenă, dicotiledonată, din familia Euphorbiaceae. 

Tulpinile, înalte de până la 30 cm, sunt drepte, fără perișori, provenind 

dintr-un rizom târâtor. Frunzele sunt înguste, întregi, lipsite de pețiol, au 

culoare verde-închis și lungimea de până la 3 cm. Inflorescența este o 

umbelă, compusă din peste 10 flori cu pedicele lungi de peste 2 cm.  

     Bracteele florilor, ca niște petale (involucru), sunt de culoare verde 
gălbui, spre toamnă căpătând culoare roșietică.  
     Este răspândită pe pajiștile din zona de câmpie, până în etajul pădurilor 
de conifere.  
     Se înmulțește mai mult prin rizomi, semințele fiind, în general, 

neviabile. 
     Întreaga plantă este toxică, atât în stare verde, cât și uscată. Sucul 
lăptos (latex) conținut în frunze și tulpini provoacă iritații grave la 
contactul cu pielea. Cauzează inflamații, însoțite de purgații și sângerări 
drastice dacă este consumată de animale. 
      Planta se distruge prin stropire cu erbicide sau cu sapa sau erbicidare. 
 
Rumex  acetosella  (Măcrișul mărunt, măcrișul iepurelui) 
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     Plantă erbacee, perenă, dicotiledonată, din familia Polygonaceae. 
     Rădăcina este un rizom puternic, adânc, din care creste o tulpină 
dreaptă, muchiată, de culoare roșiatică, cu șanțuri adânci, înaltă de până 
la 60 cm.  
     Frunzele sunt lanceolate, alterne,  cele inferioare lungi de 15-30 cm, 
late de 6-10 cm, cu pețiol aripat, cele tulpinile lungi de 10-20 cm, late de 
1,5-3 cm. Frunzele au culoare verde-palid pe dos și nervura mediană 

pronunțată. 
     Florile femele, de culoare roșie purpurie spre maro, sunt dispuse într-un 
panicul, în vârful tulpinii. Crește pe pajiștile umede, din regiunea de 
câmpie, până în regiunea submontană, pe soluri sărace, nisipoase, moderat 
acide.  
     Planta conține oxalați ce conferă toxicitate plantei dacă este consumată 
de animale în cantitate mare, concretizată prin manifestări nervoase, 
iritație gastro - intestinală și tulburări renale. Cabalinele sunt foarte 
sensibile, moartea putând surveni la 2-3 ore de la consumul unei cantități 
mari de măcriș. 
    Planta se combate prin stropire cu erbicide sau prin distrugerea 
periodică, a rizomului persistent, cu sapa. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   Xanthium spinosum (dracilă, holéră, scai tătăresc) 
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    Plantă erbacee, anuală, din familia Asteraceae. Tulpinile sunt drepte, 
ramificate, ajungând până la 1 m înălțime.  Frunzele, de culoare verde 
închis pe partea superioară și cu un puf gri pe partea inferioară, sunt 
lanceolate, au 3-8 cm lungime și 0,5-2,5 cm lățime. Nervura mediană este 
proeminentă. Frunzele sunt întregi sau împărțite în 3-5 lobi neuniformi. 
    Planta posedă spini galbeni, trifurcați, lungi de 1-3 cm, situați la baza 
frunzelor și la ramificațiile tulpinii. 
    Prezintă flori mici, de culoare verde, neaspectuoase. Înflorește pe tot 
parcursul verii, până toamna. 
     Fructele au 8-10 mm lungime, conțin 2 semințe și sunt acoperite cu 
spini îndoiți sub formă de cârlig, care se agață de blana animalelor, hainele 

oamenilor și alte materiale textile, facilitând răspândirea semințelor la 
distanțe mari.  
    Buruiana constituie o problemă pe pajiști și în culturile agricole datorită 
spinilor foarte ascuțiți cât și ciulinilor agățători ce îngreunează tunsul oilor 
și depreciază calitatea lânii. 
    Plantele tinere sunt otrăvitoare pentru animale, în special cai și porci. 
De asemenea, pot provoca dermatite de contact la unele persoane.  
    Se combate prin stropire cu erbicide, sau prin tăiere cu sapa, după care 
trebuie arsă, pentru distrugerea spinilor și a fructelor, respectiv a 
semințelor. 
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   Xanthium strumarium (cornac, cornuți, scaietele popii) 
 

 
 
    Plantă anuală, dicotiledonată, din familia Asteraceae. 
    Tulpina este viguroasă, ramificată, cu peri denși, însă lipsită de spini, 
având o înălțime de 50-120 cm. 

     Frunzele sunt de tip palmat. Cele inferioare sunt cordate-triunghiulare, 
neregulat lobate-dantelate (zimțate), cu peri deși și scurți pe partea 
inferioară; frunzele superioare sunt lanceolate.    
     Este o plantă monoică: florile mascule sunt sferice, verzui, amplasate la 
capătul lăstarilor, cele femele sunt solitare sau mai multe în axila frunzei, 
după fecundare având formă de arici.  
     Calatidiile femeiești (fructele) sunt asemănătoare cu ale holerei (X. 
spinosum). Au cca 8-20 mm lungime, au formă ovoidă, terminate cu două 
ciocuri, fiind acoperite cu spini cu vârful îndoit. Crește în culturi, pe 
pajiști, pe marginea drumurilor, în zone cu veri calde. 
     Buruiana constituie o problemă pe pajiști prin faptul că plantele tinere 

sunt toxice pentru taurine, cai și porci, iar fructele se agață ușor de blana 

animalelor, îndeosebi a oilor (răspândindu-se pe această cale) și creează 

probleme la prelucrarea lânii, depreciindu-i calitatea. Se combate prin 

stropire cu erbicide, sau prin tăiere cu sapa, după care trebuie arsă, pentru 

distrugerea fructelor și semințelor. Plantă erbacee, perenă, dicotiledonată, 

din familia Euphorbiaceae. Tulpinile, înalte de până la 30 cm, sunt drepte, 

fără perișori, provenind dintr-un rizom târâtor. Frunzele sunt înguste, 

întregi, lipsite de pețiol, au culoare verde-închis și lungimea de până la 3 

cm. Inflorescența este o umbelă, compusă din peste 10 flori cu pedicele 

lungi de peste 2 cm. Bracteele florilor, ca niște petale (involucru), sunt de 

culoare verde gălbui, spre toamnă căpătând culoare roșietică. Este 

răspândită pe pajiștile din zona de câmpie, până în etajul pădurilor de 

conifere. Se înmulțește mai mult prin rizomi, semințele fiind, în general, 

neviabile. Întreaga plantă este toxică, atât în stare verde, cât și uscată. 



 Amenajamentul  pastoral pentru pajiștile din comuna  Metes  

101 
 

Sucul lăptos (latex) conținut în frunze și tulpini provoacă iritații grave la 

contactul cu pielea. Cauzează inflamații, însoțite de purgații și sângerări 

drastice dacă este consumată de animale. Planta se distruge prin stropire 

cu erbicide sau cu sapa sau erbicidare. 

 

Capitolul VI 

Situația părților de pajiști care sunt oprite de la pășunat. 

          Nu este cazul 

Capitolul VII 
         Perioada de pășunat și cosit. 
 
        7.1 Folosirea pajiștilor prin cosit. 
      Reprezintă metoda prin care se obțin furajele necesare in hrana 
animalelor pentru perioada de stabulație (fân, semifân, semi siloz, siloz ) 
sau pentru completarea deficitului în perioada de vegetație. Furajul verde 
cosit se poate administra direct la iesle pentru hrănirea animalelor in 
perioada de vegetație, când condițiile pentru pășunat sunt mai dificile din 
cauza umidității solului, sau sistemul de creștere al animalelor este cu 
furajare la grajd. Administrarea masei verzi la grajd, deși valorifică mai 
bine producția, este un sistem mai costisitor și se aplică pe pajiști cu 
producții mari și de calitate, cu procent mare de leguminoase, care pot 
uneori produce meteorizații, sau sunt dominate de specii de fâneața care 
nu suportă călcatul ca Arrhenatherum elatius, Tristeum flavescens și altele. 
        7.2 Recoltarea pajiștilor pentru producerea fânului 
      Fânul este un furaj valoros obținut prin uscarea naturală sau artificială 

a plantelor verzi recoltate prin cosit. Valoarea nutritivă a fânului depinde 
de: compoziția floristică a pajiștii, epoca de recoltare și metodele de 
preparare și păstrare (conservare). Fânul de calitate bună conține in medie 
0,7 UN/Kg si 6-8% PBD (proteină brută digestibila). In funcție de calitate, 
digestibilitatea substanței organice este cuprinsă intre 50-70%.  
       Epoca optimă de recoltare a fânațelor, in general, se situează in 
perioada cuprinsă intre faza de înspicare și cea de înflorire a gramineelor 
dominate și de la îmbobocire pană la înflorire, a leguminoaselor. In acest 
interval, se obține cantitatea maximă de substanțe nutritive digestibile la 
unitatea de suprafață, situație care nu corespunde întocmai cu producția 
maxima de furaj de pe pajiști. In necunoștință de cauza, la noi fânețele se 
recoltează cu întârziere, pierzând foarte mult din calitatea furajului.  
       Recoltarea târzie a fânețelor mai prezintă și alte neajunsuri legate de 
ajungerea la maturitate a unor semințe de buruieni care invadează apoi 
pajiștea, cum este specia semi parazită clocoticiul (Rhinanthus minor) sau o 
recoltă la coasa a II-a (otavă) scăzută. Exista și excepții când, o data la 3-4 
ani, se recomandă, prin rotație, ca fânațele in care domină plante cu 

valoare furajeră bună să fie recoltate după ajungerea la maturitate a 
semințelor care, prin auto însămânțare, se reînnoiesc și îndesesc covorul 
ierbos. Pentru următoarele recolte prin cosire se respecta in linii mari 
durata de 5-6 săptămâni de la prima coasă, in funcție și de precipitațiile 
atmosferice 
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        7.3 Metode de pregătire si depozitare a fanului 
     După cosit, masa verde, care are 70-80% umiditate, este supusă unui 
ansamblu de lucrări de pregătire a fânului prin care umiditatea trebuie sa 
scadă la 16% pentru fânul provenit din pajiștile semănate și maxim 17% 
pentru cel obținut pe pajiștile naturale. 
       Procesul de uscare trebuie de așa manieră condus încât pierderile 
cantitative si calitative ale producției de furaj sa fie cât mai mici. Metode 

propriu-zise de uscare a fânului produs pe pajiștile semănate sau naturale 
pe sol, prepeleci, capre, garduri, uscare cu aer rece și cald. Daca din cauza 
condițiilor climatice, fânul are umiditate mai mare decât cea de păstrare 
(16-17%), depozitarea se poate face în amestec cu sare (5 Kg/t de fan) sau 
cu paie, in straturi alternative de 10-20 cm paie și 50-60 cm fân. La 
depozitarea baloturilor cu umiditate mai mare se asigură canale pentru 
circulația aerului in interior. Fânul se depozitează in aer liber in sire 
(regiuni secetoase) și stoguri (regiuni umede), precum și in adăposturi 
speciale (fânare). Șirele și stogurile se amplasează pe terenuri mai ridicate, 
uscate, pe care se așează un strat de paie sau un postament de lemn 
(crengi) pentru a preveni deprecierea fânului in contact cu solul. Surele se 
orientează paralel cu direcția vanturilor dominante.  
       In general, o șira are înălțimea de 6-7 m, lățimea de baza de 3-4 m, la 
umeri 5-6 m și lungimea de 15-20 m. Stogul are un diametru la bază de 3-4 
m, la umeri 4-5 m, și înălțimea de 5-6 m. Determinarea cantității de fân 
depozitate se face prin cântărire înainte de a fi așezat in sire sau stoguri 
sau prin estimarea după măsurători privind volumul (cubajul) acestora 
înmulțit cu greutatea medie a unui metru cub de fân. Volumul șirei se 

stabilește măsurând lungimea, lățimea și racordarea sau lungimea peste 
coamă (R). Lungimea se măsoară numai pe o singură latură a șirei la nivelul 
solului. Lățimea șirei se măsoară la ambele capete și la înălțimea de 1 m de 
la suprafața solului. La șirele care se îngustează spre baza se fac două 
măsurători pentru lățime, la fiecare capăt; una la suprafața solului, iar 
cealaltă in punctul unde șira este mai lată, după care se face media celor 4 
măsurători. Lungimea peste coamă reprezintă distanta de-a curmezișul 
șirei, de la baza ei peste coama șirei și până la baza șirei din partea opusă. 
Aceasta dimensiune se determină in 3-4 locuri, după care se face media. 
Volumul stogurilor se află prin măsurarea circumferinței și a racordării. 
Circumferința se măsoară la cca 0,5-1 m de la suprafața solului. In cazul 
când stogul se îngustează spre baza, aceasta dimensiune se măsoară de 2 
ori; o dată la partea cea mai îngustă, lângă pământ, și apoi sus, unde este 
mai lată, apoi se face media lor. Racordarea, și in acest caz, este egală cu 
lungimea frânghiei trecute peste vârful stogului, de la baza dintr-o parte 
până la baza din partea cealaltă. Măsurătoarea se face de doua ori, după 
care se face media lor. Cunoscând volumul șirei sau stogului, se poate 

calcula greutatea totală prin înmulțirea acestuia cu greutatea unui mc din 
fânul respectiv.    
      Greutatea unui mc de fân depinde de compoziția lui botanică, de epoca 
de recoltare, de durata conservării în șira sau stog, de umiditatea fânului in 
timpul clăditului. Stabilirea acestuia este bine să se facă prin cântărirea a 
1-2 mc ce se iau din jumătatea inferioară a fiecărui stog sau șiră. Când 
situația nu permite cântărirea unui mc de fan se pot folosi următoarele 
date:  
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    Greutatea medie a unui mc. de fân la diferite intervale de timp de la 
clădit 
 

Tipul de fân 

Data după clădire in șiră sau 

stoguri 

 După 
3-5 
zile 

După 
15 
zile 

După 
1 
luna 

După 3 
luni 

Fânul de lucerna sau trifoi. 57 62 70 75 

 

Fânuri de borceag, amestecul de lucernă sau 
trifoi cu diferite ierburi, fânul natural cu 

procent mare de leguminoase. 

55 60 67 70 

Fânul natural de ierburi mărunte (de deal, 
munte) de calitate superioară. 

50 55 60 65 

Fân cultivat din graminee de talie înaltă 
(timoftica, golomăț, ovăscior etc). 

45 50 55 62 

Fân natural (de deal, munte) de calitate 
mijlocie. 

42 45 50 55 

Fân cu multe buruieni. 37 40 45 50 

    
     7.4 Folosirea mixtă a pajiștilor 
      Prin alternarea modului de folosință de la un an la altul, 
productivitatea pajiștilor este mai ridicată. Pentru fânețe este mai potrivit 
pășunatul după ce s-a cosit prima recoltă. Pășunatul de primăvara foarte 
timpuriu al fânețelor, așa cum se practică in prezent in regiunile de deal, 
este foarte dăunător atât pentru sol, cât și pentru vegetația pajiștii. Este 
recomandat pășunatul fânețelor un sezon întreg o dată la 3-4 ani sau 
cosirea in regim de fâneață a pășunilor. Folosirea mixtă a pajiștilor, acolo 
unde se poate aplica, este o metodă mai eficientă de exploatare, cu 
beneficii multiple pentru productivitate, cât și pentru conservarea bio 
diversității.  

    Înființarea si întreținerea covorului ierbos 
       Se vor respecta cu strictețe tehnologiile de înființare și întreținere a 
pajiștilor semănate și rotația lor după 4-6 ani, elaborate de instituții de 
cercetare in domeniu. Pe pajiștile naturale se vor aplica, tehnologii de 
fertilizare care să mențină o proporție optimă între gramineele și 
leguminoasele perene de pajiști, care este de 60-80% graminee și 20-40% 
leguminoase. 
    Folosirea rațională a ierbii. 
       Respectarea cu strictețe a duratei de pășunat, care la câmpie și deal 
este de cca 185 de zile de la ultima decadă a lunii aprilie, până la ultima 
decada a lunii octombrie. Încărcătura cu animale trebuie să fie, bine 
chibzuită, astfel încât islazul sa fie un mijloc de furajare economică, și nu 
de promenadă pentru animale. In prezent există metode mai exacte de 
stabilire a încărcăturii de animale in funcție de producția pășunii și durata 
de folosire zonală sau altitudinală. 
      Pășunile reprezintă cea mai ieftină sursă pentru asigurarea hranei 
erbivorelor în timpul perioadei de vegetație, având multiple avantaje ce 
decurg din efectele favorabile atât asupra pășunilor în relația sol – plantă - 

animal. 
     În Ordinul nr. 544 din 21iunie 2013, art.6 se prevăd următoarele: 
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      Începerea pășunatului se face în funcție de condițiile pedoclimatice și 
de gradul de dezvoltare a covorului ierbos. 
     Se va evita începerea pășunatului prea devreme care poate afecta 
perioada de regenerare, sănătatea și supraviețuirea plantelor. 
      Perioada de pășunat se va încheia în luna noiembrie, la o dată stabilită 
în funcție de evoluția temperaturilor și regimul precipitațiilor. 
      Data începerii și încheierii pășunatului precum și modul de organizare a 

pășunatului, continuu sau pe tarlale se stabilesc de către consiliul local. 
     Ținând cont de toate caracteristicile climei zonale în zona de deal unde 
se află și comuna Meteș durata perioadei de pășunat este de 185 zile din 
prima decadă a lunii mai (1 mai) până la ultima decadă a lunii octombrie 
(31 octombrie) la specia ovine și respectiv 180 zile de la data  de 5 mai 
până în data de 31 octombrie la specia bovine.  
     Conform Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea și 
exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea 
Legii fondului funciar nr. 18/1991 art.10 (1) - introducerea animalelor pe 
pajiști este permisă doar în perioada de pășunat prevăzută în 
amenajamentul pastoral, iar alin. (2) se stipulează: este interzis pășunatul 
în cazul excesului de umiditate a pajiști. 
      În faza tânără de vegetație plantele de pe pășuni au însușiri 
organoleptice deosebite (gust, miros) care măresc apetitul animalelor și ca 
urmare crește gradul de consumabilitate a ierbii care poate ajunge 85-90% 
     Dacă pășunatul se va începe prea devreme, când plantele sunt prea 
tinere și solul prea umed, asupra vegetației efectele negative sunt 

următoarele: 
    - se distruge stratul de țelină și se tasează solul se înrăutățește aerația 
solului. Se formează gropi și mușuroaie. 
     - pe terenurile în panta se declanșează procesul de eroziune.  
     - se modifică compoziția floristica dispărând plantele valoroase mai 
pretențioase din punct de vedere al apei, aerului și hranei din sol. 
     - plantele tinere au suprafața foliară mai redusă și vor folosi pentru 
refacerea lor  substanțele de rezerva acumulate în organele din sol ce are 
ca efect epuizarea lor. 
     Efectele negative asupra animalelor sunt: 
       Iarba prea tânără conține multă apă și ca atare are un efect laxativ 
epuizant ceea ce duce la eliminarea excesivă a sărurilor minerale de Cu, 
Mg, Na., conținând prea multă celuloză  nu se pretează la salivație și 
rumegare animalele fiind predispuse la intoxicații . 
       Conținutul mare de azot al ierbii tinere determină acumularea în 
stomac a amoniacului  și ca atare declanșarea unei fermentații periculoase. 
       În aceeași măsură nu se recomandă nici folosirea pajiștilor pentru 

pășunat mai târziu de 1 noiembrie din următoarele motive:  
      - ultimul pășunat să se realizeze cu cel puțin 20-30 de zile înainte de 
instalarea înghețurilor permanente pentru ca plantele să-si refacă masa 
vegetativă și să suporte mai bine înghețurile. 
     - să acumuleze mai multe glucide care să le permită o mai bună iernare. 
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CAPITOLUL VIII 

CAPACITATEA DE PĂŞUNAT  ŞI  ÎNCĂRCĂTURA  OPTIMĂ    DE  ANIMALE 

        Încărcătura cu animale pe o pajiște, este un instrument util de 

folosire pentru crescătorul de animale deoarece îi permite să ajusteze 

încărcătura de animale în funcție de cantitatea de iarbă disponibilă. Pentru 

stabilirea încărcăturii corecte se calculează capacitatea de pășunat, 

respectiv numărul de animale ce pot pășuna pe unitatea de suprafață. 

      Capacitatea de pășunat și încărcătura optimă de animale pe hectar se 

calculează, pentru fiecare pajiște în parte, conform metodologiei 

prevăzute în ORDIN nr. 544 din 21 iunie 2013. 

      Conform literaturii de specialitate și Ordinului 544/2013, art. 8 (1) 
capacitatea de pășunat se estimează pe baza producției medii de masă 
verde obținută în anii anteriori, ținând cont de fertilitatea solului, 
condițiile meteorologice și compoziția floristică a covorului vegetal; iar 
art.8 (2) prevede ca numărul de animale (UVM/ha)  trebuie să fie suficient 
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pentru a asigura utilizarea maximă a producției de masă verde, menținând 
în același timp sustenabilitatea pe termen lung a pajiștii. 
      Capacitatea de pășunat sau încărcătura de animale, conform Ordinului 
544/2013, art. 10, se definește prin numărul de animale (exprimat în 
unități vită mare - UVM) care pot fi hrănite pe întreg sezonul de pășunat de 
pe 1 ha de pajiște, la care se cunoaște producția de furaje disponibilă și se 
stabilește conform formulei: 

 
                       IA. = P.d. x Cf% / (C.i. x Z.p.) 
În care: 
   - IA - încărcătura cu animale/ha de pajiște, exprimată  în UVM/ha; 
   - P. d. - producția disponibilă de masă verde - kg/ha; 
   - Z. p. - număr de zile de pășunat într-un sezon; 
   - C. i. - consum zilnic de iarbă - kg/UVM. 
   - necesarul zilnic pentru 1 UVM este de 65 kg de masă verde sau 13 kg 
(65:5) substanță uscată (SU)] 
   - Cf %  -  coeficient de folosire a pajiștii,  în % 

     Stabilirea încărcăturii totale cu animale a unei pășuni IAP se face prin 

înmulțirea suprafeței pășunii Sp exprimată  în hectare, cu încărcarea 

pășunii Ip la 1 ha pentru diferite specii sau categorii de animale sau un 

indicator sintetic exprimat în unitate vită mare UVM 

                      IAP = Sp x Ip 

      O altă metodă este bazată pe determinarea valorii pastorale care se 

înmulțește cu coeficientul de 0,02 respectiv o pajiște cu valoare pastorală 

maximă de 100 poate  întreține 2 UVM /ha /an. 

     Capacitatea de pășunat în acest caz se determină  după formula : 

                      CP=VP x C(UVM/ha) 

      în care : 

       VP - indicator de valoare pastorală  

        C - coeficient de capacitate -(0,02-0,03) 

     CP=VP x0,02   -CP se exprimă  în UVM 

      Producția actuală (Pa) se determină sau se estimează în tone masă 
verde/ha.    Încărcarea pășunii cu animale se stabilește în funcție de 
producția ei. 
     Producția utilă de masă  verde la hectar, pe suprafețele de pajiște 
analizate din comuna Meteș, a fost estimată la 5,98  t/ha masa verde, fiind 
neuniform repartizată. La prima recoltă (primele cicluri de pășunat) 

producția de masă verde reprezintă aproximativ 50% din producția  totală. 
În timpul verii producția pajiștilor scade foarte mult datorită secetei, 
urmând ca iarba să se refacă  apoi în toamnă.  
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Trup de 

pajiște  

Supr. 

parcele 

de 

exploat

are  

 ha 

Producț

ia de 

masa 

verde  

t/ha 

Coefi

cient 

de 

folosi

re  

  % 

Produ

cția 

de 

masa 

verde 

utila 

t/ha 

Producția 

totala de 

masa 

verde  

    t 

ZAF Încărcare cu UVM 

/1ha Total  

0 1 2 3 4 

Col2xc

ol3 

5 

Col1xcol2 

6 

Col4/0

,05 

7 

Col6/

DSP 

8 

Col1xcol7 

1.Valea 
Muntelui 
Pleșcuta 

399,39 

6,5 90,00

% 

5,85 2596,04 117 0,63 259,60 

2.Frasinul, 
Pleșe, Șesul 
Barbului 

301,04 

6,2 90,00

% 

5,58 1866,45 111,6 0,60 186,65 

3.Mesteacan, 
Furcituri 

399,23 

6,9 90,00

% 

6,21 2754,69 124,2 0,67 275,47 

4.Răzoare, 
Sub Margini 

198,86 

7,5 90,00

% 

6,75 1491,45 135 0,73 149,15 

5.Măgura 
Neagră, La 
Fata, Dealul 
Lung 

397,68 

6,4 90,00

% 

5,76 2545,15 115,2 0,62 254,52 

6.Osoi, 
Repaus 

292,53 

5,8 90,00

% 

5,22 1696,67 104,4 0,56 169,67 

7.Hij, 
Stănișoara 

399,43 

7,1 90,00

% 

6.39 2835,95 127,8 0,69 283,60 

8.Poienița 231,92 

5,8 90,00

% 

5,22 1345,14 104,4 0,56 134,51 

9.Copăcel, 

Poiana lui 

Mihai și Ferice 
394,12 

6,9 90,00

% 

6,21 2719,43 124,2 0,67 271,94 

10.Coșărcești, 
Dumbrava și 
Piatra Boului 

252,95 

6,1 90,00

% 

5,49 1541,59 109,8 0,59 154,30 

11.Câmpul 
Poieni și 
Coasta Bercii 

224,72 

7,1 90,00

% 

6.39 1595,51 127,8 0,69 159,55 

12.Dosul 
Vinții, Lacurii 

și Gura Ursului 

398,64 

6,8 90,00

% 

6,12 2710,75 122,4 0,66 271,08 
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13.Cărbunari, 
Curătura, 
Obarse, 
Dobrila 

197,46 

6,9 90,00

% 

6,21 1362,47 124,2 0,67 136,25 

14.Stauini, 
Măguri, 
Lazuri. 

390,85 

6,8 90,00

% 

6,12 2657,78 122,4 0,66 265,78 

15.Dealul 
Găurenilor 

295,65 

6,5 90,00

% 

5,85 1921,73 117 0,63 192,17 

16.Bobu, 
Pădurea Tăuții 

398,77 

6,8 90,00

% 

6,12 2711,64 122,4 0,66 271,16 

17.Zăpode, 
Dealul Poieni 

156,76 

6,5 90,00

% 

5,85 1018,94 117 0,63 101,89 

Total  
5330 6,64 90 % 5,98 35371,38 119,6 0,66 3537,28 

 
ZAF - număr de animale furajate  pe pășune ; 

0,05 - cantitatea de masă verde, în tone, consumată efectiv de un UVM /zi 

;  

DSP - durata sezon pășunat           

     La toate pajiștile analizate producția utilă de masă verde obținută este 
sub potențialul natural al pajiștilor. 
    Mențiuni: 
    Semnalăm faptul că prin lucrări de ameliorare se poate mări producția 

pajiștilor cu 20-30%. 
     Utilizatorii de pajiști au obligația să respecte încărcătura minimă de 
animale pe hectar (0,3 UVM). 
 
    Atenție - la pajiștile sub control APIA,  pășunatul se efectuează cu 
maxim 1UVM/ha 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL  IX 
 

CĂILE DE ACCES 
  
      La fiecare corp de pajiște trebuie să existe un drum de acces pe care 
să poată circula mijloace auto și mecanizate, ca să efectueze în bune 
condiții, în sezonul primăvară – vară - toamnă, toate transporturile 
necesare inclusiv pentru mersul animalelor la și de la pășune. 
      De la drumul principal de acces la corpul de pajiști se vor deschide și 
amenaja drumuri în continuare, pe cât posibil la toate trupurile de pajiști, 
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iar în interiorul fiecărui trup se vor amenaja drumuri sau căi de acces 
simple, până  la adăposturile de animale, la stâne, la adăpători, depozite 
de furaje, silozuri etc. 
      La proiectarea și execuția drumurilor pastorale se ține seama de unele 
criterii  și anume: 
      - drumul să servească pe cât posibil mai multor scopuri: pastorale, 
forestiere, turistice, etc.  

      - să  ofere posibilități de acces la o cât mai mare suprafață de pajiști;  
      - să traverseze cât mai puține văi și pâraie, în vederea reducerii 
volumului lucrărilor de arta, poduri, podețe etc. și să evite complet locurile 
înmlăştinite. 
      - să fie pietruit, de la drumul de legătură până la corpul de pajiști; 
      - să solicite un cost redus pe fiecare kilometru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL  X 

SURSELE  ŞI  LOCURILE  DE  ADĂPAT 

         O lucrare de o deosebită importanță se referă  la asigurarea apei pe 
pășune. Modul de amenajare depinde de sursa de apă. Cel mai indicat este 
folosirea surselor de apa naturale (râuri, izvoare, fântâni) dar, care sa nu 
fie poluate. Se cunoaște că producțiile obținute de la animale sunt mult 
influențate de calitatea și cantitatea apei.                                                               



 Amenajamentul  pastoral pentru pajiștile din comuna  Metes  

110 
 

         În general, animalele beau multă apă, cantitățile consumate fiind 
condiționate de mai mulți factori. Astfel, cu cât animalele sunt mai grele și 
dau producții mai mari de lapte, vor consuma mai multă apă. De asemenea, 
consumul de apă este în strânsă legătură cu conținutul de substanță uscată 
ingerată. În mod obișnuit, pentru 1 kg S.U. ingerată, bovinele au nevoie de 
4-5 l apă, iar ovinele și cabalinele de 2-3 l apă. Când adăpatul se face în 
râuri, trebuie amenajată o porțiune de râu unde animalele să aibă acces 

fără a fi periclitate de accidentări. Porțiunea respectivă  trebuie pietruită 
pentru a preîntâmpina înmlăştinirea. 
        Dacă  se face adăparea în jgheaburi cu apă permanentă de la izvoare 
(a căror debit trebuie să fie superior consumului de apă al animalelor), 
locul trebuie să fie pietruit și prevăzut cu pantă de asemenea pentru 
prevenirea înmlăştinării. 
       Tot adăpători (jgheaburi) se fac și atunci când adăpatul se face din 
fântâni. La construirea adăpătorilor trebuie să se țină seama de câteva 
elemente pentru ca adăpatul să se desfășoare în bune condiții  și cât mai 
repede. 
        În continuare prezentăm câteva date orientative cu privire la 
dimensiunile necesare pentru adăpători: 
 
               Date necesare pentru calcularea lungimii adăpătorilor. 
 

Specia Necesar 

zilnic 
(l apă) 

          Lățimea de jgheab Timpul necesar 

pentru adăparea 
unui animal 
(minute) 

 

 
 

Adăpat pe o 
latură 

Adăpat ambele 
laturi 

Cornute mari  
și cai 

40-45 0.5 1,2 7-8 

Tineret bovin 
cabalin 

25-30 0,4 1 5-6 

Oi și capre 4-5 0,2 0,5 4-5 

Tineret ovin  2-3 0,2 0,5 4-5 

                                      

                 Date referitoare la cerințele adăpătorilor în funcție.  
              

Specia Adâncimea 
adăpătorii 

             Lățimea Înălțimea de la 
pământ 

 

Sus  Jos  

Cornute mari 35 35 25 40-60 

Oi și capre 20 30 25 25-35 

Cai  35 40 30 60-70 

 
              Lungimea adăpătorii (L) este dată de formula: 

 
 L=N xtxs/T 
   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 în metri; 
   T — timpul necesar pentru adăparea unei turme, care este de 60 minute. 
        Situația efectivelor de animale este prezentată în anexa atașată 
prezentei documentații. 
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       Efectivul de animale la nivel de comună  însumează 748 capete bovine, 
7500 capete ovine și 205 capete caprine 
          
    Recomandări 
 
       - Verificarea anuală a sursei de apă : fântâni, surse de apă naturale. 
       - Înainte de a intra cu animalele pe pășune trebuie reparate și 

dezinfectate adăpătorile  jgheaburile. 
       - Verificarea anuală a sursei de apă (fântâni), ce deservesc stânele. 
       - Forarea unor fântâni acolo unde este cazul, și anume în parcelele 
unde nu există pentru a asigura necesarul de apă - cantitate, calitate și în  
timp optim - pentru fiecare categorie de animal care pășunează în parcela 
respectivă . 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL  XI 

LOCURILE DE ADAPOST PENTRU ANIMALE ȘI OAMENI 

          Activitatea pastorală cere încă destul de multă forță de muncă, atât 
pentru lucrările de îmbunătățire a pajiștilor, cât mai ales pentru 
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exploatarea lor, inclusiv recoltatul fânului și îngrijirea și deservirea 
animalelor. 
          Păstorul de vite sau ciobanul are un rol important în cadrul 
activității pastorale, de aceea lor trebuie să Ii se creeze condiții de locuit 
corespunzătoare. 
          Pentru personalul care deservește animalele, încăperile de locuit se 
pot construi atașate de celelalte construcții zoo pastorale, stâne, grajduri, 

tabere de vară, magazii sau amenaja ca adăposturi speciale. 
        Stânele 
           Sunt construcții unde se face prepararea laptelui de oaie și a 
brânzeturilor și unde au ciobanii locuința de vară. 
           Se amplasează construcția lângă sursa de apă sau se are în vedere 

posibilitatea de a aduce apa la stână prin conducte sau forarea de fântâni .  

Amplasarea stânei este legată și de existenta unei căi de acces, drum sau 

poteca. De la stâna trebuie, pe cât posibil, să fie vedere largă spre trupul 

de pășune. Stâna se așază cu spatele către vântul dominant și cu celarul 

orientat către nord sau nord-est, nord-vest, pentru că e necesar ca în 

această  încăpere să fie în permanență  răcoare, să nu fie în bătaia directă 

a razelor solare. La stână și în jurul ei este necesară  în permanență o mare 

curățenie, această cerință  fiind în mare măsură satisfăcută de existența la 

o distanță de 10 m jur împrejur a unui gard din lemn sau stâlpi plantați din 

3 in 3m sau din 4 in 4m  cu 5 rânduri de manele așezate la distanță de 25 

cm între rânduri și cu o portiță de intrare, obținându-se astfel o curte  în 

permanență curată unde nu au acces oile, câinii, viței, cai etc. unde se pot 

cultiva legume, cartofi etc. 

         Activitatea la stânele cu oi mulgătoare este legată de așa numita 

strungă, amenajare pentru muls și pentru separarea oilor mulse de cele 

ne mulse. Se consideră ca sistemul strungilor fixe nu este bun, pentru că 

stând prea mult într-un loc, se distruge complet vegetația ierboasă și nu 

mai cresc decât buruieni nitrofile ca: urzici (Urtica dioica), ștevii (Rumex 

sp.),și altele. Strunga trebuie să fie mutată și ea la fiecare 2-4 zile în alt 

loc, toate porțiunile de pajiște din apropierea stânei putând fi fertilizate 

prin târlire, prin mutarea strungii.                    

Recomandări 

    - amenajarea strungii (amenajare pentru muls). 
    - respectarea condițiilor de igiena la stână.   
    - axarea pe strungi mobile și nu fixe pentru a evita distrugerea covorului 

ierbos , a unor specii cu valoare foarte mare cum sunt: Lolium perenne, 
Trifolium repens, Trifolium pratense și instalarea unor buruieni nitrofile 
ca: urzici (Urtica dioica), ștevii (Rumex sp.), și altele.  
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CAPITOLUL XII 

ÎMPĂRŢIREA  PAJIŞTII  PE  UNITĂŢI  DE EXPLOATARE  ŞI 
TARLALE  PENTRU  DIFERITE  SPECII 

 
          Metodele de pășunat se clasifică  în două categorii: pășunatul liber 
(continuu sau nerațional) și pășunatul rațional. Ambele metode au variante 
pentru exploatarea intensivă și extensivă. 
        12.1  Pășunatul continuu (liber) este sistemul de pășunat practicat, 
în zona, din cele mai vechi timpuri, fiind un sistem extensiv. Conform 
acestui sistem, animalele sunt lăsate să pască  pe pășune de primăvara 
devreme  și până  toamna târziu. 
          Sistemul este practicat în zonele secetoase, unde producția pajiștilor 
permanente este mică  și neuniform repartizată pe cicluri de pășunat; 
perioada de secetă din vară duce la diminuarea producției în ciclurile trei și 
patru. 
          În condițiile actuale, din studiul vegetației pajiștilor, nu 

recomandăm tarlalizarea în nici un trup de pajiște analizat; producția 
pajiștilor fiind prea mică pentru a se justifica economic. 
          Cu toate acestea în următorii ani, după ce se vor face toate lucrările 
de ameliorare a pajiștilor, unele pajiști  pot fi tarlalizate și se va putea 
trece la pășunatul rațional cu garduri electrice. 
      Recomandări practicarea unor variante de raționalizare a pășunatului 
continuu: 
         - conducerea turmelor pe un anumit traseu, care din când în când 
este modificat. Astfel animalele nu stau în același loc, ci pășunează  pe 
locuri diferite și în aceeași zi și în zile diferite. 
        - pășunatul 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. 
        - pășunatul continuu (liber) intensiv simplificat unde parcelarea este 
redusă în mod substanțial la 1-2 parcele cu efect direct asupra diminuării 
cheltuielilor ocazionale de parcelare și alimentare cu apă. 
        - în momentul în care producția pajiștii se va îmbunătății considerabil 

și se vor face fântâni sau orice altă sursa de apă pe fiecare parcelă, 
nemaifiind nevoie să se deplaseze animalele dintr-o parte în cealaltă, se va 
putea trece la organizarea unui pășunat rațional, pe anumite unități de 
exploatare. 
       12.2 Pășunatul rațional (prin rotație). Are ca principiu împărțirea 
pășunii în tarlale și intrarea succesivă cu animalele pe tarlale. Organizarea 
unui pășunat rațional (prin rotație) presupune stabilirea numărului de 
parcele (tarlale) în care se împarte pajiștea, suprafața acestora și durata 
de timp cât stau animalele pe tarla. 
        În această metodă pășunea este păscută doar pentru anumite 
perioade, intercalate cu pauze care permit refacerea plantelor din pajiști 
(25-30 de zile). Ciclul de pășunat se referă la durata de refacere a pajiștii 
și durata pășunatului pe o tarla. Astfel în intervalul de pășunat de 180 de 
zile (01.05.- 31.10.), avem 4-6 cicluri de pășunat în funcție de evoluția 
factorilor climatici; în general în zona de deal pe timpul verii vegetația 
pajiștilor suferă foarte mult. 
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         O primă variantă - pășunatul dozat, pe care o recomandăm pentru 
pajiștile permanente, cu producții mai mici de 8 t/ha m. v. utilizate în mod 
special cu oile, se  
referă la atribuirea unei suprafețe mai marii de pășune, pe care animalele 
stau o perioadă mai lungă de timp. Suprafața tarlalei se calculează în 
funcție de producția pășunii și de numărul de animale.  
         Varianta intensivă - a pășunatului rațional constă în împărțirea 

pășunii în 8-12 tarlale și intrarea succesivă cu animalele pe tarlale. Aceasta 
variantă este deja mai pretențioasă și se recomandă acolo unde producția 
pășunii depășește 13-15 t/ha masă verde. 
          Conform Ordinului 544/2013 și a literaturii de specialitate, pentru 
stabilirea numărului de tarlale se face raportul între durata de refacere a 
vegetației pajiștii durata pășunatului pe o tarla: 
 N.t.= Dr./ D.p. 

        În care: 
      - N. t. - numărul de tarlale; 
      - D. r. - durata de refacere a pajiștii (pentru regenerarea plantelor), cu 
variații cuprinse între 24 și 50 zile, în funcție de numărul ciclului de 

pășunat, condițiile meteorologice, altitudine, tipuri de plante etc.; 
       - D p. - durata de pășunat pe o tarla cu variații cuprinse între 3 și 6 
zile.      
         Numărul de tarlale se majorează cu 1-2, reprezentând tarlalele care 
se scot anual prin rotație de la pășunat, pentru aplicarea metodelor de 
îmbunătățire. 
          După stabilirea numărului de tarlale și a suprafețelor acestora se 
trece la delimitarea tarlalelor. 
          Delimitarea tarlalelor — se realizează prin formele naturale ale 
reliefului (râuri, văi) vegetația lemnoasă existenta (liziere, pâlcuri de 
arbori), drumuri, semne convenționale sau prin garduri. 
          Gardurile fixe sunt formate din stâlpi înalți de 1,5 m de la suprafața 
solului, depărtați între ei la 3-4 m, pe care se fixează 3-4 rânduri de sârmă 
ghimpată sau șipci. Gardurile interioare pot avea numai două rânduri de 
sârmă. Gardurile fixe sunt costisitoare și necesită lucrări  permanente de 
întreținere. 
          Gardurile electrice — cu păstor electric, reprezintă soluția cea mai 
bună pentru organizarea pășunatului pe tarlale. În interiorul tarlalelor se 

pot delimita suprafețe mai mici, pe care animalele sa stea 1-2 zile sau doar 
o jumătate de zi. 
          Delimitarea între parcele se poate face și prin garduri vii formate din 
foioase. Gardurile sunt indispensabile din punct de vedere tehnologic, 
economic şi ecologic. Ele reduc viteza vânturilor, asigură umbra pentru 
animale în zilele toride, păstrează umiditatea solului, produc oxigen. Se 
recomandă următorii arbuști: soc, lemn câinesc, gleice, sălcioara, cătina 
albă, păducel, alun, etc. 
         Timpul de pășunat pe tarla prezintă de asemenea o importantă 
deosebită. Se cunoaște faptul că animalele erbivore reușesc, în câteva ore, 
să-și procure necesarul de hrană, în rest se plimbă bătătorind iarba și solul. 
De aceea este indicat să se pășuneze dimineața 3-4 ore, să se întrerupă 
pășunatul 2-4 ore ( timp în care animalele se odihnesc și beau apă) și să se 
reia după - amiaza de asemenea 3-4 ore. 
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          În cazul pășunatului rațional (când se face tarlalizarea) pășunea  se 
menține la un nivel productiv ridicat prin fertilizarea periodică. În regim de 
pășunat pe pajiștile permanente și temporare pentru eșalonarea producției 
dozele se aplică în mai multe fracții egale în funcție de numărul ciclurilor 
de recoltă în doze de câte 30 N până la 50 N kg/ha primăvara devreme și 
după fiecare ciclu, exceptând pe ultimul.  Excepție fac pajiștile care sunt 
sub angajament APIA. La acestea fertilizarea se va face în funcție de 

recomandările din pachetul accesat.         
        Avantaje sistemului rațional (în oricare din variante) de pășunat 
sunt: 

- se limitează timpul petrecut de animale pe un anumit teritoriu; 
      - sporește producția pășunilor ca urmare a faptului ca plantele după 
folosire au timp pentru refacere; 
     - ciclurile de pășunat determină o mai bună uniformizare a producțiilor  
în decursul perioadei de vegetație; 
     - înlăturarea pășunatului selectiv prin faptul ca animalele sunt obligate 
să consume toate speciile, adică atât cele valoroase cât și cele 
nevaloroase, ceea ce face ca procentul de buruieni să se reducă și deci să 
se îmbunătățească compoziția floristică a pajiștii; 
     - folosirea uniformă a întregii suprafețe de pășunat, nemaiexistând 
suprafețe sub păşunate (cu plante nevaloroase) sau supra pășunate (cu 
plante valoroase); 
     - sporește gradul de consumabilitate al plantelor; 
     - posibilitatea aplicării lucrărilor de îmbunătățire a pajiștilor, inclusiv 
fertilizare, irigare  

     - animalele nu distrug țelina și în consecință nu se declanșează 
fenomene eroziunile 
     - obținerea unor producții mai mari la animale (lapte, carne) prin faptul 
ca au la dispoziție tot timpul furajul în cantitatea și de calitatea 
corespunzătoare; 
     - prevenirea îmbolnăvirii animalelor de parazitoze pentru că în 
intervalul de 25-30 zile cât animalele lipsesc de pe tarla, ouăle și larvele 
paraziților sunt omorâte de acțiunea razelor solare; 
     - posibilitatea grupării animalelor pe categorii omogene, ceea ce 
prezintă mari avantaje din punct de vedere tehnic, economic și 
organizatoric. 
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                       CAPITOLUL  XIII 

   STUDIU  AGROCHIMIC PENTRU FUNDAMENTAREA MASURILOR DE 

CRESTERE A  FERTILITATII SOLURILOR, PROTECTIEI SI AMELIORARII  

PAJISTILOR  COMUNEI  METEȘ JUD. ALBA (OSPA) 

 Studiul agrochimic pentru fundamentarea măsurilor de creștere a 

fertilității solurilor, protecției și ameliorării pajiștilor comunei Meteș  

cuprinde: 

13.1. Scopul lucrării 

13.2. Metode de lucru folosite  

 2.1. In teren 

 2.2. In laborator 

 2.3. In birou 

13.3.Situatia calitativă a  solurilor 

 3.1. Starea reacției solurilor 

 3.2. Aprovizionarea cu azot 

 3.3. Aprovizionarea cu fosfor 

 3.4. Aprovizionarea cu potasiu 

13.4. Program de amendare si fertilizare     

13.5. Buletine de analiza solului 
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          13.1.Scopul lucrării constă in stabilirea calității solurilor din punct 

de vedere agrochimic pe baza analizelor de laborator, a stării reacției( pH-

ului) si aprovizionării cu elemente nutritive N, P ,K . 

          13. 2. Metode de lucru folosite 

 13.2.1. In teren s-au prelevat un număr de 75 probe agrochimice de 

pe suprafața totala de 1879,0  ha, cu mai multe prelevări pentru aceeași 

probă . 

 13.2.2. In laborator, după condiționarea probelor (uscare, mărunțire, 

mojarare) s-au efectuat următoarele analize:  

- pH (reacția solului) s-a măsurat potențio metric in suspensie apoasă. 

      - humus ( carbon organic), s-a determinat prin metoda cromato 

metrică, varianta Walkey Black, modificarea Gogoașa. Pentru stabilirea 

aprovizionării solului cu azot s-a folosit indicele azot (I.N.) calculat cu 

formula: IN=Humus(%)xV(%) /100 

      - suma bazelor schimbabile( SB ) s-a determinat prin metoda Kappen; 

       - aciditatea hidrolitica (Ah)  prin metoda Kappen. Aciditatea hidrolitică 

(Ah) si suma bazelor ( SB ) se folosesc pentru calcularea gradului de 

saturație in baze :  

V%= SB /(Ah+ SB ) x100; 

- conținut de fosfor solubil in acetat lactat de amoniu, metoda  Egner-

Riehm-Domingo; 

      - conținut de potasiu solubil in acetat lactat de amoniu, metoda  Egner-

Riehm-Domingo; 

      In total la cele 75 probe agrochimice de sol s-au efectuat un număr de 

261 analize fizico-chimice pentru caracterizarea agrochimica a solului: 75 

pH, 75 PAL , 75 KAL, 20 Humus, 8 Ah si 8 SB    

       13.2.3. In birou s-au efectuat lucrările  specifice de calcul a valorilor 

medii ale indicilor agrochimici: pH (si V% unde este cazul), IN, P si K 

folosindu-se următoarele limite de interpretare:   

 Limite de interpretare ale pH-ului  
                                                                                                          
Tabel nr.1 

Interval de pH Semnificația  Culoare  

<5.0 puternic acid  

5.01-5.80 moderat acid  

5.81-6.80 slab acid  

6.81-7.20 Neutru  
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7.21-8.40 slab alcalin  

>8.41 moderat puternic alcalin  

 

Limite de interpretare a aprovizionării solului cu azot dupa IN                                                                                                            
Tabel nr.2 

Interval I.N. Aprovizionare Culoare 

<2.0 Slabă  

2.01- 4.0 Medie  

4.01- 6.0 Bună  

>6.0 Foarte bună  

 
               Limite de interpretare a conținutului de fosfor mobil                                                                                                                    

Tabel nr.3 

Interval PAL 
ppm 

Aprovizionare Culoare 

<8.0 Foarte slabă  

8.1 – 18.0 Slabă  

18.1.1 – 36.0 Mijlocie  

36.1 – 72.0 Bună  

>72.0 Foarte bună  

 
         Limite de interpretare a conținutului de potasiu mobil                                                                                                                      
Tabel nr.4 

Interval KAL 
ppm 

Aprovizionare Culoare 

< 66 Slabă  

66.1 – 132.0 Mijlocie  

132.1 – 200.0 Bună  

>200.0 Foarte bună  

 

INDICI  MEDII  AGROCHIMICI  PE  TRUPURI  DE  PASUNE 

                                                            Tabel nr.5 

Denumire trup pasune pHH2O IN PAL KAL Ah SB V 

ppm ppm me/ 

100g 

sol 

me/ 

100g 

sol 

% 

1.MAGURA, VALEA , 

PLESCUTA 
5.13 1.06 10.1 112 8.1 5.8 41.8 

2.FRASANULUI, PLESE, 

SESUL BARBULUI 
7.70 2.57 7.3 160    

3.MESTECENI  FURCITURI 7.86 2.51 6.4 166    
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4.RAZOARE SUB MARGINI 6.47 1.98 5.9 124 5.3 11.0 67.5 

5.MAGURA NEAGRA LA 

FATA, DEALUL LUNG 
5.18 1.22 11.4 126 9.2 5.3 37.3 

6.OSOI, REPAUS 6.26 1.85 10.5 135 8.7 8.7 51.5 

7.HIJ, STANISOARA 5.20 1.32 9.4 102 7.2 7.4 49.9 

8.POIENITA 5.19 1.29 8.9 109 7.3 6.9 47.8 

9.COPACEL, POIANA LUI 

MIHAI FERICE 
6.28 1.54 8.2 104 5.9 9.6 62.3 

10.COSARCESTI, 

DUMBRAVA, PIATRA BOIULUI 
6.10 1.35 9.0 109 7.7 10.8 58.5 

11.CAMPUL POIENI, COASTA 

BERCI 
6.54 2.16 9.2 101 5.3 10.8 67.1 

12.DOSUL VINTI, LACURI, 

GURA URSULUI 
6.12 1.70 8.8 121 8.3 11.6 60.1 

13.CARBUNARI, CURATURA, 

OBARSE DOBRILA 
5.19 1.26 10.4 110 8.6 9.3 51.2 

14.STAUINI, MAGURI, 

LAZURI 
5.19 1.32 11.6 122 8.1 9.3 53.2 

15.DEALUL GAURENILOR 5.10 1.07 17.8 105 10.3 7.9 42.9 

16.BOBU, PADUREA TAUTI 5.20 1.30 10.2 96 8.7 8.7 50.0 

17.ZAPODE, DEALUL POIEN 7.86 2.00 7.3 159    

 

 

 

 

 

3.Situatia calitatii solurilor 

3.1.Reactia solurilor trupurilor de pasune studiate este majoritar acida. 

Predomina solurile  moderat si slab acide.  
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3.2.Aprovizionarea cu azot este predominant  slaba urmata de cea 

mijlocie. 

3.3.Aprovizionarea cu fosfor  este  slaba si foarte slaba.  

3.4.Aprovizionarea cu potasiu este  mijlocie si buna.  

 

 Necesarul de amendamente si nutrienti pentru fiecare trup de 

pasune  

                                                                                                        

T

a

b

e

l

 

n

r

.

6 

Denumire trup pasune Doze de aplicat 

Amendamente 

To/ha CaCO3 

(piatra de var)  

Azot 

kg N/ha 

s.a. 

Fosfor 

kg P2O5/ ha  

s.a. 

Potasiu 

kg K2O/ha 

s.a. 

1.MAGURA, VALEA , PLESCUTA 4.2 100 60 57 

2.FRASANULUI, PLESE, SESUL 

BARBULUI 

- 87 64 37 

3.MESTECENI  FURCITURI - 87 64 35 

4.RAZOARE SUB MARGINI - 90 64 51 

5.MAGURA NEAGRA LA FATA, 

5.9 100 59 50 
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DEALUL LUNG 

6.OSOI, REPAUS - 94 60 46 

7.HIJ, STANISOARA 3.3 100 62 62 

8.POIENITA 3.5 100 62 59 

9.COPACEL, POIANA LUI MIHAI 

FERICE 

- 100 63 61 

10.COSARCESTI, DUMBRAVA, 

PIATRA BOIULUI 

- 100 62 59 

11.CAMPUL POIENI, COASTA 

BERCI 

- 89 62 63 

12.DOSUL VINTI, LACURI, GURA 

URSULUI 

- 96 63 53 

13.CARBUNARI, CURATURA, 

OBARSE DOBRILA 

3.7 100 60 58 

14.STAUINI, MAGURI, LAZURI 3.3 100 59 52 

15.DEALUL GAURENILOR 5.4 100 53 60 

16.BOBU, PADUREA TAUTI 3.5 100 60 63 

17.ZAPODE, DEALUL POIENI - 90 64 37 

                                                                                                                
 

INDICI  MEDII  AGROCHIMICI  PE  TRUPURI  DE  PĂȘUNE 
                                                                                                                     
Tabel nr.5 

13.3.Situatia calității solurilor 

3.1.Reactia solurilor trupurilor de pășune studiate este in totalitate 

acida. Predomina solurile  moderat   acide urmate de cele  slab acide.  

3.2.Aprovizionarea cu azot este mijlocie  pe majoritatea trupurilor 

de pășune. 

3.3.Aprovizionarea cu fosfor pe toate  trupurile de pășune este slaba 

.  

3.4.Aprovizionarea cu potasiu este  mijlocie si buna. 

13.4. Plan de amendare si fertilizare  
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 Pe terenurile studiate este nevoie de suplimentarea necesarului de 

hrana a plantelor pentru creșterea producțiilor si înlocuirea speciilor cu 

valoare furajera scăzută. 

Calculul  necesarului de amendamente si nutrienți s-a făcut in 

funcție de valorile medii ale indicilor agrochimici(rezerva de nutrienti ai 

solului) și de cantitatea și calitatea producției prognozate, pentru o recoltă 

scontată de 5000 kg/ha. 

 Planul de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu 

nitraţi proveniţi din surse agricole, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

964/2000, cu modificările şi completările ulterioare, stabilește standarde 

privind cantităţile maxime de îngrăşăminte cu azot (minerale + organice) 

care pot fi aplicate pe terenul agricol. 

 Aplicarea îngrăşămintelor minerale şi organice cu azot pe pajişti 

permanente (păşuni şi fâneţe)  care urmează un plan de fertilizare bazat pe 

studii agrochimice pot aplica cantităţi de îngrăşăminte în acord cu 

recomandările planului, faţă de valoarea cantităţilor maxime de azot care 

pot fi aplicate, calculate  după conținutul de azot din sol, proprietăţile 

fizice şi chimice ale solului, recolta prognozată, standardul maxim va fi de 

80% din această valoare. 

În cazul în care cantitatea maximă de azot (mineral şi organic) care se 

poate aplica într-un an conform procedurii  este mai mică de 170 kg ha/an 

cantitatea maximă de azot din îngrăşăminte organice care se aplică nu 

poate depăşi această valoare. 

Momentul aplicării îngrăşămintelor depinde de compoziţia floristică a 

pajiştii; aplicarea gunoiului de grajd se face, de regulă, primăvara, iar în 

cazul pajiştilor care conţin graminee precoce (pornesc în vegetaţie la 

temperaturi de sub 5oC ce definesc intervalul de interdicţie în aplicarea 

îngrăşămintelor) sau după o perioadă cu precipitaţii abundente, aplicarea 

îngrăşămintelor se face după coasă/păşunat sau toamna. 

Îngrăşămintele se pot aplica fracţionat în funcţie de managementul 

pajiştii, caracterizat prin numărul de coase sau etape de păşunat. Aplicarea 

se face în zilele 3-5 după coasă sau păşunat 
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        Pentru parcelele de pășuni si  fânețe care au pante mai  mari de 12%( 

vezi tabel ALTITUDINE, EXPOZITIE, PANTA) cantitățile de azot (organic 

+mineral) nu vor depăși doza de 80 kg N s.a./ha/an. 

 

13.4.1. Corectarea reacției acide a solurilor 

Pe pajiştile naturale care au soluri cu pH puternic și moderat acid se 

recomandă aplicarea amendamentelor. In lucrarea “Tehnologii de creștere 

a valorii pastorale pentru pajiștile montane” editată de Institutul de 

cercetare-dezvoltare pajiști Brașov și Institutul de cercetare - dezvoltare 

montanologie Sibiu, sub egida ASAS București, autorii recomandă aplicarea 

amendamentelor pe pajiştile naturale care au soluri cu un pH mai scăzut de 

5,2, o dată la 8-10 ani.  

 Pe solurile de pe trupurile de pășune și fânețe care aparțin comunei 

Rimetea  nu s-au întâlnit valori ale pH-ului sub aceasta limita și prin urmare 

nu este necesara aplicarea de amendamente calcaroase. 

 13.4.2. Fertilizarea organica a pajiștilor 

 Pentru realizarea unor producţii mari de furaje şi de o calitate 

corespunzătoare, covorul ierbos al pajiştilor permanente (naturale şi 

seminaturale) şi temporare (semănate) necesită a fi susţinut prin fertilizare 

(organică şi/sau chimică). Cel mai important factor de degradare a 

covorului ierbos este lipsa sau excesul de elemente fertilizante. 

 Prima şi cea mai importantă resursă de fertilizanţi pentru pajişti o 

constituie îngrăşămintele organice (gunoi de grajd, compost, tulbureală, 

urină, etc.).  După epuizarea  resurselor de fertilizanţi organici de la 

animalele domestice se trece la fertilizarea cu îngrăşăminte chimice, fără 

de care nu poate exista progres semnificativ în producerea furajelor pe 

pajişti . 

In cazul aplicării îngrășămintelor organice, îngrășămintele minerale 

se vor aplica doar pentru completare daca va fi cazul. Doza maximă de 

îngrăşăminte organice nu poate depăşi 170 Kg/ ha /1 an, s.a. N . 

          Calculul dozelor de îngrășăminte organice, funcție de valorile medii 

ale indicilor agrochimici ai fiecărui trup de pășune, se face  ținând cont de 

compoziția  si proveniența acestora folosind formula.  

                         Q, t/ha sau mc/ha= kg N/ha / Cx10 , 



 Amenajamentul  pastoral pentru pajiștile din comuna  Metes  

124 
 

in care: kg N/ha – doza de azot din planul de amendare si fertilizare 

(tabel nr.6) C reprezintă conținutul specific de azot al tipului de 

îngrășământ disponibil  (%), tabelele nr. 7, 8, 9, și 11; 10 - factor de 

transformare din procente de N in kg  N/tona sau N/mc. 

Efectul remanent al fertilizării pajiștilor cu îngrășăminte organice 

este de 3- 5 ani, dar cele mai mari sporuri se obțin in anul 2 si 3 de la 

aplicare. 

 Îngrăşămintele organice sunt produse naturale care conţin elemente 

fertilizante (nutritive) pentru plante, în diferite proporţii şi cantităţi mari 

de substanţe organice, având o veche utilizare în agricultură.  

 Din grupa îngrăşămintelor organice fac parte: gunoiul de grajd, 

tulbureala de grajd, purinul (urina) şi mustul de grajd. Recomandate pentru 

pajiști naturale sunt  gunoiul de grajd  și îngrășămintele organice 

semilichide (tulbureala de grajd, purin) ,o dată la 3-5 ani în funcţie de 

fertilitatea solului. 

 Pe lângă efectul fertilizant îngrășămintele organice (in special cele 

solide) pot avea efecte pozitive asupra activității biologice a solului, 

capacității de reținere a apei, rezistenței la secetă .  

Gunoiul de grajd este un îngrăşământ de bază folosit în agricultură 

alcătuit dintr-un amestec de dejecţii provenite de la animale şi materialul 

folosit ca aşternut.  

  Aplicarea gunoiului de grajd bine fermentat (3-5 luni în platformă) 

la suprafaţa terenului, se face cu maşinile de împrăştiat. Gunoiul de grajd 

este mai bine valorificat când se administrează împreună cu doze mici de 

îngrăşăminte chimice. 

 Îngrășăminte semilichide (tulbureala de grajd, mustul de grajd) sunt 

un îngrăşământ organic semilichid care se obţine de la adăposturile de 

taurine prevăzute cu sistem de evacuare hidraulică a dejecţiilor sau tabere 

de vară cu pardoseală de ciment, spălare cu jet de apă şi colectare într-un 

bazin acoperit. În aceste bazine tulbureala formată din urină, dejecţii 

solide şi apa de spălare fermentează 3 - 4 săptămâni după care se 

administrează. 

 Urina şi mustul de grajd sunt îngrăşăminte lichide, formate din urina 

animalelor, respectiv mustul care se scurge din platforma de gunoi în 
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timpul fermentării. Aceste produse se colectează în bazinele amplasate la 

capătul grajdurilor şi platformelor de gunoi.  

 Înainte de aplicare urina se diluează cu cel puţin 2 ori pe atâta apă, 

dacă se aplică în timpul vegetaţiei pentru a nu arde plantele.  

 Nămolul din paturile de uscare de la crescătoriile de porci se va 

aplica cu maşinile de împrăştiat la suprafața terenului 

Perioada de aplicare a îngrășămintelor organice 

Se recomandă aplicarea îngrășămintelor organice primăvara devreme 

sau toamna târziu, cu respectarea perioadei de interdicție 1 octombrie.-15 

martie . 

Aplicarea îngrășămintelor organice în lunile de iarna poate provoca 

fenomene de poluare a apelor de suprafață și subterane cu nitrati. Din 

rațiuni de protecție a mediului, recomandările de aplicare a 

îngrășămintelor organice, in ceea ce privește momentul de aplicare, pot să 

nu corespundă cu principiile agronomice clasice. 

După fertilizarea organică  păşunatul este permis numai după o 

perioadă de 4-5 săptămâni de la aplicare pentru « sterilizarea păşunii » de 

agenţii patogeni sub acţiunea razelor solare. 

 Compoziția chimică a dejecțiilor de diferite proveniențe. 

1. Gunoi de grajd semifermentat cu așternut de paie și resturi furajere     

Specia de la 

care provine 

Compoziția chimică (% ) 

Nt P2O5 K2O 

Cabaline 0.60 0.30 0.50 

Bovine 0.45 0.25 0.50 

Ovine 0.80 0.23 0.65 

Porcine 0.55 0.40 0.45 

Păsări 0.60 0.50 0.20 

 

2. Îngrășăminte fluide , suspensii semilichide (tulbureala de adapost)          

Specia de la 
care provine 

Compoziția chimică (%) 

Nt P2O5 K2O 

Bovine 0.40 0.10 0.3 

Porcine 0.40 0.20 0.2 

Păsări 0.80 0.50 0.2 
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3. Urina nefermentată                                                

Specia de la 
care provine 

Compoziția chimică (%) 

Nt P2O5 K2O 

Cabaline 1.35 0.10 1.25 

Bovine 0.75 0.10 1.60 

Porcine 0.40 0.10 0.50 

 

4. Must de bălegar (scurgeri platforma gunoi)                  

Specia de la 

care provine 

Compoziția chimică (%) 

Nt P2O5 K2O 

Rumegătoare 
si cabaline 

0.15 0.06 0.30 

 

11. Namol din paturile de uscare de la crescatoriile de porci   

Specia de la 

care provine 

Compoziția chimică (%) 

Nt P2O5 K2O 

Porcine 0.65 0.35 0.08 

   

Aporturile  medii de N, P2O5 si K2O la aplicarea  gunoiului de grajd  

Cantitatea de 

gunoi de grajd 

To/ha 

Anul 

aplicăr

ii 

Aportul de 

N Kg/ha 

Aportul de 

P2O5 Kg/ha 

Aportul 

de K2O 

Kg/ha 

20 1 51 12 60 

2 31 8 30 

3 24 6 20 

30 

 

1 79 19 90 

2 48 11 45 

3 36 9 30 

 

Pentru pajiștile  care beneficiază de fertilizare organica, din dozele 

de îngrășăminte chimice prevăzute in planul de fertilizare se scade  aportul 

de elemente nutritive(N, P2O5, K2O) conținute in îngrășămintele 

organice(tabel nr.12). Pentru terenurile care beneficiază de o fertilizare 

minerala in anii următori, dozele de îngrășăminte minerale se corectează 
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(se reduc) in funcție de cantitatea de elemente nutritive aduse in sol de 

îngrășămintele organice(tabel nr.12). 

Târlirea pajiştilor cu animalele. În sezonul de păşunat dejecţiile 

animalelor sunt răspândite direct pe pajişti prin târlire sau locurile de 

odihnă sub cerul liber, sau se acumulează în adăposturile pentru animale 

sub formă semilichidă (dejecţii + apă) sau solidă (dejecţii + aşternut) care 

se împrăştie apoi pe teren.  

Târlirea se execută cu toate speciile de animale, revenind ca 

echivalent 2-3 nopţi 1 UVM/6m2 pe pajişti valoroase sau 4-6 nopţi 1 

UVM/6m2 pe pajişti degradate.  

Efectul târlirii se resimte 3-5 ani după care este necesară repetarea 

ei în sistemul prezentat mai înainte. Depăşirea pragului de 6-8 nopţi pentru 

o oaie/1m2 sau 1 UVM/6m2 poate duce la degradarea accentuată a 

covorului ierbos prin apariţia speciilor de buruieni nitrofile ca şteviile, 

urzica, ştirigoaia, brânduşa de toamnă, târsa, etc. cât şi la poluarea apelor, 

solului, peisajului  şi alte neajunsuri.  

13.4.3. Fertilizarea pajiştilor cu îngrăşăminte chimice 

 Datorită resurselor insuficiente de îngrăşăminte organice pentru 

îmbunătățirea pajiştilor şi a caracteristicilor pe care le au, respectiv 

conţinut redus de elemente fertilizante în cantităţi mari de material 

(gunoi, compost, tulbureală, etc.) care măresc cheltuielile de transport şi 

aplicare, suntem nevoiţi să facem apel la îngrăşămintele chimice mai uşor 

de administrat la distante mari de ferma si în condiţii naturale mai greu 

accesibile. 

 Pe pajişti, asemănător celorlalte culturi din terenurile arabile se 

folosesc îngrăşăminte cu azot, fosfor, potasiu şi microelemente, raportul 

optim N:P:K este de 1.5-2 :1:1 . 

Efectele fertilizării cu îngrăşăminte chimice sunt imediate şi se 

exprimă prin creşterea substanţială a producţiilor de masă verde de 3-5 ori, 

a schimbărilor radicale în compoziţia floristică cu dominarea speciilor 

valoroase furajere şi în final modificări majore în compoziţia chimică a 

nutreţului în sensul creşterii conţinutului de proteine şi alte substanţe 

necesare nutriţiei animalelor.  
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 Administrarea îngrăşămintelor se face cu mijloace terestre, 

asemănător cu cele utilizate la culturile în arabil sau mijloace ”aero” 

(avion, elicopter) şi chiar manual pe terenuri mai greu accesibile.  

Îngrășămintele minerale, in special cele cu azot, prezintă o mare 

solubilitate si au calitatea de a putea asigura aproape in totalitate 

nutrienții necesari plantelor intr-o forma care sa permită absorbția lor 

ușoara. Aceste avantaje favorizează  utilizarea lor in detrimentul 

îngrășămintelor organice a căror depozitare, manipulare si administrare 

este mai dificila.   

In cazul aplicării de îngrășăminte chimice cu azot, se recomanda sa 

fie aplicate in acele perioade când  plantele au necesitați mari de consum.  

Rolul elementelor nutritive 

 Elementele nutritive pe care plantele le extrag sub formă de săruri 

minerale dizolvate în apa din sol sunt folosite de plante pentru creşterea si 

dezvoltarea lor. 

 Azotul este necesar plantelor în cantităţi apreciabile, în sinteza 

substanţelor proteice şi a citoplasmei celulare. Insuficienţa azotului din sol 

încetineşte creşterea şi producţia scade, iar excesul de azot favorizează 

creşterea vegetativă, lungeşte perioada de vegetaţie, scade rezistenţa la 

îngheţ, la cădere şi la boli. 

 Fosforul favorizează dezvoltarea rădăcinilor, formarea florilor şi a 

seminţelor,măreşte rezistenţa plantelor la secetă, boli, îngheţ şi scurtează 

perioada de vegetaţie. 

 Potasiul reduce transpiraţia plantelor, măreşte rezistenţa la secetă, 

la cădere, îngheţ, intensifică fotosinteza şi acumularea hidraţilor de 

carbon, a substanţelor proteice, iar la plantele melifere măreşte cantitatea 

de nectar.  

 Aplicarea azotului 

 Îngrăşămintele azotate se aplică fracţionat în funcţie de modul de 

folosinţă. Pe pajiştile permanente dozele de N se aplică în două fracţii, de 

regulă prima de 2/3 şi a doua de 1/3 din total, în zone mai secetoase şi 

munţi mijlocii, respectiv în două părţi egale în zone mai favorabile din zona 

de dealuri umede şi premontană. 
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 În regim de păşunat pe pajiştile permanente şi temporare pentru 

eşalonarea producţiei dozele se aplică în mai multe fracţii egale în funcţie 

de numărul ciclurilor de recolta în doze de câte 30 kg/ha N  primăvara 

devreme şi după fiecare ciclu, exceptând  ultimul. 

 Aplicarea fosforului şi potasiului 

 Îngrășămintele fosforice şi potasice se aplică pe pajişti de regulă 

toamna, cu excepţia situaţiilor când folosim îngrăşăminte chimice 

complexe NPK când PK se aplică concomitent cu N primăvara. 

 Aplicarea unilaterală a N poate duce la scăderea rezervei de P si K 

din sol, de aceea aplicarea acestor elemente deficitare care produc 

carențe în furaje, este în prezent obligatorie. 

 Formele chimice de elemente fertilizante se pot asigura si din 

îngrășăminte complexe .Pentru economie de transport şi aplicare este bine 

să se folosească îngrăşămintele chimice complexe din formula 20-10-10 sau 

15-15-15 (in funcție de prevederile planului de fertilizare) care se aplica 

primăvara odată cu prima fracție de azot.  

          Exemplu de fertilizare 

         Se aplica primăvara devreme îngrăşăminte chimice complexe din 

formula 15 -15 – 15, o cantitate de 330 kg/ ha produs comercial pentru 

asigurarea unui nivel de 50 kg/ha s.a. N şi aceeaşi cantitate de P şi K 

necesare pentru întreg anul, după care în completare primăvara, după 

ciclurile de recoltă (pășunat) , se aplică numai îngrăşăminte azotoase cum 

ar fi nitrocalcarul (21 % N) pe solurile acide, azotatul de amoniu (33,5 % N), 

sau ureea (46 N) pe soluri cu reacţie neutra şi sulfatul de amoniu (20 % N) 

pe soluri alcaline. 

Pe terenurile situate in vecinătatea cursurilor de apa sau lacurilor 

este interzisa aplicarea îngrășămintelor chimice sau organice. De asemenea 

este interzisa aplicarea îngrășămintelor de orice fel in zonele de protecție 

instituite in jurul lucrărilor de captare a apei potabile, pe soluri saturate cu 

apa, inundabile, înghețate sau acoperite cu zăpada deoarece exista riscul 

de scurgere a nitraților către apele freatice sau de suprafața. 

13.4.4. Plan de fertilizare pentru pajiști naturale care beneficiază 

de plați compensatorii prin Programul National de Dezvoltare Rurala 

2014-2020, MASURA 10- Agromediu si clima. 
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 Pășunile și fanatele  care   beneficiază de plați compensatorii prin 

programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, MASURA 10 - 

Agromediu si clima, nu necesita întocmirea PLANULUI DE FERTILIZARE in 

cadrul studiului agrochimic, în conformitate cu ORDINUL nr. 234/2017 

privind recepția studiilor pedologice si agrochimice care stau la baza 

întocmirii planului de fertilizare necesar realizării amenajamentelor 

pastorale , aprobata prin ORDINUL 125/2017, art. 5 (3) „Studiile pedologice 

si agrochimice necesare întocmirii amenajamentelor pastorale realizate 

pentru suprafețe de pajiști permanente situate in zone eligibile pentru 

plăți de agromediu si clima vor fi elaborate fără a fi incluse recomandări 

referitoare la utilizarea fertilizanților, a substanțelor de protecție a 

plantelor, precum si la pășunat”. 

 Beneficiarii acestor plăti compensatorii vor respecta practici agricole 

care sa asigure menținerea valorii de mediu a zonelor rurale, menținerea 

de habitate specifice pentru speciile sălbatice precum si utilizarea durabila 

a resurselor naturale, respectiv : 

      - utilizarea fertilizanților chimici si a pesticidelor este interzisa; 

      - utilizarea fertilizanților organici este permisa pana la echivalentul 

maxim de 40 kg N s.a. /ha ; 

     Pentru conformarea cu acest prag al dozei de azot din îngrășământul 

natural trebuie făcut un calcul privind cantitatea de îngrășământ Q, in 

tone/ha sau mc/ha (funcție de tipul îngrășământului si de specia de la care 

provine), care aduce un aport de 40 kg N s.a./ha: 

Q, t/ha sau mc/ha= 40 / Cx10 , 

      in care: C - reprezintă conținutul specific de azot al tipului de 

îngrășământ disponibil (%), tabelele nr. 7, 8, 9, 10 si 11; 10 - factor de 

transformare din procente de N in kg  N/tona sau N/mc. 

     Dozele de  îngrășăminte naturale de diferite proveniențe care asigura 

40 kg N/ha, substanța activă: 

1. Gunoi de grajd semifermentat cu așternut de paie si resturi furajere   

Specia de la care 

provine 

Q, 

t/ha 

Cabaline 6.7 

Bovine 8.9 
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Ovine 5.0 

Porcine 7.3 

Pasări 6.7 

  

Îngrășăminte fluide , suspensii semilichide (tulbureala de adăpost)      

Specia de la care 
provine 

Q, 

mc/ha 

Bovine 10.0 

Porcine 10.0 

Pasări 5.0 

 

12.  Urina nefermentată                                   

Specia de la care 
provine 

Q, 

mc/ha 

Cabaline 3.0 

Bovine 5.3 

Porcine 10.0 

 

Must de bălegar (scurgeri platforma gunoi)                   

Specia de la care 

provine 

Q, 

mc/ha 

Rumegătoare și 

cabaline 

27.0 

 

13. Nămol din paturile de uscare de la crescătoriile de porci                                     

Specia de la care 

provine 

Q, 

t/ha 

Porcine 6.2 

 

     Perioadele de interdicție pentru aplicarea îngrășămintelor sunt cuprinse 
in intervalul de timp in care temperatura medie a aerului scade sub 5oC:   
                                Începutul perioadei de interdicție  

Îngrășământ organic solid Îngrășăminte minerale si organice 

lichide 
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1 noiembrie 1 octombrie 

          

                             Sfârșitul perioadei de interdicție 

Îngrășământ organic solid Îngrășăminte minerale si organice 

lichide 

15 martie 15 martie 

 
 

Buletine de analiza solului 

 

1.MAGURA, VALEA MUNTELUI, PLESCUTA : 399.3966 ha 

Nr. 

crt. 

pHH2O Humus 

% 

IN 

 

PAL 

ppm 

KAL 

ppm 

Ah 

me/100g 

sol 

Sb 

me/100g 

sol 

V 

% 

1 5.42   9.0 120    

2 4.90 2.66 1.06 10.0 109 8.3 5.5 39.8 

3 5.18   10.5 108    

4 4.95   9.5 111    

5 5.17 2.42 1.04 11.0 117 8.0 6.0 42.8 

6 5.22   12.0 102     

7 5.31   8.5 110    

8 4.94 2.53 1.05 9.0 122 8.1 5.7 41.3 

9 5.30   10.0 115    

10 4.88   11.5 118    

11 4.91   9.5 108    

12 4.98 2.39 0.99 11.0 103 8.2 5.8 41.4 
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13 5.18   10.0 113    

14 5.27   9.0 111    

15 5.33 2.60 1.14 11.0 107 7.8 6.1 43.8 

16 5.20   10.0 121    

Media 5.13 2.52 1.06 10.1 112 8.1 5.8 41.8 

 

 

 

 

2.FRASANULUI, PLESE, SESUL BARBULUI : 201.0438 ha 

Nr. 

crt. 

pHH2O Humus 

% 

IN 

 

PAL 

ppm 

KAL 

ppm 

Ah 

me/100g 

sol 

Sb 

me/100g 

sol 

V 

% 

1 7.90   8.0 184 - - - 

2 6.00 2.62 2.56  9.5 120    

3 7.80   6.0 192    

4 7.90   8.0 183    

5 7.84 2.85 2.79 8.5 177    

6 7.79   6.5 202    

7 7.86   6.5 180    

8 7.92 2.58 2.53 7.0 135    

9 7.90   7.0 154    

10 7.85   8.0 133    
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11 7.78 2.44 2.39 6.5 128    

12 7.83   6.0 131    

Media 7.70 2.62 2.57 7.3 160    

 

 

3.MESTECENI FURCITURI : 399.2273 ha 

Nr. 

crt. 

pHH2O Humus 

% 

IN 

 

PAL 

ppm 

KAL 

ppm 

Ah 

me/100g 

sol 

Sb 

me/100g 

sol 

V 

% 

1 7.98   5.0 144 - - - 

2 8.00   7.0 158    

3 7.89 2.72 2.66 5.5 182    

4 7.76   6.0 170    

5 7.90   7.0 184    

6 7.82 2.60  2.55  6.0 175    

7 7.80   6.0 192    

8 7.90   7.0 183    

9 7.88 2.58 2.53 7.0 167    

10 7.79   6.5 190    

11 7.86   6.5 192    

12 7.90 2.50  2.45 7.0 146    

13 7.86   7.0 154    

14 7.85   6.0 147    
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15 7.78 2.42 2.37 6.5 138    

16 7.85   6.0 129    

Media 7.86 2.56 2.51 6.4 166    

 

 

4.RAZOARE SUB MARGINI : 198.8632 ha 

Nr. 

crt. 

pHH2O Humus 

% 

IN 

 

PAL 

ppm 

KAL 

ppm 

Ah 

me/100g 

sol 

Sb 

me/100g 

sol 

V 

% 

1 7.88 2.51 2.46 7.0 167    

2 7.79   6.5 190    

3 7.86   6.5 192    

4 5.72 2.83  1.99 7.0 68 5.0  12 70.5 

5 5.81   6.5 71    

6 5.60   5.0 104    

7 5.59 2.31 1.49 4.0 98 5.5 10.0 64.5 

8 5.47   5.0 102    

Media 6.47 2.55 1.98 5.9 124 5.3 11.0 67.5 

 

 

5.MAGURA NEAGRA LA FATA, DEALUL LUNG : 397.6852 ha 

Nr. 

crt. 

pHH2O Humus 

% 

IN 

 

PAL 

ppm 

KAL 

ppm 

Ah 

me/100g 

Sb 

me/100g 

V 

% 
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sol sol 

1 5.02 2.62 1.05 11.0 118 8.1 5.4 40.0  

2 4.93   9.5 114    

3 5.07   9.0 113    

4 5.10 2.58 1.06 10.0 120 7.9 5.5 41.0 

5 5.10   9.5 115    

6 5.01   11.0 112    

7 5.02 2.45 0.99 10.0 125 8.0 5.5 40.7 

8 5.06   9.0 118    

9 5.11   9.5 123    

10 5.10 2.51 1.03 9.0 115 8.0 5.6 41.2 

11 5.01   8.0 184    

12 6.84   6.0 172    

13 6.72 2.25 2.21 6.5 180    

14 4.61   22.0 103    

15 4.62   18.0 105    

16 4.60  4.22 1.00  24.0 101 14.2 4.4 23.6 

Media 5.18 2.77 1.22 11.4 126 9.2 5.3 37.3 

 

 

      6.OSOI, REPAUS : 292.525 ha 

Nr. 

crt. 

pHH2O Humus 

% 

IN 

 

PAL 

ppm 

KAL 

ppm 

Ah 

me/100g 

Sb 

me/100g 

V 

% 
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sol sol 

1 7.80   6.0 185    

2 7.90 2.66  2.61  6.5 164    

3 7.76   7.5 172    

4 7.87   7.0 178    

5 4.89 4.82 1.08 23.0 112 15.1 4.4 22.6 

6 4.80    24.5 108    

7 5.70    9.0 112    

8 5.81 2.83  1.96 8.0 120 5.3  11.2 67.8 

9 5.73   8.5 116    

10 5.68   7.5 118    

11 5.63 2.72 1.74 9.0 122 5.8 10.4 64.2 

12 5.54   9.0 110    

Media 6.26 3.26 1.85 10.5 135 8.7 8.7 51.5 

 

 

   7.HIJ, STANISOARA : 399.4303 ha 

Nr. 

crt. 

pHH2O Humus 

% 

IN 

 

PAL 

ppm 

KAL 

ppm 

Ah 

me/100g 

sol 

Sb 

me/100g 

sol 

V 

% 

1 5.44   7.0 70    

2 5.43  2.72 1.67 8.0 80 6.3 10.0  61.3 

3 5.42   7.0 78    
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4 5.41   7.5 65    

5 5.48 2.65 1.60  8.0 74 6.4 9.8 60.5 

6 5.11   11.0 112    

7 5.09   10.0 125    

8 5.07   9.0 118    

9 5.11 2.63 1.08 9.5 114 8.0  5.6 41.1 

10 5.10    9.0 115    

11 5.12   10.5 112    

12 5.14 2.48 1.06 11.0 116 7.8 5.8 42.6 

13 5.12   10.0 118    

14 5.07   10.5 120    

15 5.05 2.70  1.19 12.0 109 7.5 5.9 44.0  

16 5.10    10.0 111    

Media 5.20  2.64  1.32  9.4  102  7.20  7.42  49.90  

 

 

    8.POIENITA : 231.9256 ha  

Nr. 

crt. 

pHH2O Humus 

% 

IN 

 

PAL 

ppm 

KAL 

ppm 

Ah 

me/100g 

sol 

Sb 

me/100g 

sol 

V 

% 

1 5.38    6.5 188    

2 5.36  2.82 1.69 7.0 73 6.5 9.8 60.1 

3 5.40    8.0 80    
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4 5.38   8.0 75    

5 5.06 2.67 1.09 10.0 113 7.8 5.4 40.9 

6 5.05   9.5 114    

7 5.10    11.0 117    

8 5.07 2.59 1.10 9.0 109 7.6 5.6 42.4 

9 5.06   10.5 111    

10 5.05   10.0 114    

Media 5.19  2.69  1.29  8.9  109  7.30  6.93  47.8  

 

 

  9.COPACEL, POIANA LUI MIHAI FERICE : 394.1191 ha 

Nr. 

crt. 

pHH2O Humus 

% 

IN 

 

PAL 

ppm 

KAL 

ppm 

Ah 

me/100g 

sol 

Sb 

me/100g 

sol 

V 

% 

1 5.62   7.5 71    

2 5.70  2.76 1.99 8.0 78 5.2 11.0 72.3 

3 7.60    9.0 98    

4 7.70    8.0 101    

5 7.62 1.44 1.42 8.0 98    

6 7.65   8.5 102    

7 7.61   8.0 100    

8 7.68   7.5 102    

9 5.38  2.37 1.57 5.0 107 5.4 10.7 66.4 
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10 5.42   4.0 108    

11 5.44   5.5 110    

12 5.50  2.39 1.62 4.5 107 5.2 10.8 67.5 

13 5.46   5.0 105    

14 5.40    15.0 128    

15 5.44   17.0 124    

16 5.20  2.54 1.10 10.0 117 7.9  6.0  43.1 

Media 6.28 2.30 1.54 8.2 104 5.9 9.6 62.3 

 

 

10.COSARCESTI, DUMBRAVA, PIATRA BOIULUI : 252.946 ha 

Nr. 

crt. 

pHH2O Humus 

% 

IN 

 

PAL 

ppm 

KAL 

ppm 

Ah 

me/100g 

sol 

Sb 

me/100g 

sol 

V 

% 

1 7.56   6.5 188    

2 7.60 1.61 1.58 7.0 73    

3 7.63   8.0 80    

4 5.31   8.0 75    

5 5.33 1.81  1.03 10.0 113 9.1  12.0 56.8 

6 5.42   9.5 114    

7 5.44   11.0 117    

8 5.45 2.36 1.43 9.0 109 6.2 9.6 60.7  

9 5.63   10.5 111    



 Amenajamentul  pastoral pentru pajiștile din comuna  Metes  

141 
 

10 5.61   10.0 114    

Media 6.10 1.93 1.35 9.0 109 7.7 10.8 58.8 

 

 

11.CIMPUL POIENI, COASTA BERCI : 224.721 ha 

Nr. 

crt. 

pHH2O Humus 

% 

IN 

 

PAL 

ppm 

KAL 

ppm 

Ah 

me/100g 

sol 

Sb 

me/100g 

sol 

V 

% 

1 7.84 2.51 2.47 7.0 73    

2 7.90   8.0 80    

3 7.92   8.0 75    

4 7.86 2.49  2.44 10.0 113    

5 5.50   9.5 114    

6 5.44   11.0 117    

7 5.45 2.36 1.58 9.0 109 5.3 10.8 67.1  

8 5.63   10.5 111    

9 5.35   10.0 114    

Media 6.54 2.45 2.16 9.2 101 5.3 10.8 67.1 

 

 

12.DOSUL VINTI, LACURI, GURA URSULUI : 398.6369 ha 

Nr. 

crt. 

pHH2O Humus 

% 

IN 

 

PAL 

ppm 

KAL 

ppm 

Ah 

me/100g 

Sb 

me/100g 

V 

% 
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sol sol 

1 5.14   10.0 115    

2 5.13  2.56 1.44 9.0 118 8.4 10.8 56.2 

3 5.15    9.5 115    

4 5.12    9.5 120    

5 5.11 2.48 1.38 10.0 118 8.5 10.7 55.7 

6 7.65   8.0 171    

7 7.72   7.0 169    

8 7.80    7.0 182    

9 7.84  2.76 2.70 8.0 176    

10 7.88   7.5 188    

11 5.60    7.0 73    

12 5.64  2.82 2.05 6.0 69 5.1 11.0 72.8 

13 5.60    7.0 71    

14 5.70    6.0 74    

15 5.60    6.5 80    

16 5.31  1.65 0.92 22.0 101 11.1  14.0  55.7 

Media 6.12 2.45 1.70 8.8 121 8.3 11.6 60.1 

 

 

13.CARBUNARI, CURATURA, OBARSE DOBRILA : 197.4553 ha 

Nr. 

crt. 

pHH2O Humus 

% 

IN 

 

PAL 

ppm 

KAL 

ppm 

Ah 

me/100g 

Sb 

me/100g 

V 

% 
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sol sol 

1 5.12   15.0 126    

2 5.14 3.10  1.29 8.0 75 9.0  6.4 41.5 

3 5.11   10.0 113    

4 5.12   9.5 114    

5 5.17 1.73 0.97 11.0 117 9.6  12.2  55.9 

6 5.20   9.0 109    

7 5.33   10.5 111    

8 5.35 2.72 1.53 10.0 114 7.2 9.2 56.1 

Media 5.19 2.52 1.26 10.4 110 8.6 9.3 51.2 

 

 

14.STAUINI, MAGURI, LAZURI : 390.85 ha 

Nr. 

crt. 

pHH2O Humus 

% 

IN 

 

PAL 

ppm 

KAL 

ppm 

Ah 

me/100g 

sol 

Sb 

me/100g 

sol 

V 

% 

1 5.30   6.0 188    

2 5.23 1.64 0.93 7.0 174 9.1 12.0 56.8  

3 5.31   8.0 190    

4 5.25   7.0 168    

5 5.22 1.72 0.95 6.5 172 9.5 11.6 54.9 

6 5.29   6.0 170    

7 5.50   7.0 66    
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8 5.53 2.75 1.65 8.0 69 6.0 9.0 60.0 

9 5.48   7.5 74    

10 5.51   8.0 71    

11 5.30 2.33 1.34 5.0 109 6.3 8.6 57.7 

12 5.37   4.5 105    

13 4.68   24.0 102    

14 4.71   23.0 104    

15 4.65 4.74 1.73 27.0 103 9.6 5.5 36.4 

16 4.70   22.0 101    

Media 5.19 2.64 1.32 11.6 122 8.1 9.3 53.2 

 

 

    15.DEALUL GAURENILOR : 295.65 ha 

Nr. 

crt. 

pHH2O Humus 

% 

IN 

 

PAL 

ppm 

KAL 

ppm 

Ah 

me/100g 

sol 

Sb 

me/100g 

sol 

V 

% 

1 5.42 2.58 1.08 10.0 116 8.6 6.2 41.9 

2 4.70   23.0 105    

3 4.67   27.0 109    

4 4.71   25.0 101    

5 4.65 4.66 1.01 22.0 107 15.2 4.2  21.6 

6 4.80   26.0 110    

7 5.32   20.0 98    
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8 5.27   22.0 100    

9 5.30 1.61 0.83 23.0 96 10.2  11.8  50.5 

10 5.50   5.0 104    

11 5.42   4.0 111    

12 5.45 2.32 1.34 6.0 102 7.0  9.5 57.5 

Media 5.10 2.79 1.07 17.8 105 10.3 7.9 42.9 

 

 

     16.BOBU, PADUREA TAUTI : 398.7657 ha 

Nr. 

crt. 

pHH2O Humus 

% 

IN 

 

PAL 

ppm 

KAL 

ppm 

Ah 

me/100g 

sol 

Sb 

me/100g 

sol 

V 

% 

1 5.40    7.0 71    

2 5.42  2.77 1.77 6.0 67 6.0 10.6 63.8 

3 5.40    6.5 75    

4 5.38    7.0 80    

5 4.56 5.02 1.15 27.0 102 14.8 4.4 22.9 

6 4.61   24.0 117    

7 5.18   23.0 95    

8 5.20  1.55 0.68 21.0 98 10.4 8.3 44.4 

9 5.22    5.0 104    

10 5.30    4.0 102    

11 5.26    5.5 102    
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12 5.23  2.32 1.43 5.5 105 6.2 10.1 61.9 

13 5.21    4.5 107    

14 5.28    5.0 108    

15 5.31    6.5 100    

16 5.26  2.41 1.48 5.0 102 6.3  10.0  61.3 

Media 5.20 2.81 1.30 10.2 96 8.7 8.7 50.9 

 

 

   17.ZAPODE, DEALUL POIEN : 156.76 ha 

Nr. 

crt. 

pHH2O Humus 

% 

IN 

 

PAL 

ppm 

KAL 

ppm 

Ah 

me/100g 

sol 

Sb 

me/100g 

sol 

V 

% 

1 7.72    9.0 112 - - - 

2 7.67 1.36  1.32 8.0 100    

3 7.94   7.0 192    

4 8.00   6.5 184    

5 7.90 2.72 2.68 6.0 180    

6 7.92   7.0 187    

Media 7.86 2.04 2.00 7.3 159    

 

 

        Îmbunătățirea regimului elementelor nutritive din sol. 

         Una din cele mai importante măsuri de îmbunătățire a producțiilor 
pajiștilor este aplicarea de îngrășăminte chimice; organice și mixte 
(chimice și organice).  
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         În aplicarea îngrășămintelor pe pajiștile permanente trebuie să se 
țină seama de unele particularități imprimate de perenitatea culturii și de 
complexitatea vegetației, de numărul mai mare de recolte pe an, de modul 
de folosire a pajiștilor (pășunat-cosit) și nu în ultimul rând de condițiile 
foarte diferite de relief și altitudine.  
        Ținând cont de toate acestea, fertilizarea pajiștilor se realizează în 
cadrul unui 
program bine organizat. 

       Utilizarea îngrășămintelor chimice pe pajiști           
       Creșterea plantelor și productivitatea pajiștilor sunt sensibil afectate 
de biodisponibilitatea elementelor nutritive, azotul, fosforul și potasiul 
fiind în general limitanții principali. O slabă aprovizionare determină o 
creștere lentă a plantelor și reduce în același timp concentrația acestor 
elemente în biomasa produsă. Într-o pajiște excesul fertilizării poate 
provoca dezvoltarea unei flore nitrofile în detrimentul altor specii și 
diminuarea sau dispariția leguminoaselor. 
        Fertilizarea cu azot. Pentru a adapta producția de iarbă la nevoile 
animalelor, fertilizarea cu azot nu se justifică decât dacă prezența 

leguminoaselor din pajiște este scăzută iar acestea nu pot fixa azotul 
necesar funcțiilor plantelor. 
        Doza de azot nu trebuie să depășească 200 kg/ha, aplicat fracționat 
(2-3 repetiții). Excepție fac solurile podzolite deosebit de sărace, cu pajiști 
degradate și invadate de buruieni unde se pot folosi doze de până  la 250 
kg/ha azot. Administrarea fracționată a dozelor mari de azot este impusă 
de necesitatea aprovizionării ritmice a plantelor cu elemente nutritive și de 
cerința  folosirii cu eficientă  maximă a azotului din îngrășământ, 
înlăturând pe cât posibil pierderile prin levigare. 
         Epoca optimă de aplicare a îngrășămintelor cu azot este 
primăvara, întrucât el este mai eficient folosit de către plantele din pajiști 
în primele faze de vegetație, când consumul în azot este maxim. 
         Forma îngrășământului cu azot aplicat pajiștilor trebuie să fie în 
funcție de reacția solului. Astfel, pe pajiștile de pe solurile acide sunt mai 
indicate nitrocalcarul, ureea și chiar azotatul de amoniu, în timp ce pe 
sărături este indicat sulfatul de amoniu. 
         De asemenea, în regiunile cu regim pluviometric ridicat este mai 
indicată ureea, iar în regiunile secetoase ureea este contraindicată fiind 

de preferat azotatul de amoniu. 
        Fertilizarea cu fosfor. Dintre fertilizanții care se aplică în mod 
regulat pe pajiști superfosfatul și triplu-superfosfatul sunt adesea aplicați 
ca și fertilizanți individuali, în timp ce fosfatul de amoniu este administrat 
în complex  împreună cu N și/sau K. 
        Dozele de fosfor aplicate pe pajiști sunt in funcție  de cartarea 
agrochimică, cert este că raportul N/P trebuie să fie de 2/0,5-1 cu 
excepția unor pajiști în care lipsesc leguminoasele și unde raportul 
trebuie să fie net în favoarea azotului (2/0,3-0,5). 
         Epoca optimă de aplicare a îngrășămintelor cu fosfor este toamna, 
la sfârșitul perioadei de vegetație. 
        Când din anumite motive nu s-au administrat toamna, aceste 
îngrășăminte se pot aplica primăvara devreme pe sol înghețat. 
Îngrășămintele cu fosfor se aplică în general toamna, iar efectul remanent 
este de 2-4 ani. 
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         Fertilizarea cu potasiu. Aplicarea unilaterală a îngrășămintelor cu 
potasiu pe pajiști nu duce la sporuri de producție cum nici asocierea cu 
azotul nu sporește producția. 
          Pe solurile normal aprovizionate este necesară aplicarea potasiului 
astfel ca raportul N/P/K să fie de 2/0,5-1/0,5 ceea ce înseamnă doze de 
40-60 kg K 20 aplicate la 2-3 ani. Pe pajiștile foarte productive potasiul se 
va aplica anual, toamna. 

         Îngrășăminte cu microelemente. La plante, microelementele intră  
în alcătuirea unor vitamine, pigmenți, a enzimelor, influențând sintezele 
specifice din organism. Microelementele esențiale pentru nutriția plantelor 
sunt: Fe, Cu, Zn, B, Mn, Mo, Co. 
          La animale lipsa microelementelor pot provoca o serie de boli. Epoca 
de administrare este primăvara devreme odată cu îngrășămintele cu azot, 
dar pot fi aplicate și extra - radicular, sub forma de soluție, în perioada de 
vegetație a plantelor 
 
RECOMANDĂRI  

       Pajiștile care nu se recomandă a fi fertilizate : 

       - pajiștile afectate de exces de umiditate,  aciditate puternică și 
sărăturate pronunțată a solului care necesită mai întâi ameliorarea 
regimului hidric, prin desecare și drenaje, corectarea reacției solului prin 
amendare;  
      - pajiștile de dealuri și montane afectate de eroziunea solului, 
dominate de Botriochloa ischaemum - barboasa și alte specii pe terenuri 
care necesită în prealabil îmbunătățiri funciare;  
      - pajiștile invadate peste 20-30 % de vegetație ierboasă (buruieni) și 
lemnoasă (tufărișuri și puieți arbori) nevaloroase care necesită a fi 
înlăturate prin diferite metode, înainte de a fi fertilizate;  
      - pajiștile ce urmează a se supraînsămânțat, pentru a nu stimula 
dezvoltarea speciilor spontane care pot înăbuși tinerele plante ce apar din 
sămânță, fertilizarea urmând a se face după prima coasă sau un ciclu de 
pășunat;  

     - pajiștile supratârlite, eutrofizate din toate zonele, invadate de 
vegetație nitrofilă (Sambucus ebulus-soc, Verbascum speciosum-
lumanarica, Onopordon acanthium-scaiul magaresc, Carduus acanthoides-
spini, C. nutans, Rumex obtusifolius, R. alpinum-stevia, Urtica dioica-
urzici, Colchicum autumnale-brandusa , Veratrum album-stirigoaie şi 
altele) până la “epuizarea” excesului de elemente fertilizante, în special 
azot și potasiu, după mai mulți ani. 
 

     ATENŢIE ! 
      
           Pe pajiștile care sunt sub angajament APIA, utilizarea pesticidelor și 
a fertilizanților chimici este interzisă conform  V3.1-ANGAJAMENTE ŞI 
DECLARAŢII-M10-AGROMEDIU ŞI CLIMĂ  

  
           Utilizarea îngrășămintelor organice pe pajiști 
        
          Îngrășămintele organice prin calitatea lor de îngrășăminte complexe, 
exercită un efect ameliorativ asupra însușirilor fizice, chimice și biologice 



 Amenajamentul  pastoral pentru pajiștile din comuna  Metes  

149 
 

ale solului, utilizarea lor determinând sporuri însemnate de producție în 
pajiști. 
           Pe pajiștile permanente se folosesc toate tipurile de îngrășăminte 
organice, o pondere mai mare având-o gunoiul de grajd, îngrășămintele 
semilichide mustul de grajd și îngrășarea prin târlire. 
          Gunoiul de grajd. Folosirea gunoiului de grajd pe pășuni reprezintă 
una dintre cele mai importante măsuri de sporire a producției și 

îmbunătățire a compoziției floristice. Gunoiul de grajd este un îngrășământ 
organic complet, care îmbogățește solul în humus, în principalele elemente 
nutritive, în unele microelemente cât și în microorganisme și produse ale 
metabolismului lor. 
          Cantitatea administrată este în funcție de compoziția floristică a 
pajiștilor, stadiul de degradare a acestora, de cantitatea de gunoi de grajd 
disponibilă. Dozele recomandate variază între limite largi și anume de la 20 
la 40 t/ha. 
          Epoca optimă de aplicare este toamna la încheierea ciclului de 
pășunat. În felul acesta pe lângă faptul că se obțin sporuri de producții de 
10% fată  de fertilizarea din primăvară, mai există  avantajul ca timpul de 
transport este mai lung, deci lucrarea poate fi efectuată în condiții mai 
bune și ca precipitațiile din iarnă antrenează mai bine elementele nutritive 
în sol. 
        Primăvara devreme se poate administra gunoi de grajd fânețelor și 
eventual acelor tarlale de pe pajiște pe care se va intra târziu la 
pășunat. 
           Gunoiul de grajd este indicat a se administra bine fermentat, deci 

după ce a stat un an în platforma. Acest lucru este necesar întrucât el se 
aplică la suprafață. Se recomandă ca gunoiul de grajd să se repartizeze cât 
mai uniform pe pășune. În felul acesta se evită  îmburuienarea pășunii prin 
înmulțirea plantelor nitrofile nevaloroase, acolo unde prin împrăștiere 
neuniformă a căzut o cantitate mai mare de gunoi. 
 Durata de remanență a gunoiului este de 4-5 ani în funcție de doza 
aplicată, calitatea îngrășământului, compoziția floristică a pajiștii. 
Sporurile cele mai mari de recoltă se obțin în anul I, spor ce scade treptat 
de la un an la altul. 
           Îngrășăminte organice semilichide (tulbureala de grajd). 
Îngrășăminte organice 
semilichide provin din adăposturile de bovine prevăzute cu un sistem de 
evacuare hidraulică a dejecțiilor sau prin spălarea cu jet de apă a 
padocurilor de la taberele de vară. Aceste îngrășăminte sunt bogate în azot 
și în potasiu; conținutul în fosfor este însă scăzut și astfel se aplică  
împreună cu 30 kg/ha P2O5, elementul nutritiv deficitar. 
           Îngrășămintele organice semilichide sunt împrăștiate, pe pajiști, cu 

mașini speciale în doze de 20-30m3/ha, primăvara devreme sau toamna 
târziu. Dacă se aplică primăvara, pășunatul este permis numai după o 
perioada de 4-5 săptămâni. Această fertilizare are un efect remanent de 2-
3 ani. 
          Târlirea - reprezintă un mod de fertilizare a pajiștilor care se 
execută direct cu animalele. Astfel animalele, care sunt ținute închise în 
perioada de odihnă peste zi dar mai ales în timpul nopții, lasă pe sol 
însemnate cantități de dejecții lichide și solide. 
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           Astfel de terenuri se întâlnesc des în jurul saivanelor, a stânelor. Se 
pune deci problema folosirii acestor dejecții în scopul sporirii valorii 
pajiștilor, a producțiilor, cu atât mai mult cu cât cantitatea acestor 
dejecții este considerabilă. Pentru a se realiza fertilizarea prin târlire 
animalele sunt ținute mai multe nopți pe același teren, în niște locuri 
îngrădite, numite târle. 
          Suprafața strungii S, târlei, se calculează în raport cu specia sau 

numărul animalelor. 
                                                         

S=Nxs 
    unde:  
               s -  suprafața rezervată unui animal 
               N - numărul de animale din turmă 
         Târlirea se execută pe întreg sezonul de pășunat cu o intensitate de 
maximum 2-3 nopți o oaie/1m2 pe pajiști cu covor vegetal valoros, sau 4-6 
nopți o oaie /1m2 pe pajiști degradate. 
          Târlirea se execută cu toate speciile de animale, revenind ca 
echivalent 2-3 nopți 1UVM/6m2 pe pajiști valoroase sau 4-6 nopți pe pajiști 
degradate. 
          Depășirea pragului de 6-8 nopți o oaie/1m2 sau 1UVM/6m2 duce la 
degradarea accentuată a covorului vegetal prin apariția speciilor de 
buruieni nitrofile (Stevia, urzica, etc.) cât și la poluarea apelor, solului, 
peisajului, îmbolnăvirea animalelor și alte neajunsuri. 
           În nopțile în care se realizează târlirea se acumulează cantități 
suficiente de elemente nutritive, care să determine sporirea procentului de 

participare în covorul ierbos a unor specii cu valoare foarte mare cum sunt: 
Lolium perenne, Trifolium repens, Trifolium pratense. 
            Menținerea animalelor pe tarla se realizează cu ajutorul unor 
garduri mobile numite porți de târlire (sau țarcuri, oboare, garduri). 
Acestea au 3-4 m lungime, 1,3 m înălțime fiind prevăzute cu 4-5 bare 
orizontale și șipci oblice pentru asigurarea rezistenței. 
             Porțile din plasă de sârmă cu rame metalice ușoare  de 21-23 kg au 
o durabilitate 
mai mare, sunt ușor de manipulat și de fixat în pământ, costul lor 
amortizându-se în 2-3 ani. Cu asemenea porți, schimbarea târlei (ocolului) 
se face de un singur om într-un timp relativ scurt. 
             Efectul târlirii se resimte 2-5 ani. Astfel prin mutarea succesivă a 
târlei, în sezonul de pășunat( decursul unui an), se poate fertiliza o 
suprafață destul de mare de pajiște. 
 
  ATENŢIE 
              Pe pajiștile care sunt sub angajament APIA utilizarea 

tradițională a gunoiului de grajd este permisă până  în echivalentul a 
maxim 40  kg azot substanță  activă (N s.a.) /hectar. A se vedea Caietul 
de Agromediu /APIA. ( Pachetul 1- Pajiști cu înaltă valoare naturală - 
M10  
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RECOMANDĂRI  DE  FERTILIZARE  ȘI  AMENDARE 

      Evaluarea necesarului de amendamente și nutrienți se face în funcție 

de valorile medii ale indicilor agrochimici (rezerva de nutrienți ai solului) și 

de cantitatea și calitatea producției prognozate. 

 

 

 

CAPITOLUL XIV 
 
 

Lucrări  de îmbunătățire anuală și pe termen lung a pajiștilor 
 
       Lucrările de îmbunătățire sunt necesare pentru întreținerea 
corespunzătoare a pajiștilor ceea ce face ca valoarea economică a unei 
pajiști să sporească. 
        Din studiile efectuate pe teren asupra pajiștilor din comuna Meteș, 
prin determinarea capacității de pășunat a rezultat o CP sub potențialul de 
producție, aceasta datorându-se folosirii necorespunzătoare și neaplicării 
unor lucrări elementare de întreținere.  

         În consecință prezentăm în cele ce urmează lucrările necesare a fi 
efectuate pentru ameliorarea și întreținerea pajiștilor analizate. 
   
   14.1  Lucrări de îmbunătățire anuală  al pajiștilor 
 
          Combaterea buruienilor 
        Apariția și înmulțirea buruienilor în vegetația pajiștilor este favorizată 
de manifestarea în exces sau deficit a unor factori ecologici, precum și de 
gospodărirea necorespunzătoare a pajiștilor: neexecutarea lucrărilor de 
curățare, nefolosirea unei încărcături cu animale adecvate producției 
pajiștii, neschimbarea locurilor de odihnă și adăpost pentru animale, 
fertilizarea neuniformă cu îngrășăminte organice sau chimice, recoltarea cu 
întârziere a fânețelor, folosirea la supraînsămânțare a unor semințe 
infestate cu buruieni, etc. 
        Practic trebuie considerate buruieni sau cel puțin vegetație nedorită 
și Juncaceaeele - pipirig și Cyperaceaeele- rogoz  din pajiște cât și speciile 
din alte familii botanice. 
        Speciile de rogozuri și pipiriguri prezente în unele pajiști analizate 

ajung la dimensiuni foarte mari, iar după moartea plantelor, formează 
mușuroaie greu de distrus. 
         În general rogozurile în faza tânără au o valoare mai mare, dar 
atunci, primăvara, excesul de umiditate împiedică ajungerea la ele. Prin 
maturizare valoare furajeră a rogozurilor scade foarte mult astfel încât 
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după apariția inflorescențelor și când terenul s-a uscat și poate fi pășunat, 
valoarea furajeră a acestor plante este echivalentă cu valoarea furajeră a 
paielor. 
         Rogozurile au un conținut scăzut în calciu ceea ce produce 
îmbolnăviri ale sistemului osos. Conținutul ridicat în siliciu determină 
scăderea consumabilității acestora. Acest lucru este amplificat și de faptul 
că multe specii sunt acoperite cu perișori tari impregnați cu siliciu, care 

irită mucoasa bucală și intestinală provocând animalelor grave leziuni. 
       În compoziția vegetației pajiștilor analizate în comuna Meteș intră pe 
lângă graminee, leguminoase, Cyperaceae și Juncaceae și alte plante 
aparținând speciilor și 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 
      - plante neconsumate sau cu grad redus de consumabilitate ;  
      - plante toxice și vătămătoare ;  
      - plante ce dăunează produselor animaliere            
       Folosirea nerațională a pajiștilor, supraîncărcarea acestora, intrarea 
prea devreme cu animalele la pășunat sau scoaterea prea târziu a 
animalelor de pe pășune, lipsa unor lucrări elementare de îngrijire, a făcut 
ca plantele din alte familii botanice să devină dominante, rezultând de fapt 
o pajiște degradată și neproductivă. 
 
         Recomandări 
         Pentru îmbunătățirea pajiștilor din comuna Meteș recomandăm 

combaterea speciilor neconsumate de animale din pășuni, prin cosiri 
repetate și eliberarea terenului de resturile vegetale. Aceasta operațiune 
este obligatorie după fiecare ciclu de pășunat și cu precădere înainte ca 
speciile nedorite să fructifice, evitând astfel proliferarea lor. 
        Obligatoriu primăvara  înainte de intrarea cu animalele pe pășune se 
fac cosiri de curățire a pajiștii. 
        Folosirea unei încărcături cu animale adecvate producției pajiștii, 
evitarea supra pășunatului și supra târlirii care răresc și produc goluri în 
covorul ierbos. 
        Schimbarea locurilor de odihnă și adăpost pentru animale pentru a 
evita distrugerea covorului ierbos, a unor specii cu valoare foarte mare 
cum sunt: Lolium perenne, Trifolium repens, Trifolium pratense. 
    - Fertilizarea neuniformă cu îngrășăminte organice sau chimice, folosirea 
la supraînsămânțare a unor semințe infestate cu buruieni, etc. 
 
        Distrugerea mușuroaielor și nivelarea 
        Mușuroaiele se formează ca urmare a neîngrijirii pajiștilor. 

       Mușuroaiele prezente pe pajiștile analizate sunt de origine vegetală, 
fiind cauzate de acumularea materiale organice de la plantele 
neconsumate (rogozuri , pipiriguri, tăpoşică ) sau de cioatele care 
putrezesc treptat, dar și de origine animală în special provocate de cârtițe 
,furnici și mistreți.  
        Animalele calcă printre tufe, datorită excesului de umiditate existent 
aici, bătătoresc solul, dislocă în jurul tufelor și formează astfel mușuroaiele 
care pot ajunge la 50-150 cm în diametru și 30-80 cm în înălțime. Aceasta 
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determină o înțelenire puternică și formarea unui strat compact ce poate fi 
foarte greu distrus. 
 
          Recomandări 
          Pentru combaterea mușuroaielor (de orice tip) recomandăm măsuri 
preventive care trebuie aplicate anual, spre sfârșitul perioadei de vegetație 
sau primăvara devreme, folosindu-se grapele obișnuite sau târșitorile. 

         Există și mașini speciale de distrugere și împrăștiere a mușuroaielor 
lăsând în urma un sol mărunțit și nivelat. Unde mușuroaiele ocupă o 
suprafață prea mare, dacă este posibilă desțelenirea, e bine să se facă 
aceasta, iar acolo unde nu se poate se face o nivelare cu lama greder. 
        După distrugerea mușuroaielor este obligatorie aplicarea de 
îngrășăminte și supraînsămânțarea cu un amestec de specii perene cu 
valoare furajeră ridicată. 
 
    ATENŢIE ! :  Nu se vor efectua lucrări mecanizate pe pajiștile sub 
angajament APIA. 
 
       Curățirea pajiștilor, îndepărtarea pietrelor, cioatelor 
        Distrugerea arboretelor dăunătoare prin tăiere, completată cu 
fasonarea, clasarea și valorificarea sau îndepărtarea materialului lemnos 
rezultat. Materialul care nu prezintă valoare economică sau nu poate fi 
valorificat sub nici o formă se va arde pe loc, spre a se elibera terenul. 
Arderea se face în mod organizat. În acest scop, materialul va fi așezat în 
grămezi (martoane) de formă paralelipipedică, cu dimensiunile 6 X 2 X 1,5-

2 m, așezate în zigzag, cu lungimea pe curba de nivel, la distanță de 
minimum 20 m una de alta și la cel puțin 20-25 m de coroana arborilor de 
protecție, spre a se evita efectele negative ale focului. Nu se admite 
așezarea grămezilor peste cioate, arbori sau tufe netăiate. 
       Pe o serie de pajiști, există pietre la suprafața. De asemenea există 
cioate putrezite, resturi de vegetație aduse de ape cât și materiale 
rezultate în urma activității omului (aceasta în special pe pajiștile de lângă 
așezările umane). 
       Este de notorietate situația izlazurilor comunale în foarte multe 
regiuni ale țării ajungând mai degrabă gropi de gunoi decât teren agricol, 
aici aruncându-se tot ce nu mai este necesar în gospodărie. Pentru stoparea 
unor astfel de activități se impune o legislație foarte severă. 
 
       Recomandări 
       Curățirea pajiștilor de pietre, cioate; tăierea și scoaterea buturugilor, 
copacilor uscați, resturi menajere (peturi, pungi, conserve). 
       Curățirea singură nu este eficientă. Orice măsură de îmbunătățire a 

pajiștii trebuie să înceapă cu curățirea, dar ea trebuie să fie urmată de alte 
măsuri cum sunt: nivelarea, supraînsămânțarea, fertilizarea, toate urmate 
de obligativitatea folosirii pajiștilor prin pășunat rațional.    
 
    Lucrări ce se execută în timpul pășunatului. 
        După trecerea animalelor rămân o serie de dejecții solide care trebuie 
considerate, în primul rând, ca sursă de elemente nutritive pentru 
vegetație. 
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          Importanta acestora este mare pe pajiștile 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 pajiște sunt vaci de lapte de exemplu, atunci în medie o 
dejecție solidă de vacă acoperă  în întregime o suprafață de 0,09 mp, dar 
acțiunea ei asupra vegetației se întinde pe o suprafață chiar de 10 ori mai 
mare. Aceasta cauzează neajunsuri mari, întrucât favorizează dezvoltarea 

speciilor nitrofile, lipsite de valoare economică, creând astfel mari 
neuniformități în compoziția floristică. Dacă dejecțiile nu se împrăștie, 
după 10 zile, dispar toate leguminoasele și  75 % din graminee. 
        Un alt neajuns este și faptul ca dejecțiile sunt focare de infecții. 
         De aceea impunem ca pe pajiștile folosite de către animale din 
comuna Rimetea, după fiecare ciclu de pășunat dejecțiile solide să fie 
împrăștiate, trecându-se peste pajiști cu târşitoarea. Astfel ele vor 
contribui la îmbunătățirea pajiștii. 
        După ce animalele au fost scoase de pe pășune rămân o serie de 
plante neconsumate. Aceste plante sunt cele pe care animalele le ocolesc, 
rămânând pe pajiște ele pot forma semințe și ca  atare proliferează. De 
aceea ele trebuie îndepărtate prin cosire. Operația este obligatorie, ca și 
precedenta, după fiecare ciclu de pășunat. 
        
      Recomandări 
      În timpul pășunatului trebuie să se execute o serie de lucrări care să 
ducă  la îmbunătățirea compoziției floristice, la refacerea cât mai rapidă a 
plantelor,  

la sporirea producției de masă verde pe unitatea de suprafață, la 
asigurarea zoo igienei: 
     - cosirea resturilor ne păşunate după ce animalele au părăsit tarlaua, 
ceea ce împiedica fructificarea și deci înmulțirea plantelor slabe din punct 
de vedere furajer, neconsumate de animale; 
     - împrăștierea dejecțiilor animaliere, care prezintă cel puțin trei 
avantaje legate de faptul că: se împiedică astfel crearea condițiilor de 
dezvoltare a buruienilor nitrofile nevaloroase, care s-ar putea dezvolta în 
jurul acestora;  
    - se realizează o anumită fertilizare a pajiștilor;  
    - se înlătură focarele de infecție cu viermi paraziți. Această operație se 
realizează cu grapele sau târşitoarele. 
    - fertilizarea fracționată cu azot; 
    - irigarea acolo unde este posibil. 
  Toate aceste măsuri, aplicate în complex, au ca efect creșterea valorii 
economice a pășunii respective. 
                 

        Supraînsămânţarea          
        Prin supraînsămânțare se introduc pe diferite căi unele specii sau 
soiuri de leguminoase și graminee perene, bianuale sau anuale, în covorul 
ierbos existent, pentru asigurarea unei densități și proporții optime, în 
scopul sporirii producției și calității furajelor. Se realizează astfel, o 
creștere a duratei economice de valorificare a producției unei pajiști sau 
culturi furajere perene (lucernă, trifoi, etc.) cu cheltuieli minime.  
     Din punct de vedere al suprafeței pe care se acționează, se distinge 
supraînsămânțare locală (parțială) sau totală.  
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      Supraînsămânțarea locală se execută de regulă manual pe pajiștile cu 
covor ierbos corespunzător, dar care prezintă goluri bine conturate, 
restrânsă ca arie, pe locurile unde s-a defrișat vegetația lemnoasă, s-au 
scos cioate, a stagnat apă, etc.  
       În schimb supraînsămânțarea totală se execută mai ales cu mijloace 
mecanizate pe întreaga suprafață a unei pajiști care prezintă covorul ierbos 
degradat pe toată întinderea ei . 

       Pentru completarea golurilor și proliferarea plantelor valoroase, 
recomandăm supraînsămânțarea cu specii valoroase corespunzătoare 
condițiilor ecologice specifice. 
       Supraînsămânțarea trebuie executată  în urma unei mobilizări 
superficiale a solului, recomandabil primăvara. Epocile de 
supraînsămânțare sunt, atât primăvara cât mai devreme, imediat ce se 
poate lucra în câmp, cât și în luna august până la începutul lunii 
septembrie.  
        Cantitățile de sămânță utilă la hectar s-au stabilit în funcție de 
densitatea covorului existent și epoca supraînsămânțării. În general se 
folosește 50-70 % din norma de sămânță pentru o cultură normală, fiind mai 
scăzută primăvara și ceva mai ridicată pentru epoca de toamnă. 
        Pajiștile supraînsămânțate primăvara nu se pășunează cel puțin 1-2 
cicluri (recolte), iar cele supraînsămânțate toamna se vor pășuna la 
momentul optim, în primăvara anului următor. 
    MENTIUNI Menționăm faptul că, în cazul în care se dorește 
supraînsămânțarea pășunii amestecul se va face cu speciile recomandate 
în prezentul amenajament. 

                
        Reînsămânţare 
    Înlocuirea pajiștilor naturale degradate cu pajiști semănate se face 
numai în cazurile când metodele de îmbunătățire prin mijloace de 
suprafață (fertilizare, amendare, supraînsămânțare) nu dau rezultatele 
scontate. 
        Când se recomandă  reînsămânţarea : 
         - când în vegetație predomină plantele cu valoare furajeră slabă sau 
sunt dăunătoare în proporții de 80-85%, indiferent de producția acestora;  
         - pajiștile au un potențial natural de producție foarte scăzut, sub 4-5 
t/ha MV și capacitate de pășunat sub 0,5 UVM/ha, a cărei producție la 
unitatea de suprafață, se impune să fie mult sporită.  
         - pajiști care au peste 25-30 % goluri în vegetație, mușuroaie 
înțelenite sau după defrișarea celor invadate cu vegetație lemnoasă și alte 
situații. 
    Nu se desțelenesc pajiștile cu panta mai mare de 170 (30 %), cele din 
apropierea hogașelor și ravenelor active, indiferent de pantă, pentru a 

preveni eroziunea solului, cât și pajiștile situate pe soluri cu orizontul 
superior A foarte subțire (sub 10-12 cm grosime) care poate avea fragmente 
de roci dure de suprafață, precum și pajiștile situate pe soluri cu apă 
freatică la adâncime mai mică de 50 cm. 
     Epoca optimă de desțelenire este toamna.  
     ATENŢIE. Nu vor fi realizate însămânțări de suprafața sau 
supraînsămânțări pe pajiștile aflate sub angajament APIA. Se pot face 
doar în cazul terenurilor degradate și doar cu specii din flora locală. 
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      14.2. Lucrări de îmbunătățire al pajiștilor pe termen lung 
 
       Lucrări de înlăturare a excesului de umiditate 
       Excesul de umiditate creează condiții nefavorabile dezvoltării 
plantelor valoroase înrăutățind regimul de aer din sol, determinând 
fenomenele de reducere și nu de oxidare și ca atare apar compuși toxici 
pentru plante cum ar fi: amoniac, hidrogen sulfurat, metan cât și o serie de 

compuși ai fierului și sulfului. Lipsa aerului stânjenește procesele de 
descompunere aerobă a materiei organice, stânjenește nitrificarea cât și 
fixarea azotului atmosferic de către microorganisme, cum, de asemenea, 
determină formarea unor compuși greu solubili în care sunt încorporate o 
serie de microelemente ca borul, molibdenul etc. 
        Excesul de umiditate face ca aceste soluri să fie mai reci, cu 
aproximativ 5°C, lucru deosebit de important mai ales primăvara când 
datorită acestui lucru se  întârzie pornirea în vegetație. 
      De asemenea, din punct de vedere al zoo - igienei, solurile umede sunt 
necorespunzătoare întrucât sunt favorabile înmulțirii paraziților, care duc 
la evidente scăderi de producție animalieră. 
      Eliminarea excesului temporar de umiditate din pajiști se face prin 
desecarea cu ajutorul canalelor deschise, de diverse mărimi, care se 
amplasează la diferite distanțe între ele în funcție de caracteristicile 
solului, intensitatea ploilor, etc. 
      Excesul permanent se elimină cu ajutorul unor drenuri din diferite 
materiale (lespezi, piatră mare, fascine, tuburi de ceramică și plastic riflat, 
etc.) pozate la diverse adâncimi și distanțe în funcție de nivelul pânzei 

freatice și intensitatea drenării pe care o dorim.    
       Un caz aparte îl constituie drenajul ,,cârtiță” care se folosește pe 
terenurile cu textură grea, argiloasă. Toate aceste lucrări de desecare și 
drenaj la fel ca și regularizarea și îndiguirea râurilor se fac pe bază de 
proiecte și se execută de specialişti din domeniul îmbunătățirilor funciare. 
               
       Recomandări 
       - cultivarea unor specii iubitoare de umezeală cum sunt sălciile, plopii, 
arinii etc. care fac un drenaj biologic, cât și a unor specii ierboase 
rezistente la excesul de apă ca ierbăluța (Phalaris arundinacea), păiușul 
înalt (Festuca arundinacea) și trifoiul hibrid (Trifolium hybridum). 
      - evitarea pășunatului pe teren umed care tasează și mai mult solul, 
făcându-l impermeabil pentru apele pluviale.  
      - curățirea regulată a canalelor de desecare existente de vegetație 
ierboasă și lemnoasă cât și decolmatarea lor.  
      - apa rezultată din diferitele sisteme de desecare, drenaj și captarea 
izvoarelor este util să fie înmagazinată în bazine, lacuri, etc. și refolosită la 

nevoie pentru adăparea animalelor, irigații, iazuri de pește și alte 
trebuințe pe pajiști 
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14.3 Arii Naturale Protejate de pe tertoriul U.A.T. Meteș sunt:   

 
      - Cheile Ampoiței  
      - Calcarele de la Ampoița  
      - Calcarele cu orbitoline de la Piatra Corbului 
      - Piatra Boului 
      - Piatra Varului   
      - Cheile Ampoiței 
      ( Și altele dacă mai sunt indentificabile vor trebui să fie consemnate 
si descrise in lucrare conf. viitorului memoriu) 
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      Cheile Ampoiței alcătuiesc o arie protejată de interes național ce 
corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip mixt), situată 
în vestul Transilvaniei, pe teritoriul județului Alba. 
      Rezervația naturală se află în extremitatea vestică a județului Alba, pe 
teritoriul administrativ al comunei Meteș, în sud-estul satului Lunca 
Ampoiței (pe cursul mijlociu la Pârâului Ampoița) și este străbătută de 

drumul comunal DC 68, care leagă localitatea Remetea de Lunca Meteșului. 
      Rezervația naturală a fost declarată arie protejată prin Legea Nr. 5 din 
6 martie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Nr.152 din 12 
aprilie 2000, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 
național - Secțiunea a III-a - zone protejate și are o suprafață de 15 ha. 
      Aria protejată este inclusă în situl de importanță comunitară - 
Trascău[6] și reprezintă un peisaj geografic puțin modificat de om, 
conservând în bună parte elementele mediului natural. Relieful accidentat 
datorat calcarelor compacte este în bună parte împădurit și se remarcă 
printr-o atractivitate turistică aparte. Cele câteva peșteri constituie un 
obiect de cercetare pentru speologi, iar vegetația conține unele elemente 
termofile și mici pajiști stepizate datorate curenților de aer descendenți. 
 
 
 
 
 
 

 
 
      Calcarele de la Ampoița 
 

 
 
      Calcarele de la Ampoița alcătuiesc o arie protejată de interes național 
ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip botanic și 
geologic), situată în vestul Transilvaniei, pe teritoriul județului Alba. 

      Aria naturală se află în partea central-vestică a județului Alba, în sudul 
Munților Trascăului (grupă montană a Apusenilor), pe teritoriul 
administrativ al comunei Meteș (în estul satului Ampoița), în imediata 
apropiere de drumul național DN74, care leagă municipiul Alba Iulia de 
Zlatna. 
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      Rezervația naturală (cunoscută sub mai multe denumiri: Pietrele de la 
Ampoița, Pietrele lui Bociacă, Pietrele Gomnușei, Stogurile Popii) a fost 
declarată arie protejată prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Nr.152 din 12 aprilie 2000, privind aprobarea 
Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone 
protejate, în scopul conservării geodiversității geologice și geomorfologice 
prezente în rezervație. 

      Arealul Calcarele de la Ampoița (cu o suprafață de 10 hectare) se află 
în versantul stâng al Văii Ampoiței (unul din afluenții de dreapta al 
Ampoiului), pe teritoriul căreia se află trei stânci (klippe calcaroase). 
Rezervația naturală reprezintă o zonă de pajiști cu vegetație saxicolă 
specifică stâncăriilor, constituită din specii de: mărgică (Melica ciliata), 
mierluță (Minuartia verna), timoftica (Phleum montanum), hajmă 
păsărească (Allium flavum), păiuș (Festuca cinerea).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
      Calcarele cu orbitoline de la Piatra Corbului 
 

 
 

      Calcarele cu orbitoline de la Piatra Corbului este o arie protejată de 
interes național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală 
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de tip geologic și paleontologic), situată în estul Transilvaniei, pe teritoriul 
județului Alba. 
      Aria naturală se află în partea central-vestică a județului Alba, în sudul 
Munților Trascăului (grupă montană a Apusenilor), pe teritoriul 
administrativ al comunei Meteș (în nord-vestul satului Tăuți), în imediata 
apropiere de drumul național DN74, care leagă municipiul Alba Iulia de 
Zlatna. 

      Rezervația naturală a fost declarată arie protejată prin Legea Nr.5 din 
6 martie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Nr.152 din 12 
aprilie 2000, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 
național - Secțiunea a III-a - zone protejate și are o suprafață de 0,10 ha. 
      Aria protejată înființată în 1954 se compune dintr-un bloc de calcar 
brecios (alternanță de roci sedimentate constituite din șisturi cristaline, 
șisturi argilo-grezoase, gresii, calcare) ; printre care se intercalează 
granule de cuarț și magmatite. În blocul de calcar înalt de 14 m și lat de 2 
m; se află depozite fosile de orbitoline (foraminifere neperforate, cu țesut 
în formă conică sau lenticulară) atribuite perioadei geologice a albianului 
(ultimul etaj al cretacicului inferior). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
      Piatra Boului 
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      Piatra Boului este un monument al naturii situat în județul Alba, în 
Munții Apuseni, nu departe de localitatea Ampoița. Aceasta se compune 
dintr-un bloc calcaros înalt de 45 m ce iese la zi din înălțimea numită 
Dealul Fecioarei. Suprafața ariei protejate este de 0,6 ha. 
 
      Piatra Varului 

 

 
 

      Piatra Varului este un monument al naturii situat în județul Alba, în 
Munții Trascăului, nu departe de localitatea Meteș. Declarat în 1999, 
aceasta se compune dintr-un bloc calcaros înalt de 48 m. Suprafața ariei 
protejate este de 0,2 ha. 
      În rezervaţie se interzic : 
      – recoltarea de eşantioane, roci sau alte materiale; 
      – exploatarea materialului din grohotişurile situate la baza versanţilor 
sau la baza stâncilor izolate; 
      – executarea de construcţii, deschideri de cariere sau lucrări de 
îmbunătăţiri funciare; 



 Amenajamentul  pastoral pentru pajiștile din comuna  Metes  

162 
 

      – aprinderea focului în afara vetrelor special amenajate, distrugerea 
marcajelor şi a tablelor indicatoare; 
      – practicarea turismului pe poteci neamenajate; 
      – activităţile de vânătoare şi pescuit; 
      – executarea de lucrări agricole şi silvice de amploare ( cosit şi păşunat 
intensiv, tăieri de regenerare etc.). Se permite efectuarea activităţilor de 
cosit şi păşunat acolo unde deja sunt practicate de localnici 

      – activităţile industriale, chiar de mică amploare, inclusiv exploatarea 
calcarului, coloanelor de bazalt şi a altor materiale de construcţie 
      – realizarea oricăror construcţii, cu excepţia celor care vor deservi 
activităţilor de cercetare, gospodărire sau administrare a rezervaţiei, sau a 
celor tradiţionale (sălaşuri, adăposturi); 
      – montarea de panouri publicitare, altele decât cele de popularizare a 
ariei protejate; 
      – deversarea şi depozitarea deşeurilor menajere sau industriale; turiştii 
au obligaţia de a evacua deşeurile pe care le generează pe timpul vizitării 
Rezervaţiei. 
      – perturbarea liniştii în rezervaţie; 
      – desfăşurarea de activităţi de tip off-road (maşini de teren, 
motociclete, ATV-uri) 

       Reglementări  arii naturale protejate  : Anexa 2 Agenţia Naţională pentru 

Arii Naturale Protejate Serviciul Teritorial Alba 

      Art. 1 Pe teritoriul ariilor naturale protejate activitatea pastorală este 

permisă, respectându-se încărcătura de animale în conformitate cu 

prevederile legale (Legea    nr. 44/2018 pentru modificarea și completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, 

administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 

completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991).  

      Art. 2 Păşunatul se supune următoarelor reglementări: 

a) Păşunatul animalelor domestice este reglementat prin Legea nr. 

44/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 34/2013. S.T. ANANP Alba are dreptul de a verifica în teren 

respectarea gradului de încărcare cu animale a acestor păşuni pentru 

stabilirea impactului acestei activităţi asupra biodiversităţii şi pentru 

stabilirea unor eventuale restricţii în zonele afectate; 

b) Amplasarea de stâne şi locuri de târlire se va face la o distanţă de 

minim 300 m de malul apelor sau a habitatelor umede şi numai cu avizul 

S.T. ANANP Alba; 

c) Este interzis păşunatul în zonele forestiere, precum şi tranzitarea 

pădurilor cu animale domestice; 

d) Este interzisă schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor 

naturale în zonele cu specii de interes comunitar. 

e) Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol ori silvic 

de terenuri de pe raza ariilor protejate se poate face numai pentru 

obiectivele care vizează asigurarea securităţii naţionale, asigurarea 

securităţii, sănătăţii oamenilor şi a animalelor. 
      Art. 3. Este interzisă incendierea vegetaţiei ierboase din ariile 
protejate. 
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      Art. 4. Cultivarea terenurilor agricole pe care sunt aplicate 

substanţe chimice, se va face cu menţinerea unei zone tampon cu 

lăţimea de minim 10 metri faţă de malurile apelor din aria protejată.  

      Art. 5. Recoltarea de resurse din flora şi fauna sălbatică în vederea 

comercializării acestora se va face numai în cazul speciilor cu răspândire 

largă pe baza Autorizaţiei de Mediu eliberată de autoritatea competentă de 

mediu şi Avizului S.T. ANANP Alba. 

      Art. 6. Colectarea/recoltarea de specii de floră şi faună se poate face 

doar în scop ştiinţific şi numai cu acordul scris al S.T. ANANP Alba, cu 

excepţia speciilor comune de plante folosite în scop medicinal şi în limita 

capacităţii de suport a ecosistemelor. Acestea se pot colecta: 

a) de către membrii comunităților locale, în cantități mici necesare uzului 

familial; 

b) în scop comercial pe baza unei documentații care să cuprindă speciile, 

cantitățile, perioadele şi locațiile exacte de colectare în conformitate cu 

Ordinul nr. 410/2008 pentru aprobarea procedurii de autorizare a 

activităților de recoltare, capturare şi/sau achiziție şi/sau comercializări, 

pe teritoriul național sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante 

şi fosilelor de animale vertebrate și nevertebrate, precum şi a plantelor și 

animalelor din flora și, respectiv, fauna sălbatice și a importului acestora. 

       Art. 7. Nu este permisă colectarea ouălor de păsări sălbatice de interes 
comunitar. 

       Art. 8. Recoltarea humusului și a solului este interzisă pe întreaga 

suprafață a ariei naturale protejate. 

       Art. 9. Utilizarea resurselor de apă din pânza freatică şi din apele 

curgătoare din ariile natural protejate se poate realiza cu respectarea 

legislației în vigoare și numai în urma obținerii avizului S.T. Alba ANANP, 

Bălțile temporare sau permanente nu vor fi utilizate ca resurse de apă.  

       Art. 10. Utilizarea terenurilor agricole se va face respectând 

condițiile agricole şi de mediu precum și a principiilor de eco-

condiționalitate. 
       Art. 11. Fiecare  amenajament pastoral care se suprapune total sau 
parțial pe ariile naturale protejate  trebuie  avizat de S.T. ANANP Alba 
pentru a fi trecute condițiile specific ale   fiecărei arii natural protejate   
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CAPITOLUL XV  
 

       LUCRĂRI  TEHNICE  ŞI INSTALŢII. 
 

       Pe pajiști 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 fânețe de 
pășuni, la împrejmuirea stânelor, taberelor de vară, a locuințelor, 
plantațiilor, terenurilor degradate, a prăpăstiilor, a terenurilor mlăștinoase 
etc. 
       Într-o economie prosperă, nu se poate renunța la asemenea amenajări. 
Împrejmuirile se execută, în general, din materiale locale (lemn, piatră), 
sau pot fi garduri din sârmă  și stâlpi din beton. 
       În momentul în care se va trece la realizarea împrejmuirilor, acestea 
se vor face pe baza unui plan ce va ține cont de reglementările în vigoare; 
ORDIN 544  ,21/06/2013, art. 14, alin (1) și (2) ce prevede următoarele:   
        Amplasarea gardurilor în vederea împărțirii pe tarlale a pajiștilor se 
va face conform schiței-hartă care cuprinde: 
             a) suprafețele care se vor supra însămânţa. 
             b) tarlalele situate pe pajiști permanente (pentru menținerea 
compoziției floristice printr-un pășunat rațional).  
             c) suprafețele cu pajiști anuale/temporare. 

             d) suprafețele utilizate ca fânețe. 
             e) terenurile fragile care sunt susceptibile la eroziune. 
             f) cursurile de apă, șanțurile, în care se pot infiltra nutrienţi. 
 g) alte caracteristici naturale de peisaj. 
      Gardurile temporare reprezintă un sistem eficient pentru pășunatul 
rațional al tuturor ierburilor, modalitate rapidă de a regla suprafața de 
pajiște la cerințele reale ale animalelor, de a păstra densitatea optimă a 
animalelor și pentru gestionarea corectă  a cantității de masă verde 
consumată  de către animale. 
  

13.1 PĂSTORUL  ELECTRIC 
        Gardul electric constituie un mijloc foarte eficient pentru organizarea 
pășunatului pe tarlale, pentru delimitarea parcelelor sau pentru protejarea 
împotriva animalelor sălbatice. 
        Acest echipament funcționează pe principiul producerii unor șocuri de 
tensiune înaltă, dar de intensitate joasă și de foarte scurtă durată, asupra 
animalului care atinge conductorul gardului, prin închiderea unui circuit 
electric între conductor și pământ prin corpul animalului. 

        Gardurile electrice moderne folosesc pentru alimentare baterii de 
acumulatoare care sunt menținute în stare de încărcare cu instalații cu 
panouri fotovoltaice. 
        Parametrii pe care trebuie să-i realizeze un generator de impulsuri la 
nivelul lungimii totale a conductorului sunt: tensiunea minima a impulsului 
de 2000 V, tensiunea impulsului pentru oi poate ajunge până la 4.000 V; 
energia impulsului cuprinsă între 1 si 5 J. perioada dintre două impulsuri 
cuprinsă  între 1 si 1,5 secunde, durata impulsului de maxim  25 
milisecunde. 
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        Drept conductori pentru garduri electrice se folosesc: conductori din 
sârmă  zincată cu diametru cuprins între 1,5 si 2,5mm; conductori rotunzi 
acoperiți la exterior cu împletitura din lițe de cupru cu diametrul exterior 
cuprins între 2,5 si 12,5 mm; conductori sub formă  de panglică cu lățimi 
cuprinse între 6 si 40 mm. Lungimea conductorului pe care poate să-l 
alimenteze un generator de impulsuri poate atinge chiar 30 km și depinde 
de rezistența specific  a conductorului  și 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. 
        Pe lângă avantajele legate de sporirea gradului de valorificare a ierbii 
prin pășunatul porționat cu "păstorul" electric se reduce numărul păstorilor 
care pot efectua alte lucrări necesare pe pajiști în perioada de pășunat 
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CAPITOLUL      XVI 

 
CALENDARUL LUCRĂRILOR  PE PAJIŞTE, ÎN  ACORD CU 

LEGISLAŢIA  ÎN VIGOARE 
 
           IANUARIE 
      Nu vor fi realizate însămânțări de suprafață sau supraînsămânțări. Se 
pot face doar în cazul terenurilor degradate și doar cu specii din flora 
locală. 
 
           FEBRUARIE 

      Acțiuni pe teren: 
      Continuarea curățirii pajiștilor, respectiv defrișării vegetației lemnoase 
în "ferestrele" iernii, dacă  vremea o permite. Vegetația nedorită trebuie 
adunată de pe pajiște. 
      Desfundarea canalelor de desecare, acolo unde este cazul, dacă solul 
nu este acoperit. 
      Interzicerea pășunatului, îndeosebi cu oile și caprele, pentru a preveni 
degradarea solului și rărirea prematură a covorului ierbos. 

 
            MARTIE 
        Acțiuni pe teren: 
     Se continuă defrișarea vegetației lemnoase. 
     Împrăștierea mușuroaielor și nivelarea terenului; 
     Transportul gunoiului de grajd și aplicarea lui. Utilizarea tradițională a 
gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim 30 kg azot 
substanță activă (N s.a.)/hectar (214/1, 214/2), a se vedea Caietul de Agro 
mediu / APIA . 
     Aplicarea amendamentelor pe sărături. 

     Aplicarea îngrășămintelor chimice complexe din formele 16-16-16 sau 
22-11-11 (NPK) pe pajiștile permanente, îndeosebi unde dorim să începem 
pășunatul mai devreme.  
     Eliminarea excesului de umiditate temporară prin canale de desecare și 
al excesului permanent prin drenaje. 
     Începe plantarea arborilor pentru eliminarea umidității (unde este cazul 
- plopi, salcie), umbra la animale sau delimitare tarlale (unde este cazul). 
     Se construiesc sau se refac drumurile de acces, pe pășune. 
     Se verifică sursa de apă, în vederea asigurării apei pentru adăpat pentru 
animale, din râuri sau fântâni. Se vor realiza: captări, amenajări specifice, 
puțuri, jgheaburi etc. 
     Se vor realiza (acolo unde este cazul) construcții ușoare pentru 
adăpostirea animalelor (tabere de vara). În cazul în care ele există se va 
trece la dezinfectarea și repararea acestora. Adăposturile vor fi 
dimensionate după numărul animalelor iar acolo unde este cazul vor fi 
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prevăzute cu instalații de colectare și distribuție a dejecțiilor și alte 
utilități. 
     Se vor repara și dezinfecta stânele, saivanele, etc. 
     Pe pajiștile care sunt sub angajament APIA (214/1, 214/2,) utilizarea 
pesticidelor și a fertilizanților chimici este interzisă;   
 
       APRILE 

        Acțiuni pe teren : 
     Încheierea acțiunilor de împrăștiere a mușuroaielor, defrișării vegetației 
lemnoase dăunătoare și nivelarea terenului. 
     Încheierea fertilizării cu gunoi de grajd și aplicarea amendamentelor 
(dacă este cazul). 
     Continuarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare (eliminarea excesului de 
umiditate). 
      Continuarea aplicării îngrășămintelor chimice (dacă este cazul). 
      Lucrări de supraînsămânțare a pajiștilor cu covor ierbos degradat (acolo 
unde este cazul) 
      Eliminarea crengilor uscate la arborii izolați de pe pășuni. 
      Finalizarea lucrărilor de plantare arbori pentru umbră, împrejmuiri sau 
desecări biologice (acolo unde este cazul). 
      Reparații la alimentările cu apă (puțuri, jgheaburi etc.) podețe, 
drumuri, garduri de împrejmuire, adăposturi pentru animale, stâna și alte 
dotări pentru sezonul de pășunat. 
      Pășunatul începe când solul e bine zvântat. Pășunile inundate nu 
trebuie pășunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor 

(214/1, 214/2,) 
      Este interzis aratul și discuitul pajiștilor sub angajament APIA (214/1, 
214/2) a se vedea Caietul de Agro mediu  / APIA . 
      Respectarea încărcăturii optime de animale la hectar. 
 
            MAI 
       Acțiuni pe teren : 
      Utilizatorii de pajiști au obligația să respecte încărcătura minimă de 
animale pe hectar (0,3 UVM). Pășunatul se efectuează cu maxim 1,0 UVM 
(Unitate Vita Mare) - maxim o bovină la hectar (214/1, 214/2) — a se vedea 
tabele de conversie din Ghidul pentru Fermieri de la APIA. 
      Trebuie să se asigure o densitate optimă pe întreaga suprafață (CP x 
suprafața pajiștii), pentru prevenirea pășunatului excesiv, care conduce la 
reducerea ratei de refacere a pășunii, scăderea producției de iarba și a 
cantității de iarbă consumată de animale în ciclurile următoare de pășunat. 
      Planificarea succesiunii de pășunat a tarlalelor (pășunatul continuu) cu  
respectarea următoarelor criterii. 

      Conducerea turmelor pe un anumit traseu, care din când în când este 
modificat. Astfel animalele nu stau în același loc, ci pășunează pe locuri 
diferite și în aceeași zi și în zile diferite. 
      Pășunatul 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 plantelor. 
      Pășunatul continuu (liber) intensiv simplificat unde parcelarea este 
redusă în mod substanțial la 1-2 parcele, delimitate prin bariere naturale 
(canal, albia unui râu, garduri de arbuști), drumuri, semne convenționale 
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sau prin garduri, cu efect direct asupra diminuării cheltuielilor ocazionale 
de parcelare și alimentare cu apă. 
      Se respectă pășunatul cu speciile de animale (oi, vaci, cai) stabilite 
anterior, pentru a preveni reducerea potențialului productiv al pajiștii și 
afectarea calității acesteia. 
 
      IUNIE 

        Acțiuni pe teren :  
      În zona de dealuri joase începe campania de combatere a principalelor 
buruieni din pajiștile, respectiv plantele neconsumate de animale. 
      Începe recoltarea fânețelor și conservarea furajelor sub formă  de siloz, 
semisiloz și fân, în funcție de regimul pluviometric și dotarea fermelor. 
      Nu se vor efectua lucrări mecanizate pe pajiștile sub angajament APIA 
(214/2, 214/3.1). 
      Cositul trebuie efectuat până la 1 IULIE, realizat în etape. 
 
       IULIE 
       Acțiuni pe teren : 
      Cositul poate începe doar după data de 1 iulie (214/1, 214/2); 
      Masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafața fâneței nu mai 
târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului (214/1,214/2). 
      Folosirea mixtă - pășunatul permis după prima coasă (ca bun gospodar). 
      larba cosită  se adună în maxim două săptămâni de la cosire (214/1) 
 
       AUGUST 

         Acțiuni pe teren : 
      Cositul resturilor neconsumate și împrăștierea dejecțiilor solide, după 
fiecare  ciclu de pășunat. 
       Aplicarea fazială a azotului pentru pajiștile care NU sunt sub 
angajament APIA(214/1, 214/2) 
       Agricultorii care utilizează pajiști permanente nu trebuie să ardă 
vegetația, inclusiv iarba rămasă  după cositul pajiștii (GAEC 8), obiectivul 
acestei condiții fiind menținerea unui nivel minim de întreținere a solului 
prin protejarea pajiștilor permanente. 
 
       SEPTEMBRIE  
          Acțiuni pe teren : 
       Menținerea pajiștilor permanente, prin asigurarea unui nivel minim de 
pășunat sau cosirea lor cel puțin o dată pe an (GAEC 7). 
       Nu este permisă tăierea arborilor solitari sau a grupurilor de arbori de 
pe terenurile agricole (GAEC 9). 
       Nici un tip de îngrășământ nu poate fi aplicat pe  terenuri cu apă în 

exces. (Ordin Comun 1182/1270/2005,cerinţe pentru zonele vulnerabile la 
nitrați). 
       Nu vor fi folosiți fertilizatori în apropierea resurselor de apă în 
conformitate cu următoarele indicații. 
       Fertilizator solid — nu mai aproape de 6 m de apă. 
       Fertilizator lichid - nu mai aproape de 30 m de apă. În apropierea 
stațiilor de captare a apei potabile, nu va fi folosit nici un tip de 
fertilizator la o distanță mai mică de 100 m față  de stația de captare a 
apei. 
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           OCTOMBRIE  
         Acțiuni pe teren: 
       La sfârșitul lunii animalele se pregătesc  să iasă de pe pășune. 
 
           NOIEMBRIE 
       Este interzis a se intra cu animalele în pajiște, plantele din covorul 

vegetal au nevoie de o perioadă  de repaus. 
 
            DECEMBRIE  
       Este interzis a se intra cu animalele în pajiște, plantele din covorul 
vegetal au nevoie de o perioada de repaus. 
 
     SPECIFICARE: 
       Codul 214 reprezintă - Măsura de Agromediu din Programul National de 
Dezvoltare Rurală, din cadrul Pilonul 2/Axa 2 GAEC reprezintă - Bune 
Practici Agricole si de Mediu - SAPS Plățile Directe (pe suprafață) din cadrul 
Pilonului 1 
 
       ATENŢIE UTILIZAREA PESTICIDELOR ŞI A FERTILIZANŢILOR CHIMICI  
ESTE INTERZISĂ PE PARCELELE PE CARE SE SOLICITĂ MĂSURI DE 
AGROMEDIU CONFORM PNDR 2014-2020-MASURA 10! 
 
      EXPLICAŢII 
    214/1 (PachetuI1) - „Pajiști cu Înaltă Valoare Naturală", 

    214/2 (Pachetul 2) - „Pajiști cu Înaltă Valoare Naturală - Practici 
AgricoleTradiționale"; 
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CAPITOLUL XVII 
 

REGULAMENTUL DE UTILIZARE ŞI GESTIONARE  AL PAJIŞTIILOR. 

        Regulamentul de utilizare și gestionare al pajiștilor, este inclus în 
„amenajamentul pastoral", iar „autoritatea contractantă are obligația de 
a include în cadrul documentației de concesiune sau închiriere a pajiștilor 
amenajamentele pastorale și condiții speciale de îndeplinire a contractului, 
cu respectarea prevederilor legale în vigoare" (art.6 alin.(2) din HG nr. 
1064 11/12/2013). 
        Raportul de monitorizare al pajiștilor - „Ancheta pastorală" trebuie să 
fie clară, concisă și să  folosească un limbaj accesibil. În elaborarea 
rapoartelor de monitorizare se va ține cont de faptul că acestea vor 
reprezenta argumentele științifice pe baza cărora, factorii de decizie, vor 
lua deciziile adecvate privind măsurile de management necesare pentru 
gestionarea pajiștilor - „Calendarul lucrărilor pe pajiște, în acord cu 
legislația în vigoare". 

        Regulamentul de utilizare și gestionare al pajiștilor trebuie să conțină 
un minim de documente: 
        Ancheta pastorală efectuată. 
        Calendarul lucrărilor pe pajiște, în acord cu legislația în vigoare. 

ANCHETA PASTORALĂ 

1. Parcela.Măgura, Valea Muntelui, Pleșcuța.  

     Suprafața de 399,39 ha.  
     Localizare.  Lunca Ampoiței, Lunca Meteșului. 
     Are numărul de parcelă US. 1,5. 
     Altitudine. 800-1290 m, expoziție E,S,V, panta 17 - 30% 
     Indici medii agrochimici - pH 5,13 ; N 1,06, P 10,1, K 112, sol moderat 
acid , aprovizionare cu P  slabă, iar cu N este slabă,, si cu K este mijlocie. 
Necesarul de îngrășăminte în raport cu analizele chimice: N 100 kg s. a, P 
60 kg s. a, K 57 kg s. a , amendamente 4,2 to/ha. 
     Flora - gramineele  au o acoperire totală de 47%, leguminoasele de 9 %, 

specii din alte familii botanice 9,1%, plante neconsumate sau cu grad redus 
de consumabilitate 12,6 %, plante toxice și vătămătoare 9,7 %, plante ce 
dăunează produselor animaliere 7,3%, arbori și arbuști 5,3 %. Valoarea 
pastorală calculată pentru parcela Valea Muntelui, Pleșcuța  este de 
32,96%, ceea ce indică o valoare agronomică mijlocie a pajiștii. 
     Producția medie  de masă verde/ha este de 6,5 tone .     
      Propuneri de lucrări anuale: 
      A se respecta calendarul lucrărilor pe pajiște, din amenajament în 
acord cu legislația în vigoare 
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      Pentru stăvilirea eroziunii de suprafață se vor lua următoarele măsuri 
preventive:  
       Epoca optimă de recoltare a fânețelor, in general, se situează in 
perioada cuprinsă între faza de înspicare și cea de înflorire a gramineelor 
dominate și de la îmbobocire până la înflorire, a leguminoaselor. 
       Recoltarea târzie a fânețelor mai prezintă și alte neajunsuri legate de 
ajungerea la maturitate a unor semințe de buruieni care invadează apoi 

pajiștea, cum este specia semi parazită clocoticiul (Rhinanthus minor) sau o 
recoltă la coasa a II-a (otava) scăzută. 
       Masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafața fâneței nu mai 
târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului. 
        Interzicerea pășunatului pe perioada de toamnă iarnă și primăvara 
devreme, pentru ca ierburile să se „odihnească” în sezonul rece;  
        Evitarea pe cât posibil a pășunatului pe pante pe timp ploios și sol 
umed, căutând locurile mai zvântate, bine drenate sau terenurile plane.  
        Evitarea supra păşunatului și supra târlirii care răresc și produc goluri 
în covorul ierbos a cărui sol este mai sensibil la eroziune.  
        Pășunatul de primăvara foarte timpuriu al fânețelor, așa cum se 
practică in prezent in regiunile de deal, este foarte dăunător atât pentru 
sol, cât și pentru vegetația pajiștii. 
        Fertilizarea cu îngrășăminte organice (gunoi și târlire) și chimice 
(NPK) pentru îndesirea covorului ierbos, realizarea unor producții de iarbă 
corespunzătoare și a unei țeline dense;  
       Dintre măsurile curative  se amintesc: 
        Pe pajiștile cu covor ierbos foarte rar se face mobilizarea superficială 

a solului pe curba de nivel, se seamănă un amestec adecvat, la 1,5 cm 
adâncime și se tăvălugește. În primul an se folosește în regim de fâneață și 
în anii următorii în toate modurile cunoscute respectând pășunatul rațional 
. 
     Propuneri de lucrări pe termen lung: 
       Desecări prin canale închise; 
        O dată la 3-4 ani, se recomandă, prin rotație, ca fânețele in care 
domină plante cu valoare furajeră bună să fie recoltate după ajungerea la 
maturitate a semințelor care, prin auto însămânțare, se reînnoiesc și 
îndesesc covorul ierbos. 
       Plantarea unor perdele de pomi, copaci, arbuști pentru protecție 
împotriva vânturilor și a zăpezii, umbrare pentru animale, desecări, etc. 
Mențiuni: 
     Semnalăm faptul că  prin lucrări de ameliorare se poate mări producția 
pajiștilor cu 20-30%. În aceasta situație încărcătura de animale pe ha (CP 
capacitatea de pășunat) poate ajunge sau  chiar depăși 1UVM/ha. 
     Pentru supraînsămânțarea pajiștilor (pășune) recomandăm un amestec 

compus din: 70% graminee (Lolium perene, Dactylis glomerata, Festuca 
pratensis, Poa pratensis) si 30% leguminoase (Trifolium repens, Lotus 
comiculatus, Trifolium pratense). 

     ÎN  PERIOADA  DE IMPLEMENTARE  A PROIECTULUI (10 ANI) ,DACĂ 
BENEFICIARUL DOREŞTE SĂ  APLICE   PNDR 2014-2020,  Măsura 10 – 
Agro - mediu și climă,  EL TREBUIE SĂ RESPECTE UNELE CONDIŢII : 

      - utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor este interzisă. 
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      - utilizarea tradițională a gunoiului de grajd este permisă până 
în echivalentul a maxim 40 kg. N s.a./ha (1 UVM/ha). 
      - cositul poate începe doar după data de 1 iulie (pentru terenurile 
situate în UAT cu  altitudini medii mai mari sau egale cu 600 m) sau după 
data de 15 iunie (pentru terenurile situate în UAT cu altitudini medii mai 
mici de 600 m). 
      - pășunatul se efectuează cu maxim 1 UVM pe hectar.     

      - nu vor fi realizate însămânțări și supraînsămânțări (se pot face numai 
în cazul unor suprafețe afectate accidental cu plante din flora locală ) 
    Lucrările cu utilajele mecanice nu sunt permise pe suprafața pajiștilor 
tradiționale aflate sub angajament APIA cu excepția celor operate cu forță 
animală. 
 
2. Parcela. Frasinului, Pleșe, Sesul Barbului.   

Suprafață de 301,04ha  
          Localizare. Lunca Ampoiței, Lunca Meteșului . 
          Are numărul de parcelă US.1,5. 

Altitudine 600 - 1185, expoziție S, E, panta 22 % 

          Indici medii agrochimici - pH  7,70 ; N 2,57, P 7,3, K 160, sol slab 
alcalin, aprovizionarea cu azot  medie, aprovizionarea cu fosfor foarte 
slabă,aprovizionarea cu potasiu bună,necesarul de îngr. în raport cu 
analizele chimice: N 87 kg s.a, P 64 kg s.a, K 37  kg s.a.  
           Flora - gramineele  au o acoperire totală de  49%, leguminoasele de 
7,5 %, specii din alte familii botanice 13,5 %, plante neconsumate sau cu 
grad redus de consumabilitate  - 11,3 % , plante toxice și vătămătoare 
6,5%, plante ce dăunează produselor animaliere - 5,2 % ,arbori și arbuști 7 
%. Valoarea pastorală calculată pentru pajiștea  din parcela  Frasinului, 
Pleșe, Sesul Barbului este de 38,3  %, ceea ce indică o valoare agronomică 
mijlocie a  pajiștii .                                        
          Producția medie  de masă verde 6,2 to / ha.     
          Investiții realizate în parcela: drum de acces. 
       Propuneri de lucrări anuale: 
         A se respecta calendarul lucrărilor pe pajiște, din amenajament în 
acord cu legislația în vigoare 
         Pentru stăvilirea eroziunii de suprafață se vor lua următoarele măsuri 
preventive:  

         Epoca optimă de recoltare a fânațelor, in general, se situează în 
perioada cuprinsă între faza de înspicare și cea de înflorire a gramineelor 
dominate și de la îmbobocire până la înflorire, a leguminoaselor.  
         Recoltarea târzie a fânețelor mai prezintă și alte neajunsuri legate 
de ajungerea la maturitate a unor semințe de buruieni care invadează apoi 
pajiștea, cum este specia semi parazită clocoticiul (Rhinanthus minor) sau o 
recoltă la coasa a II-a (otavă) scăzută. 
         Masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafața fâneței nu mai 
târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului. 
         Interzicerea pășunatului pe perioada de toamnă iarnă și primăvara 
devreme, pentru ca ierburile să se „odihnească” în sezonul rece;  
          Evitarea pe cât posibil a pășunatului pe pante pe timp ploios și sol 
umed, căutând locurile mai zvântate, bine drenate sau terenurile plane;  
          Evitarea supra păşunatului și supra târlirii care răresc și produc 
goluri în covorul ierbos a cărui sol este mai sensibil la eroziune  
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         Pășunatul de primăvara foarte timpuriu al fânețelor, așa cum se 
practică în prezent in regiunile de deal, este foarte dăunător atât pentru 
sol, cat și pentru vegetația pajiștii.    
         Fertilizarea cu îngrășăminte organice (gunoi și târlire) și chimice 
(NPK) pentru îndesirea covorului ierbos, realizarea unor producții de iarbă 
corespunzătoare și a unei țeline dense.  

Dintre măsurile curative se amintesc: 

      Pe pajiștile cu covor ierbos foarte rar se face mobilizarea superficială a 
solului pe curba de nivel, se seamănă un amestec adecvat, la 1,5 cm 
adâncime și se tăvălugește. În primul an se folosește în regim de fâneață și 
în anii următori în toate modurile cunoscute respectând pășunatul rațional 
. 
       Propuneri de lucrări pe termen lung: 
       Desecări prin canale închise. 
       O data la 3-4 ani, se recomandă, prin rotație, ca fânețele in care 
domina plante cu valoare furajeră bună să fie recoltate după ajungerea la 
maturitate a semințelor care, prin auto însămânțare, se re înnoiesc și 
îndesesc covorul ierbos. 
       Plantarea unor perdele de pomi, copaci, arbuști pentru protecție 
împotriva vânturilor și a zăpezii, umbrare pentru animale, desecări, etc. 
      Mențiuni: 
     Semnalăm faptul că  prin lucrări de ameliorare se poate mări producția 
pajiștilor cu 20-30%. În această situație încărcătura de animale pe ha (CP 
capacitatea de pășunat) poate ajunge sau  chiar depăși 1UVM/ha. 
     Pentru supraînsămânțarea pajiștilor (pășune) recomandăm un amestec 

compus din: 70% graminee (Lolium perenne, Dactylis glomerata, Festuca 
pratensis, Poa pratensis) și 30% leguminoase (Trifolium repens, Lotus 
comiculatus, Trifolium pratense). 

        ÎN  PERIOADA  DE IMPLEMENTARE  A PROIECTULUI (10 ANI), DACĂ 
BENEFICIARUL DOREŞTE SĂ  APLICE   PNDR 2014-2020,  Măsura 10 – 
Agro-mediu și climă ,  EL TREBUIE SĂ RESPECTE UNELE   CONDIŢII : 

      - utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor este interzisă. 
      - utilizarea tradițională a gunoiului de grajd este permisă până 
în echivalentul a maxim 40 kg. N s.a./ha (1 UVM/ha). 
      - cositul poate începe doar după data de 1 iulie (pentru terenurile 
situate în UAT cu  altitudini medii mai mari sau egale cu 600 m) sau după 
data de 15 iunie (pentru terenurile situate în UAT cu altitudini medii mai 
mici de 600 m). 
      - pășunatul se efectuează cu maxim 1 UVM pe hectar. 
      - nu vor fi realizate însămânțări și supraînsămânțări (se pot face numai 
în cazul unor suprafețe afectate accidental cu plante din flora locală ) 
       Lucrările cu utilajele mecanice nu sunt permise pe suprafața pajiștilor 

tradiționale aflate sub angajament APIA cu excepția celor operate cu forță 

animală.      

 3. Parcela. Mesteacăn, Furcituri.  
           Suprafața de 399,23 ha  
           Localizare - Lunca Ampoiței, Remetea, Ampoița. 
Are numărul de parcelă US.1,5. 
           Altitudine, 600 - 1185 m, expoziție S, E,  panta  22 % 
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           Indici medii agrochimici - pH 7,86; N 2,51, P 6,4, K 166, sol neutru, 
aprovizionarea cu azot  medie, aprovizionarea cu fosfor  foarte slabă, 
aprovizionarea cu potasiu bună,necesarul de îngr. în raport cu analizele 
chimice: N 87 kg s.a, P 64 kg s.a, K 35 kg s.a.  
            Flora - gramineele  au o acoperi re totală de 42%, leguminoasele de 
3,9 %, specii din alte familii botanice 16,5 %, plante neconsumate sau cu 
grad redus de consumabilitate 14,5 % , plante toxice si vătămătoare 9,8 

%,plante ce dăunează produselor animaliere 6,3 % ,arbori și arbuști 7 %. 
Valoarea pastorală calculată pentru pajiștea  din parcela Mesteacăn, 
Furcituri este de 35,26, ceea ce indica o valoare agronomică  mijlocie a 
pajiștii. 
           Producția medie  de masă verde 6,9 to/ha.      
           Investiții realizate în parcela: drum de acces în pășune. 
      Propuneri de lucrări anuale: 

A se respecta calendarul lucrărilor pe pajiște, din amenajament în 
acord cu legislația în vigoare 

          Pentru stăvilirea eroziunii de suprafață se vor lua următoarele 
măsuri preventive:  
          Epoca optimă de recoltare a fânețelor, in general, se situează in 
perioada cuprinsă între faza de înspicare si cea de înflorire a gramineelor 
dominate si de la îmbobocire până la înflorire, a leguminoaselor.  
         Recoltarea târzie a fânețelor mai prezintă și alte neajunsuri legate 
de ajungerea la maturitate a unor semințe de buruieni care invadează apoi 
pajiștea, cum este specia semi parazita clocoticiul (Rhinanthus minor) sau o 
recoltă la coasa a II-a (otava) scăzută. 

          Masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafața fâneței nu mai 
târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului. 
          Interzicerea pășunatului pe perioada de toamnă iarnă și primăvara 
devreme, pentru ca ierburile să se „odihnească” în sezonul rece;  
          Evitarea pe cât posibil a pășunatului pe pante pe timp ploios și sol 
umed, căutând locurile mai zvântate, bine drenate sau terenurile plane;  
          Evitarea supra păşunatului și supra târlirii care răresc și produc 
goluri în covorul ierbos a cărui sol este mai sensibil la eroziune  
          Pășunatul de primăvara foarte timpuriu al fânețelor, așa cum se 
practica in prezent in regiunile de deal, este foarte dăunător atât pentru 
sol, cat si pentru vegetația pajiștii. 
         Fertilizarea cu îngrășăminte organice (gunoi și târlire) și chimice 
(NPK) pentru îndesirea covorului ierbos, realizarea unor producții de iarbă 
corespunzătoare și a unei țeline dense;  

Dintre măsurile curative se amintesc: 
          Pe pajiștile cu covor ierbos foarte rar se face mobilizarea 
superficială a solului pe curba de nivel, se seamănă un amestec adecvat, la 

1,5 cm adâncime și se tăvălugește. În primul an se folosește în regim de 
fâneață și în anii următori în toate modurile cunoscute respectând 
pășunatul rațional . 
        Propuneri de lucrări pe termen lung: 
         Desecări prin canale închise; 
         O dată la 3-4 ani, se recomandă, prin rotație, ca fânețele in care 
domina plante cu valoare furajera buna sa fie recoltate după ajungerea la 
maturitate a semințelor care, prin auto însămânțare, se re înnoiesc și 
îndesesc covorul ierbos. 
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          Plantarea unor perdele de pomi, copaci, arbuști pentru protecție 
împotriva vânturilor și a zăpezii, umbrare pentru animale, desecări, etc. 
      Mențiuni:     
      Semnalăm faptul că  prin lucrări de ameliorare se poate mări producția 
pajiștilor cu 20-30 %. În aceasta situație încărcătura de animale pe ha (CP 
capacitatea de pășunat) poate ajunge sau  chiar depăși 1UVM/ha. 
     Pentru supraînsămânțarea pajiștilor (pășune) recomandăm un amestec 

compus din: 70% graminee (Lolium perenne, Dactylis glomerata, Festuca 
pratensis, Poa pratensis) si 30% leguminoase (Trifolium repens, Lotus 
comiculatus, Trifolium pratense). 
        ÎN  PERIOADA  DE IMPLEMENTARE  A PROIECTULUI (10 ANI), DACĂ 
BENEFICIARUL DOREŞTE SĂ  APLICE   PNDR 2014-2020,  Măsura 10 – Agro 
- mediu și climă,  EL TREBUIE SĂ RESPECTE UNELE CONDIŢII : 
      - utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor este interzisă; 
      - utilizarea tradițională a gunoiului de grajd este permisă până 
în echivalentul a maxim 40 kg. N s.a./ha (1 UVM/ha); 
      - cositul poate începe doar după data de 1 iulie (pentru terenurile 
situate în UAT cu  altitudini medii mai mari sau egale cu 600 m) sau după 
data de 15 iunie (pentru terenurile situate în UAT cu altitudini medii mai 
mici de 600 m); 
      - pășunatul se efectuează cu maxim 1 UVM pe hectar. 
      - nu vor fi realizate însămânțări și supraînsămânțări (se pot face numai   
în cazul unor suprafețe afectate accidental cu plante din flora locală ) 
      Lucrările cu utilajele mecanice nu sunt permise pe suprafața pajiștilor 
tradiționale aflate sub angajament APIA cu excepția celor operate cu forță 

animală. 
 

4. Parcela. Rozoare, Sub Margini. 
         Suprafața de 198,86 ha  
         Localizare Ampoița. 
         Altitudine 450 - 900 m, expoziție S, E,V, panta 22 – 30 % 
         Are numărul de parcelă US.1,2,7. 
         Indici medii agrochimici - pH 6,47 ; N 1,98, P 5,9, K 124, sol  slab 
acid,aprovizionarea cu azot labă, aprovizionarea cu fosfor foarte slabă, 
aprovizionarea cu potasiu mijlocie,  necesarul de îngr. în raport cu 
analizele chimice :N 87 kg s.a, P 64 kg s.a, K 35 kg s.a  
          Flora - gramineele  au o acoperire totală de 56%, leguminoasele de 
8,5 %, specii din alte familii botanice 15 %, plante neconsumate sau cu grad 
redus de consumabilitatre-9,5 %, plante toxice si vătămătoare 4 %, plante 
ce dăunează produselor animaliere 3 % ,arbori și arbuști 4 %. Valoarea 
pastorală calculată pentru pajiștea  din parcela Rozoare, Sub Margini este 
de 50,1 %, ceea ce indică o valoare agronomică Bună a pajiștii 

         Producția medie  de masă verde 7,5 to/ha.     
         Investiții realizate în parcela: drum de acces. 
       Propuneri de lucrări anuale: 
        A se respecta calendarul lucrărilor pe pajiște, din amenajament în 
acord cu legislația în vigoare 
       Pentru stăvilirea eroziunii de suprafață se vor lua următoarele măsuri 
preventive:  
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        Epoca optimă de recoltare a fânețelor, in general, se situează in 
perioada cuprinsă între faza de înspicare si cea de înflorire a gramineelor 
dominate si de la îmbobocire până la înflorire, a leguminoaselor.  
        Recoltarea târzie a fânețelor mai prezintă si alte neajunsuri legate de 
ajungerea la maturitate a unor semințe de buruieni care invadează apoi 
pajiștea, cum este specia semi parazita clocoticiul (Rhinanthus minor) sau o 
recoltă la coasa a II-a (otava) scăzută. 

        Masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafața fâneței nu mai 
târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului. 
        Interzicerea pășunatului pe perioada de toamnă iarnă și primăvara 
devreme, pentru ca ierburile să se „odihnească” în sezonul rece;  
        Evitarea pe cât posibil a pășunatului pe pante pe timp ploios și sol 
umed, căutând locurile mai zvântate, bine drenate sau terenurile plane;  
        Evitarea supra păşunatului și supra târlirii care răresc și produc goluri 
în covorul ierbos a cărui sol este mai sensibil la eroziune  
        Pășunatul de primăvara foarte timpuriu al fânețelor, așa cum se 
practica in prezent in regiunile de deal, este foarte dăunător atât pentru 
sol, cat si pentru vegetația pajiștii. 
        Fertilizarea cu îngrășăminte organice (gunoi și târlire) și chimice 
(NPK) pentru îndesirea covorului ierbos, realizarea unor producții de iarbă 
corespunzătoare și a unei țeline dense;  

Dintre măsurile curative se amintesc: 
       Pe pajiștile cu covor ierbos foarte rar se face mobilizarea superficială 
a solului pe curba de nivel, se seamănă un amestec adecvat, la 1,5 cm 
adâncime și se tăvălugește. În primul an se folosește în regim de fâneață și 

în anii următori în toate modurile cunoscute respectând pășunatul rațional 
. 
     Propuneri de lucrări pe termen lung: 
      Desecări prin canale închise; 
      O data la 3-4 ani, se recomandă, prin rotație, ca fânețele in care 
domină plante cu valoare furajeră bună sa fie recoltate după ajungerea la 
maturitate a semințelor care, prin autoînsămânțare, se reînnoiesc si 
îndesesc covorul ierbos. 
      Plantarea unor perdele de pomi, copaci, arbuști pentru protecție 
împotriva vânturilor și a zăpezii, umbrare pentru animale, desecări, etc. 
      Mențiuni: 
     Semnalăm faptul că  prin lucrări de ameliorare se poate mări producția 
pajiștilor cu 20-30%. În această situație încărcătura de animale pe ha (CP 
capacitatea de pășunat) poate ajunge sau  chiar depăși 1UVM/ha. 
     Pentru supraînsămânțarea pajiștilor (pășune) recomandăm un amestec 
compus din: 70% graminee (Lolium perenne, Dactylis glomerata, Festuca 
pratensis, Poa pratensis) si 30% leguminoase (Trifolium repens, Lotus 

comiculatus, Trifolium pratense). 

        ÎN  PERIOADA  DE IMPLEMENTARE  A PROIECTULUI (10 ANI, DACĂ 
BENEFICIARUL DOREŞTE SĂ  APLICE   PNDR 2014-2020 Măsura 10 – 
Agro-mediu și climă ,  EL TREBUIE SĂ RESPECTE UNELE CONDIŢII : 

       - utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor este interzisă; 
       - utilizarea tradițională a gunoiului de grajd este permisă până 
în echivalentul a maxim 40 kg. N s.a./ha (1 UVM/ha); 
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       - cositul poate începe doar după data de 1 iulie (pentru terenurile 
situate în UAT cu altitudini medii mai mari sau egale cu 600 m) sau după 
data de 15 iunie (pentru terenurile situate în UAT cu altitudini medii mai 
mici de 600 m); 
       - pășunatul se efectuează cu maxim 1 UVM pe hectar. 
       - nu vor fi realizate însămânțări și supraînsămânțări (se pot face numai 
în cazul unor suprafețe afectate accidental cu plante din flora locală ) 

    Lucrările cu utilajele mecanice nu sunt permise pe suprafața pajiștilor 
tradiționale aflate sub angajament APIA cu excepția celor operate cu forță 
animală. 
 
     5. Parcela. Măgura Neagră, La Fata, Dealul Lung. 
       Suprafața de 398,68 ha  
       Localizare. Lunca Ampoiței, Lunca Meteșului. 
       Are numărul de parcelă US.1,4,5. 
       Altitudine 1240 m, expoziție V,S,N panta 22 – 30 % 
       Indici medii agrochimici - pH 5,18 ; N 1,22, P 11,4, K 126, sol moderat 
acid, aprovizionarea cu azot slabă, aprovizionarea cu fosfor 
slabă,aprovizionarea cu potasiu mijlocie,necesarul de îngr.în raport cu 
analizele chimice: N 100 kg s.a, P 59 kg s.a, K 50 kg s.a, amendamente 5,9 
to/ha.  
        Flora - gramineele  au o acoperire totală de 45 %, leguminoasele de 
4,3 %, specii din alte familii botanice  10 %, plante neconsumate sau cu 
grad redus de consumabilitatre-17,8 %, plante toxice si vătămătoare 8,4 
%,plante ce dăunează produselor animaliere 7 %, arbori și arbuști 7,5 %. 

Valoarea pastorală calculată pentru pajiștea  din parcela Măgura Neagră, La 
Fata, Dealul Lung este de 35,14%, ceea ce indică o valoare agronomică   
mijlocie a pajiștii. 
       Producția medie  de masă verde 6,4 to/ha.     
     Propuneri de lucrări anuale: 
       A se respecta calendarul lucrărilor pe pajiște, din amenajament în 
acord cu legislația în vigoare. 
       Pentru stăvilirea eroziunii de suprafață se vor lua următoarele măsuri 
preventive:  
       Limitarea sezonului de pășunat la cel optim - 180 zile -1 mai - 31 oct             
Interzicerea pășunatului pe perioada de toamnă iarnă și primăvara 
devreme, pentru ca ierburile să se „odihnească” în sezonul rece;  
        Evitarea pe cât posibil a pășunatului pe pante pe timp ploios și sol 
umed, căutând locurile mai zvântate, bine drenate sau terenurile plane;  

        Respectarea încărcării cu animale evitarea supra păşunatului și supra 
târlirii care răresc și produc goluri în covorul ierbos a cărui sol este mai 
sensibil la eroziune.  
        Fertilizarea cu îngrășăminte organice (gunoi și târlire) și chimice 
(NPK) pentru îndesirea covorului ierbos, realizarea unor producții de iarbă 
corespunzătoare și a unei țeline dense;  
       Dintre măsurile curative  se amintesc: 
       Pe pajiștile cu covor ierbos foarte rar, se face mobilizarea superficială 
a solului pe curba de nivel, se seamănă un amestec adecvat, la 1,5 cm 
adâncime și se tăvălugește, în primul an se folosește în regim de fâneață și 
în anii următori în toate modurile cunoscute respectând pășunatul rațional.       
 Propuneri de lucrări pe termen lung: 
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       Desecări prin canale închise; 
       Forări de fântâni pentru adăpatul animalelor dar și pentru deservirea 
stânelor, taberelor de vară, etc. 
      Construirea de adăpători specializate; 
      Garduri electrice pentru asigurarea pășunatului rațional, pe tarlale cu 
păstor electric (panouri fotovoltaice pentru alimentare cu curent electric); 
       Plantarea unor perdele de pomi, copaci, arbuști pentru protecție 

împotriva vânturilor și a zăpezii, umbrare pentru animale, desecări, etc. 
       Efectuarea unor construcții pastorale: stâne, saivane, șoproane, spații 
de locuit pentru îngrijitori, magazii, fânare, etc. 
      Mențiuni: 
     Semnalăm faptul că  prin lucrări de ameliorare se poate mări producția 
pajiștilor cu 20-30%. În această situație încărcătura de animale pe ha (CP 
capacitatea de pășunat) poate ajunge sau  chiar depăși 1UVM/ha. 
     Pentru supraînsămânțarea pajiștilor (pășune) recomandăm un amestec 
compus din: 70% graminee (Lolium perenne, Dactylis glomerata, Festuca 
pratensis, Poa pratensis) si 30% leguminoase (Trifolium repens, Lotus 
comiculatus, Trifolium pratense). 
        ÎN  PERIOADA  DE IMPLEMENTARE  A PROIECTULUI (10 ANI), DACĂ 
BENEFICIARUL DOREŞTE SĂ  APLICE   PNDR 2014-2020 Măsura 10 – Agro-
mediu și climă ,  EL TREBUIE SĂ RESPECTE UNELE CONDIŢII : 
      - utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor este interzisă. 
       - utilizarea tradițională a gunoiului de grajd este permisă până 
în echivalentul a maxim 40 kg. N s.a./ha (1 UVM/ha); 
       - cositul poate începe doar după data de 1 iulie (pentru terenurile 

situate în UAT cu  altitudini medii mai mari sau egale cu 600 m) sau după 
data de 15 iunie (pentru terenurile situate în UAT cu altitudini medii mai 
mici de 600 m); 
       - pășunatul se efectuează cu maxim 1 UVM pe hectar. 
       - nu vor fi realizate însămânțări și supraînsămânțări (se pot face numai   
în cazul unor suprafețe afectate accidental cu plante din flora locală ) 
    Lucrările cu utilajele mecanice nu sunt permise pe suprafața pajiștilor 
tradiționale aflate sub angajament APIA cu excepția celor operate cu forță 
animală. 
      
      6. Parcela. Oșoi, Repaus. 
       Suprafața de 292,53 ha  
        Localizare. Lunca Ampoiței, Lunca Meteșului, Isca, Meteș. 
        Are numărul de parcelă US.1,2,4. 
        Altitudine 400 -950 m, expoziție S,N, panta 22-30 %. 
        Indici medii agrochimici - pH 6,26; N 1,85, P 10,5, K 135, sol slab 
acid,aprovizionarea cu azot slabă, aprovizionarea cu fosfor slabă, 

aprovizionarea cu potasiu bună,  necesarul de îngr. în raport cu analizele 
chimice: N 94 kg s.a, P 60 kg s.a , K 46 kg s.a. 
         Flora - gramineele  au o acoperire totală de 43 %, leguminoasele de 
5,3 %, specii din alte familii botanice  8 %, plante neconsumate sau cu grad 
redus de consumabilitate 17,8 %, plante toxice si vătămătoare 8,4 %, plante 
ce dăunează produselor animaliere 9 %, arbori și arbuști 8,5 %. Valoarea 
pastorală calculată pentru pajiștea  din parcela Oșoi Repaus este de 
35,34%, ceea ce indică o valoare agronomică   mijlocie a pajiștii. 
      Producția medie  de masă verde 5,8 to/ha.     
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     Investiții realizate în parcela : drum  de acces pietruit. 
     Propuneri de lucrări anuale: 
      A se respecta calendarul lucrărilor pe pajiște, din amenajament în 
acord cu legislația în vigoare 
     Pentru stăvilirea eroziunii de suprafață se vor lua următoarele măsuri 
preventive:  
      Epoca optimă de recoltare a fânețelor, in general, se situează in 

perioada cuprinsă între faza de înspicare si cea de înflorire a gramineelor 
dominate si de la îmbobocire până la înflorire, a leguminoaselor.  
      Recoltarea târzie a fânețelor mai prezintă și alte neajunsuri legate de 
ajungerea la maturitate a unor semințe de buruieni care invadează apoi 
pajiștea, cum este specia semi parazita clocoticiul (Rhinanthus minor) sau o 
recoltă la coasa a II-a (otava) scăzută. 
       Masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafața fâneței nu mai 
târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului. 
       Interzicerea pășunatului pe perioada de toamnă iarnă și primăvara 
devreme, pentru ca ierburile să se „odihnească” în sezonul rece;  
       Evitarea pe cât posibil a pășunatului pe pante pe timp ploios și sol 
umed, căutând locurile mai zvântate, bine drenate sau terenurile plane;  
       Evitarea supra păşunatului și supra târlirii care răresc și produc goluri 
în covorul ierbos a cărui sol este mai sensibil la eroziune  
       Pășunatul de primăvara foarte timpuriu al fânețelor, așa cum se 
practica in prezent in regiunile de deal, este foarte dăunător atât pentru 
sol, cat si pentru vegetația pajiștii. 
        Fertilizarea cu îngrășăminte organice (gunoi și târlire) și chimice 

(NPK) pentru îndesirea covorului ierbos, realizarea unor producții de iarbă 
corespunzătoare și a unei țeline dense;  
        Dintre măsurile curative  se amintesc: 
         Pe pajiștile cu covor ierbos foarte rar se face mobilizarea superficială 
a solului pe curba de nivel, se seamănă un amestec adecvat, la 1,5 cm 
adâncime și se tăvălugește. În primul an se folosește în regim de fâneață și 
în anii următori în toate modurile cunoscute respectând pășunatul rațional 
. 
       Propuneri de lucrări pe termen lung: 
        Desecări prin canale închise; 
        O data la 3-4 ani, se recomandă, prin rotație, ca fânețele in care 
domină   plante cu valoare furajeră bună sa fie recoltate după ajungerea la 
maturitate a semințelor care, prin autoînsămânțare, se re înnoiesc si 
îndesesc covorul ierbos. 
         Plantarea unor perdele de pomi, copaci, arbuști pentru protecție 
împotriva vânturilor și a zăpezii, umbrare pentru animale, desecări, etc. 
     Mențiuni: 

     Semnalăm faptul că  prin lucrări de ameliorare se poate mări producția 
pajiștilor cu 20-30%. În această situație încărcătura de animale pe ha (CP 
capacitatea de pășunat) poate ajunge sau  chiar depăși 1UVM/ha. 
     Pentru supraînsămânțarea pajiștilor (pășune) recomandăm un amestec 
compus din: 70% graminee (Lolium perenne, Dactylis glomerata, Festuca 
pratensis, Poa pratensis) si 30% leguminoase (Trifolium repens, Lotus 
comiculatus, Trifolium pratense). 
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        ÎN  PERIOADA  DE IMPLEMENTARE  A PROIECTULUI (10 ANI), DACĂ 
BENEFICIARUL DOREŞTE SĂ  APLICE   PNDR 2014-2020,  Măsura 10 – 
Agro - mediu și climă,  EL TREBUIE SĂ RESPECTE UNELE CONDIŢII : 

      - utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor este interzisă; 
      - utilizarea tradițională a gunoiului de grajd este permisă până 
în echivalentul a maxim 40 kg. N s.a./ha (1 UVM/ha); 
      - cositul poate începe doar după data de 1 iulie (pentru terenurile 
situate în UAT cu  altitudini medii mai mari sau egale cu 600 m) sau după 
data de 
15 iunie (pentru terenurile situate în UAT cu altitudini medii mai mici de 
600 m); 
      - pășunatul se efectuează cu maxim 1 UVM pe hectar. 
      - nu vor fi realizate însămânțări și supraînsămânțări (se pot face numai 
în cazul unor suprafețe afectate accidental cu plante din flora locală) 
    Lucrările cu utilajele mecanice nu sunt permise pe suprafața pajiștilor 

tradiționale aflate sub angajament APIA cu excepția celor operate cu forță 
animală 
 
 
 
 
 
7. Parcela. Hij, Stănișoara. 
        Suprafața de 399,43 ha  
        Localizare – Presaca Ampoiului. 
       Are numărul de parcelă US.2,5. 
       Altitudine 320- 905 m, expoziție S, E panta 22-30 %. 
        Indici medii agrochimici – pH 5,20; N 1,32, P 9,4, K 102, sol moderat 
acid,aprovizionarea cu azot slabă, aprovizionarea cu fosfor slabă, 
aprovizionarea cu potasiu mijlocie, necesarul de îngrășăminte în raport cu 
analizele chimice: N 100 kg s.a, P 62 kg s.a , K 62 kg s.a , amendamente 
3,3 to/ha. 
         Flora - gramineele  au o acoperire totală de 37 %, leguminoasele de 

6,8 %, specii din alte familii botanice  15,5 %, plante neconsumate sau cu 
grad redus de consumabilitate – 18,5 %, plante toxice și vătămătoare 6,8 %, 
plante ce dăunează produselor animaliere 7,4 %, arbori și arbuști 8 %. 
Valoarea pastorală calculată pentru pajiștea  din parcela Hij, Stănișoara 
este de 30,24%, ceea ce indică o valoare agronomică  mijlocie a pajiștii. 
         Producția medie  de masă verde este de 7,1 to/ha.     
         Investiții realizate în parcelă : drum  de acces. 
      Propuneri de lucrări anuale: 
        A se respecta calendarul lucrărilor pe pajiște, din amenajament în 
acord cu legislația în vigoare 
       Pentru stăvilirea eroziunii de suprafață se vor lua următoarele măsuri 
preventive:  
     Epoca optimă de recoltare a fânețelor, in general, se situează in 
perioada cuprinsă între faza de înspicare si cea de înflorire a gramineelor 
dominate si de la îmbobocire până la înflorire, a leguminoaselor.  
      Recoltarea târzie a fânețelor mai prezintă și alte neajunsuri legate de 
ajungerea la maturitate a unor semințe de buruieni care invadează apoi 
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pajiștea, cum este specia semi parazită clocoticiul (Rhinanthus minor) sau o 
recoltă la coasa a II-a (otava) scăzută.    
      Masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafața fâneței nu mai 
târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului. 
       Interzicerea pășunatului pe perioada de toamnă iarnă și primăvara 
devreme, pentru ca ierburile să se „odihnească” în sezonul rece;  
       Evitarea pe cât posibil a pășunatului pe pante pe timp ploios și sol 

umed, căutând locurile mai zvântate, bine drenate sau terenurile plane;  
       Evitarea supra păşunatului și supra târlirii care răresc și produc goluri 
în covorul ierbos a cărui sol este mai sensibil la eroziune  
      Pășunatul de primăvara foarte timpuriu al fânețelor, așa cum se 
practica in prezent in regiunile de deal, este foarte dăunător atât pentru 
sol, cat si pentru vegetația pajiștii.       
      Fertilizarea cu îngrășăminte organice (gunoi și târlire) și chimice (NPK) 
pentru îndesirea covorului ierbos, realizarea unor producții de iarbă 
corespunzătoare și a unei țeline dense;  
       Dintre măsurile curative  se amintesc: 
       Pe pajiștile cu covor ierbos foarte rar se face mobilizarea superficială 
a solului pe curba de nivel, se seamănă un amestec adecvat, la 1,5 cm 
adâncime și se tăvălugește. În primul an se folosește în regim de fâneață și 
în anii următori în toate modurile cunoscute respectând pășunatul rațional 
. 
        Propuneri de lucrări pe termen lung: 
         Desecări prin canale închise; 
         O data la 3-4 ani, se recomandă, prin rotație, ca fanetele in care 

domina plante cu valoare furajera buna sa fie recoltate după ajungerea la 
maturitate a semințelor care, prin autoînsămânțare, se reînnoiesc si 
îndesesc covorul ierbos. 
          Plantarea unor perdele de pomi, copaci, arbuști pentru protecție 
împotriva vânturilor și a zăpezii, umbrare pentru animale, desecări, etc. 
       Mențiuni: 
     Semnalăm faptul că  prin lucrări de ameliorare se poate mări producția 
pajiștilor cu 20-30%. În aceasta situație încărcătura de animale pe ha (CP 
capacitatea de pășunat) poate ajunge sau  chiar depăși 1UVM/ha. 
     Pentru supraînsămânțarea pajiștilor (pășune) recomandăm un amestec 
compus din: 70% graminee (Lolium perenne, Dactylis glomerata, Festuca 
pratensis, Poa pratensis) si 30% leguminoase (Trifolium repens, Lotus 
comiculatus, Trifolium pratense). 

        ÎN  PERIOADA  DE IMPLEMENTARE  A PROIECTULUI (10 ANI), DACĂ 

BENEFICIARUL DOREŞTE SĂ  APLICE   PNDR 2014-2020, Măsura 10 – 
Agro-mediu și climă ,  EL TREBUIE SĂ RESPECTE UNELE CONDIŢII : 

      - utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor este interzisă; 
      - utilizarea tradițională a gunoiului de grajd este permisă până 
în echivalentul a maxim 40 kg. N s.a./ha (1 UVM/ha); 
      - cositul poate începe doar după data de 1 iulie (pentru terenurile 
situate în UAT cu altitudini medii mai mari sau egale cu 600 m) sau după 
data de 15 iunie (pentru terenurile situate în UAT cu altitudini medii mai 
mici de 600 m); 
      - pășunatul se efectuează cu maxim 1 UVM pe hectar. 
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      - nu vor fi realizate însămânțări și supraînsămânțări (se pot face numai   
în cazul unor suprafețe afectate accidental cu plante din flora locală ). 
    Lucrările cu utilajele mecanice nu sunt permise pe suprafața pajiștilor 
tradiționale aflate sub angajament APIA cu excepția celor operate cu forță 
animală. 
 
        8. Parcela. Poienița.         

        Suprafața de 231,92 ha  
        Localizare. Meteș, Isca. 
        Are numărul de parcelă US.1,2,5. 
        Altitudine 600 m, expoziție E,S, panta 17- 30 %. 
        Indici medii agrochimici - pH 5,19, N 1,29, P 8,9, K 109, sol moderat 
acid, aprovizionarea cu azot slabă, aprovizionarea cu fosfor slabă, 
aprovizionarea cu potasiu mijlocie,necesarul de îngrășăminte în raport cu 
analizele chimice: N 100 kg s. a, P 62 kg s. a , K 59 kg s. a , amendamente 
3,5 to/ha. 
         Flora - gramineele  au o acoperire totală de 47 %, leguminoasele de 9 
%, specii din alte familii botanice  23 %, plante neconsumate sau cu grad 
redus de consumabilitate-11 %, plante toxice si vătămătoare 3 %, plante ce 
dăunează produselor animaliere 4 %, arbori si arbuști 3 %. Valoarea 
pastorală calculată pentru pajiștea  din parcela  Poienița este de 51,8 %, 
ceea ce indică o valoare agronomică buna  a pajiștii 
         Producția medie  de masă verde este de 5,8 to/ha.      
              Propuneri de lucrări anuale: 
         A se respecta calendarul lucrărilor pe pajiște, din amenajament în 

acord cu legislația în vigoare. 
        Pentru stăvilirea eroziunii de suprafață se vor lua următoarele măsuri 
preventive:  
        Limitarea sezonului de pășunat la cel optim  -180 zile -1 mai-31 oct.,  
        Interzicerea pășunatului pe perioada de toamnă iarnă și primăvara 
devreme, pentru ca ierburile să se „odihnească” în sezonul rece;  
        Evitarea pe cât posibil a pășunatului pe pante pe timp ploios și sol 
umed, căutând locurile mai zvântate, bine drenate sau terenurile plane;  

        Respectarea încărcării cu animale evitarea supra păşunatului și supra 
târlirii care răresc și produc goluri în covorul ierbos a cărui sol este mai 
sensibil la eroziune  
         Fertilizarea cu îngrășăminte organice (gunoi și târlire) și chimice 
(NPK) pentru îndesirea covorului ierbos, realizarea unor producții de iarbă 
corespunzătoare și a unei țeline dense;  
         Dintre măsurile curative se amintesc: 
         Pe pajiștile cu covor ierbos foarte rar se face mobilizarea superficială 
a solului pe curba de nivel, se seamănă un amestec adecvat, la 1,5 cm 
adâncime și se tăvălugește, în primul an se folosește în regim de fâneață și 
în anii următori în toate modurile cunoscute respectând pășunatul rațional  
       Propuneri de lucrări pe termen lung: 
        Desecări prin canale închise; 
         Forări de fântâni pentru adăpatul animalelor dar și pentru deservirea 
stânelor, taberelor de vară, etc. 
        Construirea de adăpători specializate;     
 Garduri electrice pentru asigurarea pășunatului rațional, pe tarlale cu 
păstor electric (panouri fotovoltaice pentru alimentare cu curent electric); 
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         Plantarea unor perdele de pomi, copaci, arbuști pentru protecție 
împotriva vânturilor și a zăpezii, umbrare pentru animale, desecări, etc. 
        Efectuarea unor construcții pastorale: stâne, saivane, șoproane, spații 
de locuit pentru îngrijitori, magazii, fânare, etc. 
       Mențiuni: 
       Semnalăm faptul că  prin lucrări de ameliorare se poate mări producția 
pajiștilor cu 20-30%. În această situație încărcătura de animale pe ha (CP 

capacitatea de pășunat) poate ajunge sau  chiar depăși 1UVM/ha. 
      Pentru supraînsămânțarea pajiștilor (pășune) recomandăm un amestec 
compus din: 70% graminee (Lolium perenne, Dactylis glomerata, Festuca 
pratensis, Poa pratensis) si 30% leguminoase (Trifolium repens, Lotus 
comiculatus, Trifolium pratense).       

 ÎN  PERIOADA  DE IMPLEMENTARE  A PROIECTULUI (10 ANI), DACĂ 
BENEFICIARUL DOREŞTE SĂ  APLICE   PNDR 2014-2020 Măsura 10 – 
Agro- mediu și climă,  EL TREBUIE SĂ RESPECTE UNELE CONDIŢII : 

      - utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor este interzisă; 
      - utilizarea tradițională a gunoiului de grajd este permisă până 
în echivalentul a maxim 40 kg. N s.a./ha (1 UVM/ha); 
      - cositul poate începe doar după data de 1 iulie (pentru terenurile 
situate în UAT cu altitudini medii mai mari sau egale cu 600 m) sau după 
data de 15 iunie (pentru terenurile situate în UAT cu altitudini medii mai 
mici de 600 m); 
      - pășunatul se efectuează cu maxim 1 UVM pe hectar. 

      - nu vor fi realizate însămânțări și supraînsămânțări (se pot face numai   
în cazul unor suprafețe afectate accidental cu plante din flora locală ) 
    Lucrările cu utilajele mecanice nu sunt permise pe suprafața pajiștilor 
tradiționale aflate sub angajament APIA cu excepția celor operate cu forță 
animală. 
 
  9.Parcela. Copăcel, Poiana lui Mihai, Ferice.  

 
       Suprafața de 394,12 ha  
       Localizare. Meteș, Remetea, Ampoița. 
       Are numărul de parcelă 2,3,6,7,8. 
       Altitudine 320- 600 m, expoziție V, E ,S, N,panta 17 - 22%. 
       Indici medii agrochimici - pH 6,28; N 1,54, P 8,2,  K 104, sol slab 
acid,aprovizionarea cu azot slabă, aprovizionarea cu fosfor slabă, 
aprovizionarea cu potasiu mijlocie, necesarul de îngrășăminte în raport cu 
analizele chimice: N 100 kg s. a, P 63 kg s. a, K 61 kg s. a 
        Flora - gramineele  au o acoperire totală de 43 %, leguminoasele de 
5,3 %, specii din alte familii botanice  4 %, plante neconsumate sau cu grad 

redus de consumabilitate 17,8 %, plante toxice și vătămătoare 8,4 %, plante 
ce dăunează produselor animaliere 9 %, arbori și arbuști 12,5 %. Valoarea 
pastorală calculată pentru pajiștea  din parcela Copăcel, Poiana lui Mihai, 
Ferice este de 33,94%, ceea ce indică o valoare agronomică   mijlocie a 
pajiștii.        
       Producția medie  de masă verde este de 6,9 to/ha.            
     Investiții realizate în parcela : drum  de acces în pășune. 
      Propuneri de lucrări anuale: 
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        A se respecta calendarul lucrărilor pe pajiște, din amenajament în 
acord cu legislația în vigoare 
          Pentru stăvilirea eroziunii de suprafață se vor lua următoarele 
măsuri preventive:  
         Limitarea sezonului de pășunat la cel optim  -180 zile -1 mai-31 oct.,  
         Interzicerea pășunatului pe perioada de toamnă iarnă și primăvara 
devreme, pentru ca ierburile să se „odihnească” în sezonul rece;  

          Evitarea pe cât posibil a pășunatului pe pante pe timp ploios și sol 
umed, căutând locurile mai zvântate, bine drenate sau terenurile plane;  

         Respectarea încărcării cu animale evitarea supra păşunatului și supra 
târlirii care răresc și produc goluri în covorul ierbos a cărui sol este mai 
sensibil la eroziune  
       Fertilizarea cu îngrășăminte organice (gunoi și târlire) și chimice (NPK) 
pentru îndesirea covorului ierbos, realizarea unor producții de iarbă 
corespunzătoare și a unei țeline dense;  
        Dintre măsurile curative  se amintesc: 

        Pe pajiștile cu covor ierbos foarte rar se face mobilizarea superficială 
a solului pe curba de nivel, se seamănă un amestec adecvat, la 1,5 cm 
adâncime și se tăvălugește, în primul an se folosește în regim de fâneață și 
în anii următori în toate modurile cunoscute respectând pășunatul rațional.  
       Propuneri de lucrări pe termen lung: 

Desecări prin canale închise; 
         Forări de fântâni pentru adăpatul animalelor dar și pentru deservirea 
stânelor, taberelor de vară, etc. 
        Construirea de adăpători specializate; 
        Garduri electrice pentru asigurarea pășunatului rațional, pe tarlale cu 
păstor electric (panouri fotovoltaice pentru alimentare cu curent electric); 
         Plantarea unor perdele de pomi, copaci, arbuști pentru protecție 
împotriva vânturilor și a zăpezii, umbrare pentru animale, desecări, etc. 
        Efectuarea unor construcții pastorale: stâne, saivane, șoproane, spații 
de locuit pentru îngrijitori, magazii, fânare, etc. 
      Mențiuni: 
     Semnalăm faptul că  prin lucrări de ameliorare se poate mări producția 

pajiștilor cu 20-30%. În aceasta situație încărcătura de animale pe ha (CP 
capacitatea de pășunat) poate ajunge sau  chiar depăși 1UVM/ha. 
     Pentru supraînsămânțarea pajiștilor (pășune) recomandăm un amestec 
compus din: 70% graminee (Lolium perenne, Dactylis glomerata, Festuca 
pratensis, Poa pratensis) si 30% leguminoase (Trifolium repens, Lotus 
comiculatus, Trifolium pratense). 

     ÎN  PERIOADA  DE IMPLEMENTARE  A PROIECTULUI (10 ANI) ,DACĂ 
BENEFICIARUL DOREŞTE SĂ  APLICE   PNDR 2014-2020 Măsura 10 – 
Agro - mediu și climă ,  EL TREBUIE SĂ RESPECTE UNELE CONDIŢII : 

       - utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor este interzisă; 
       - utilizarea tradițională a gunoiului de grajd este permisă până 
în echivalentul a maxim 40 kg. N s.a./ha (1 UVM/ha); 
        - cositul poate începe doar după data de 1 iulie (pentru terenurile 
situate în UAT cu  altitudini medii mai mari sau egale cu 600 m) sau după 
data de 15 iunie (pentru terenurile situate în UAT cu altitudini medii mai 
mici de 600 m); 
       - pășunatul se efectuează cu maxim 1 UVM pe hectar. 
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        - nu vor fi realizate însămânțări și supraînsămânțări (se pot face 
numai  în cazul unor suprafețe afectate accidental cu plante din flora 
locală). 
    Lucrările cu utilajele mecanice nu sunt permise pe suprafața pajiștilor 
tradiționale aflate sub angajament APIA cu excepția celor operate cu forță 
animală. 
 

 10. Parcela. Coșercești, Dumbrava, Poiana Boului.  
      Suprafața de 252,95 ha  
      Localizare – Meteș, Ampoița, Tăuți. 
      Are numărul de parcelă 2,3,8,7. 
      Altitudine 280 - 520 m, expoziție S, N, panta 17 %. 
      Indici medii agrochimici - pH 6,10; N 1,35, P 9,0, K 109, sol slab 
acid,aprovizionarea cu azot slabă,aprovizionarea cu fosfor slabă, 
aprovizionarea cu potasiu mijlocie, necesarul de îngrășăminte în raport cu 
analizele chimice: N 100 kg s. a, P 62 kg s. a , K 59 kg s. a 
       Flora - gramineele  au o acoperire totală de 58%, leguminoasele de 10 
%, specii din alte familii 9,4%, plante neconsumate sau cu grad redus de 
consumabilitate 12,6%, plante toxice și vătămătoare 5,3 %, plante ce 
dăunează produselor animaliere 1,6%, arbori și arbuști 3,1 %. Valoarea 
pastorală calculată pentru pajiștea  din parcela Coșercești, Dumbrava, 
Poiana Boului  este de 50,24 %, ceea ce indică o valoare agronomică buna a 
pajiștii 
       Producția medie  de masă verde este de 6,1 to/ha.      
      Investiții realizate în parcela : drum  de acces. 

      Propuneri de lucrări anuale: 
      A se respecta calendarul lucrărilor pe pajiște, din amenajament în 
acord cu legislația în vigoare. 
      Pentru stăvilirea eroziunii de suprafață se vor lua următoarele măsuri 
preventive:  
      Limitarea sezonului de pășunat la cel optim  -180 zile -1 mai-31 oct.,  
      Interzicerea pășunatului pe perioada de toamnă iarnă și primăvara 
devreme, pentru ca ierburile să se „odihnească” în sezonul rece;  
      Evitarea pe cât posibil a pășunatului pe pante pe timp ploios și sol 
umed, căutând locurile mai zvântate, bine drenate sau terenurile plane;  

      Respectarea încărcării cu animale evitarea supra păşunatului și supra 
târlirii care răresc și produc goluri în covorul ierbos a cărui sol este mai 
sensibil la eroziune  
      Fertilizarea cu îngrășăminte organice (gunoi și târlire) și chimice (NPK) 
pentru îndesirea covorului ierbos, realizarea unor producții de iarbă 
corespunzătoare și a unei țeline dense;  
     Propuneri de lucrări pe termen lung: 
      Desecări prin canale închise; 
      Forări de fântâni pentru adăpatul animalelor dar și pentru deservirea 
stânelor, taberelor de vară, etc. 
      Construirea de adăpători specializate; 
      Garduri electrice pentru asigurarea pășunatului rațional, pe tarlale cu 
păstor electric (panouri fotovoltaice pentru alimentare cu curent electric); 
       Plantarea unor perdele de pomi, copaci, arbuști pentru protecție 
împotriva vânturilor și a zăpezii, umbrare pentru animale, desecări, etc. 
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      Efectuarea unor construcții pastorale: stâne, saivane, șoproane, spații 
de locuit pentru îngrijitori, magazii, fânare, etc. 
      Mențiuni: 
     Semnalăm faptul că  prin lucrări de ameliorare se poate mări producția 
pajiștilor cu 20-30%. În aceasta situație încărcătura de animale pe ha (CP 
capacitatea de pășunat) poate ajunge sau  chiar depăși 1UVM/ha. 
     Pentru supraînsămânțarea pajiștilor (pășune) recomandăm un amestec 

compus din: 70% graminee (Lolium perenne, Dactylis glomerata, Festuca 
pratensis, Poa pratensis) si 30% leguminoase (Trifolium repens, Lotus 
comiculatus, Trifolium pratense). 

        ÎN  PERIOADA  DE IMPLEMENTARE  A PROIECTULUI (10 ANI), DACĂ 
BENEFICIARUL DOREŞTE SĂ  APLICE   PNDR 2014-2020 Măsura 10 – 
Agro-mediu și climă,  EL TREBUIE SĂ RESPECTE UNELE CONDIŢII : 

      - utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor este interzisă 
      - utilizarea tradițională a gunoiului de grajd este permisă până 
în echivalentul a maxim 40 kg. N s.a./ha (1 UVM/ha); 
      - cositul poate începe doar după data de 1 iulie (pentru terenurile 
situate în UAT cu  altitudini medii mai mari sau egale cu 600 m) sau după 
data de 15 iunie (pentru terenurile situate în UAT cu altitudini medii mai 
mici de 600 m); 
      - pășunatul se efectuează cu maxim 1 UVM pe hectar. 
      - nu vor fi realizate însămânțări și supraînsămânțări (se pot face numai   
în cazul unor suprafețe afectate accidental cu plante din flora locală) 

    Lucrările cu utilajele mecanice nu sunt permise pe suprafața pajiștilor 
tradiționale aflate sub angajament APIA cu excepția celor operate cu forță 
animală. 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Parcela Câmpul Poienii, Coasta Bercii.  
       Suprafața de 224,72 ha  
       Localizare – Meteș, Poiana Ampoiului. 
       Are numărul de parcelă US. 1,2,5,8. 
       Altitudine 310- 500 m, expoziție S,N,panta 17 -22%. 
       Indici medii agrochimici - pH 6,54; N 2,16, P 9,2, K 101,aprovizionarea 
cu azot medie, aprovizionarea cu fosfor slabă, aprovizionarea cu potasiu 

mijlocie,  sol slab acid, necesarul de îngrășăminte în raport cu analizele 
chimice: N 89 kg s. a, P 62 kg s. a, K 63 kg s. a 
        Flora - gramineele  au o acoperire totală de 41%, leguminoasele de 
4,9 %, specii din alte familii botanice  16,5 %, plante neconsumate sau cu 
grad redus de consumabilitate 14,5 %, plante toxice și vătămătoare 9,8%, 
plante ce dăunează produselor animaliere 6,3 %, arbori și arbuști 7 %. 
Valoarea pastorală calculată pentru pajiștea  din parcela Câmpul Poienii, 
Coasta Bercii este de 35,82, ceea ce indică o valoare agronomică  mijlocie 
a pajiștii.     
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        Producția medie  de masă verde este de 7,1 to/ha.      
       Investiții realizate în parcela : drum  de acces. 
       Propuneri de lucrări anuale: 
        A se respecta calendarul lucrărilor pe pajiște, din amenajament în 
acord cu legislația în vigoare 
        Pentru stăvilirea eroziunii de suprafață se vor lua următoarele măsuri 
preventive:             

        Epoca optimă de recoltare a fânețelor, in general, se situează in 
perioada cuprinsă între faza de înspicare si cea de înflorire a gramineelor 
dominate si de la îmbobocire până la înflorire, a leguminoaselor.  
       Recoltarea târzie a fânețelor mai prezintă și alte neajunsuri legate de 
ajungerea la maturitate a unor semințe de buruieni care invadează apoi 
pajiștea, cum este specia semi parazită clocoticiul (Rhinanthus minor) sau o 
recoltă la coasa a II-a (otava) scăzută. 
        Masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafața fâneței nu mai 
târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului. 
        Interzicerea pășunatului pe perioada de toamnă iarnă și primăvara 
devreme, pentru ca ierburile să se „odihnească” în sezonul rece;  
         Evitarea pe cât posibil a pășunatului pe pante pe timp ploios și sol 
umed, căutând locurile mai zvântate, bine drenate sau terenurile plane;  
        Evitarea supra păşunatului și supra târlirii care răresc și produc goluri 
în covorul ierbos a cărui sol este mai sensibil la eroziune  
        Pășunatul de primăvara foarte timpuriu al fânețelor, asa cum se 
practica in prezent in regiunile de deal, este foarte dăunător atât pentru 
sol, cat si pentru vegetația pajiștii. 

        Fertilizarea cu îngrășăminte organice (gunoi și târlire) și chimice 
(NPK) pentru îndesirea covorului ierbos, realizarea unor producții de iarbă 
corespunzătoare și a unei țeline dense;  
        Dintre măsurile curative  se amintesc: 
         Pe pajiștile cu covor ierbos foarte rar se face mobilizarea superficială 
a solului pe curba de nivel, se seamănă un amestec adecvat, la 1,5 cm 
adâncime și se tăvălugește. În primul an se folosește în regim de fâneață și 
în anii următori în toate modurile cunoscute respectând pășunatul rațional 
. 
        Propuneri de lucrări pe termen lung: 
        Desecări prin canale închise; 
         O data la 3-4 ani, se recomanda, prin rotație, ca fânețele in care 
domina plante cu valoare furajera buna sa fie recoltate după ajungerea la 
maturitate a semințelor care, prin autoînsămânțare, se reînnoiesc si 
îndesesc covorul ierbos. 
         Plantarea unor perdele de pomi, copaci, arbuști pentru protecție 
împotriva vânturilor și a zăpezii, umbrare pentru animale, desecări, etc. 

      Mențiuni 
   Semnalăm faptul că  prin lucrări de ameliorare se poate mări producția 
pajiștilor cu 20-30%. În aceasta situație încărcătura de animale pe ha (CP 
capacitatea de pășunat) poate ajunge sau  chiar depăși 1UVM/ha. 
      Pentru supraînsămânțarea pajiștilor (pășune) recomandăm un amestec 
compus din: 70% graminee (Lolium perenne, Dactylis glomerata, Festuca 
pratensis, Poa pratensis) si 30% leguminoase (Trifolium repens, Lotus 
comiculatus, Trifolium pratense). 
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      ÎN  PERIOADA  DE IMPLEMENTARE  A PROIECTULUI (10 ANI), DACĂ 
BENEFICIARUL DOREŞTE SĂ  APLICE   PNDR 2014-2020 Măsura 10 – 
Agro - mediu și climă,  EL TREBUIE SĂ RESPECTE UNELE CONDIŢII : 

         - utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor este interzisă; 
          - utilizarea tradițională a gunoiului de grajd este permisă până 
în echivalentul a maxim 40 kg. N s.a./ha (1 UVM/ha); 
         - cositul poate începe doar după data de 1 iulie (pentru terenurile 
situate în UAT cu  altitudini medii mai mari sau egale cu 600 m) sau după 
data de 15 iunie (pentru terenurile situate în UAT cu altitudini medii mai 
mici de 600 m); 
         - pășunatul se efectuează cu maxim 1 UVM pe hectar. 
         - nu vor fi realizate însămânțări și supraînsămânțări (se pot face 
numai   în cazul unor suprafețe afectate accidental cu plante din flora 
locală ) 
    Lucrările cu utilajele mecanice nu sunt permise pe suprafața pajiștilor 

tradiționale aflate sub angajament APIA cu excepția celor operate cu forță 
animală. 
 
  12. Parcela. Dealul Vinții, Lacuri, Gura Ursului. 
       Suprafața de 398,64 ha  
       Localizare – Presaca Ampoiului, Poiana Ampoiului. 
       Altitudine 350 -955 m, expoziție N, V, S, panta 17 – 30 %. 
       Indici medii agrochimici - pH 6,12; N 1,70, P 8,8, K 121, sol slab 
acid,aprovizionarea cu azot slabă,aprovizionarea cu fosfor slabă, 
aprovizionarea cu potasiu mijlocie, necesarul de îngrășăminte în raport cu 
analizele chimice: N 96 kg s. a, P 63 kg s. a, K 53 kg s. a 
       Flora - gramineele  au o acoperire totală de 37 %, leguminoasele de 
7,2 %, specii din alte familii botanice  18,5 %, plante neconsumate sau cu 
grad redus de consumabilitate – 15,5 %, plante toxice și vătămătoare 10,8%, 
plante ce dăunează produselor animaliere 7,3 %, arbori și arbuști 8,5 %. 
Valoarea pastorală calculată pentru pajiștea din parcela Dealul Vinții, 
Lacuri, Gura Ursului este de 39,06, ceea ce indică o valoare agronomică a  
mijlocie a pajiștii.   

       Producția medie  de masă verde este de 6,8 to/ha.      
       Investiții realizate în parcela, drum  de acces. 
       Propuneri de lucrări anuale:   
       A se respecta calendarul lucrărilor pe pajiște, din amenajament în 
acord cu legislația în vigoare 
       Pentru stăvilirea eroziunii de suprafață se vor lua următoarele măsuri 
preventive:  
        Epoca optimă de recoltare a fânețelor, in general, se situează in 
perioada cuprinsă între faza de înspicare si cea de înflorire a gramineelor 
dominate si de la îmbobocire până la înflorire, a leguminoaselor.  
        Recoltarea târzie a fânețelor mai prezintă și alte neajunsuri legate de 
ajungerea la maturitate a unor semințe de buruieni care invadează apoi 
pajiștea, cum este specia semi parazită clocoticiul (Rhinanthus minor) sau o 
recoltă la coasa a II-a (otava) scăzută.        
        Masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafața fâneței nu mai 
târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului. 
        Interzicerea pășunatului pe perioada de toamnă iarnă și primăvara 

devreme, pentru ca ierburile să se „odihnească” în sezonul rece. 
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         Evitarea pe cât posibil a pășunatului pe pante pe timp ploios și sol 
umed, căutând locurile mai zvântate, bine drenate sau terenurile plane. 
        Evitarea supra păşunatului și supra târlirii care răresc și produc goluri 
în covorul ierbos a cărui sol este mai sensibil la eroziune.  
        Pășunatul de primăvara foarte timpuriu al fânețelor, așa cum se 
practica in prezent in regiunile de deal, este foarte dăunător atât pentru 
sol, cat si pentru vegetația pajiștii. 

        Fertilizarea cu îngrășăminte organice (gunoi și târlire) și chimice 
(NPK) pentru îndesirea covorului ierbos, realizarea unor producții de iarbă 
corespunzătoare și a unei țeline dense.  
        Dintre măsurile curative  se amintesc: 
        Pe pajiștile cu covor ierbos foarte rar se face mobilizarea superficială 
a solului pe curba de nivel, se seamănă un amestec adecvat, la 1,5 cm 
adâncime și se tăvălugește. În primul an se folosește în regim de fâneață și 
în anii următori în toate modurile cunoscute respectând pășunatul rațional 
. 
        Propuneri de lucrări pe termen lung: 
        Desecări prin canale închise. 
        O dată la 3-4 ani, se recomandă, prin rotație, ca fânețele in care 
domina plante cu valoare furajeră bună sa fie recoltate după ajungerea la 
maturitate a semințelor care, prin autoînsămânțare, se reînnoiesc și 
îndesesc covorul ierbos. 
        Plantarea unor perdele de pomi, copaci, arbuști pentru protecție 
împotriva vânturilor și a zăpezii, umbrare pentru animale, desecări, etc. 
        Mențiuni: 

        Semnalăm faptul că  prin lucrări de ameliorare se poate mări 
producția pajiștilor cu 20-30 %. În aceasta situație încărcătura de animale 
pe ha (CP capacitatea de pășunat) poate ajunge sau  chiar depăși 1UVM/ha. 
        Pentru supraînsămânțarea pajiștilor (pășune) recomandăm un amestec 
compus din: 70 % graminee (Lolium perenne, Dactylis glomerata, Festuca 
pratensis, Poa pratensis) si 30 % leguminoase (Trifolium repens, Lotus 
comiculatus, Trifolium pratense). 
 
 
 
 
 
 
 

        ÎN  PERIOADA  DE IMPLEMENTARE  A PROIECTULUI (10 ANI), DACĂ 

BENEFICIARUL DOREŞTE SĂ  APLICE   PNDR 2014-2020 Măsura 10 – 
Agro - mediu și climă,  EL TREBUIE SĂ RESPECTE UNELE CONDIŢII : 

          - utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor este interzisă;     
          - utilizarea tradițională a gunoiului de grajd este permisă până 
în echivalentul a maxim 40 kg. N s.a./ha (1 UVM/ha); 
          - cositul poate începe doar după data de 1 iulie (pentru terenurile 
situate în UAT cu  altitudini medii mai mari sau egale cu 600 m) sau după 
data de 15 iunie (pentru terenurile situate în UAT cu altitudini medii mai 
mici de 600 m); 
         - pășunatul se efectuează cu maxim 1 UVM pe hectar. 
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        - nu vor fi realizate însămânțări și supraînsămânțări (se pot face 
numai   în cazul unor suprafețe afectate accidental cu plante din flora 
locală) 
    Lucrările cu utilajele mecanice nu sunt permise pe suprafața pajiștilor 
tradiționale aflate sub angajament APIA cu excepția celor operate cu forță 
animală. 
 

    13. Parcela. Cărbunari, Curătură, Obârșe, Dobrila.  
       Suprafața de 197,46 ha  
       Localizare – Poiana Ampoiului. 
       Are numărul de parcelă US.2,5,6,8. 
       Altitudine 350-850 m, expoziție E,N, panta 22 %. 
       Indici medii agrochimici - pH 5,19; N 1,26, P 10,04, K 110, sol moderat 
acid,aprovizionarea cu azot slabă,aprovizionarea cu fosfor slabă, 
aprovizionarea cu potasiu mijlocie, necesarul de îngrășăminte în raport cu 
analizele chimice: N 100 kg s. a, P 60 kg s. a, K 58 kg s. a, amendamente 
3,7 to/ha. 
        Flora - gramineele  au o acoperire totală de 41%, leguminoasele de 
4,9 %, specii din alte familii botanice  16,5 %, plante neconsumate sau cu 
grad redus de consumabilitate 14,5 %, plante toxice și vătămătoare 9,8%, 
plante ce dăunează produselor animaliere 6,3 %, arbori și arbuști 7 %. 
Valoarea pastorală calculată pentru pajiștea  din parcela Cărbunari, 
Curătură, Obârșe, Dobrila  este de 35,82, ceea ce indică o valoare 
agronomică  mijlocie a pajiștii.     
        Producția medie  de masă verde este de 6,9 to/ha.      

       Investiții realizate în parcela: drum  de acces. 
       Propuneri de lucrări anuale: 
        A se respecta calendarul lucrărilor pe pajiște, din amenajament în 
acord cu legislația în vigoare 
        Pentru stăvilirea eroziunii de suprafață se vor lua următoarele măsuri 
preventive:             
      Epoca optimă de recoltare a fânețelor, in general, se situează in 
perioada cuprinsă între faza de înspicare si cea de înflorire a gramineelor 
dominate si de la îmbobocire până la înflorire, a leguminoaselor.  
      Recoltarea târzie a fânețelor mai prezintă și alte neajunsuri legate de 
ajungerea la maturitate a unor semințe de buruieni care invadează apoi 
pajiștea, cum este specia semi parazită clocoticiul (Rhinanthus minor) sau o 
recoltă la coasa a II-a (otava) scăzută. 
        Masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafața fâneței nu mai 
târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului. 
         Interzicerea pășunatului pe perioada de toamnă iarnă și primăvara 
devreme, pentru ca ierburile să se „odihnească” în sezonul rece;  

         Evitarea pe cât posibil a pășunatului pe pante pe timp ploios și sol 
umed, căutând locurile mai zvântate, bine drenate sau terenurile plane;  
         Evitarea supra păşunatului și supra târlirii care răresc și produc goluri 
în covorul ierbos a cărui sol este mai sensibil la eroziune  
         Pășunatul de primăvara foarte timpuriu al fânețelor, asa cum se 
practica in prezent in regiunile de deal, este foarte dăunător atât pentru 
sol, cat si pentru vegetația pajiștii. 
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         Fertilizarea cu îngrășăminte organice (gunoi și târlire) și chimice 
(NPK) pentru îndesirea covorului ierbos, realizarea unor producții de iarbă 
corespunzătoare și a unei țeline dense;  
         Dintre măsurile curative  se amintesc: 
         Pe pajiștile cu covor ierbos foarte rar se face mobilizarea superficială 
a solului pe curba de nivel, se seamănă un amestec adecvat, la 1,5 cm 
adâncime și se tăvălugește. În primul an se folosește în regim de fâneață și 

în anii următori în toate modurile cunoscute respectând pășunatul rațional 
. 
        Propuneri de lucrări pe termen lung: 
         Desecări prin canale închise; 
         O data la 3-4 ani, se recomanda, prin rotație, ca fânețele in care 
domina plante cu valoare furajera buna sa fie recoltate după ajungerea la 
maturitate a semințelor care, prin autoînsămânțare, se reînnoiesc si 
îndesesc covorul ierbos. 
         Plantarea unor perdele de pomi, copaci, arbuști pentru protecție 
împotriva vânturilor și a zăpezii, umbrare pentru animale, desecări, etc. 
         Mențiuni 
        Semnalăm faptul că  prin lucrări de ameliorare se poate mări 
producția pajiștilor cu 20-30%. În aceasta situație încărcătura de animale 
pe ha (CP capacitatea de pășunat) poate ajunge sau  chiar depăși 1UVM/ha. 
      Pentru supraînsămânțarea pajiștilor (pășune) recomandăm un amestec 
compus din: 70% graminee (Lolium perenne, Dactylis glomerata, Festuca 
pratensis, Poa pratensis) si 30% leguminoase (Trifolium repens, Lotus 
comiculatus, Trifolium pratense). 

      ÎN  PERIOADA  DE IMPLEMENTARE  A PROIECTULUI (10 ANI), DACĂ 
BENEFICIARUL DOREŞTE SĂ  APLICE   PNDR 2014-2020 Măsura 10 – 
Agro - mediu și climă,  EL TREBUIE SĂ RESPECTE UNELE CONDIŢII : 

         - utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor este interzisă; 
          - utilizarea tradițională a gunoiului de grajd este permisă până 
în echivalentul a maxim 40 kg. N s.a./ha (1 UVM/ha); 
         - cositul poate începe doar după data de 1 iulie (pentru terenurile 
situate în UAT cu  altitudini medii mai mari sau egale cu 600 m) sau după 
data de 15 iunie (pentru terenurile situate în UAT cu altitudini medii mai 
mici de 600 m); 
         - pășunatul se efectuează cu maxim 1 UVM pe hectar. 
         - nu vor fi realizate însămânțări și supraînsămânțări (se pot face 
numai   în cazul unor suprafețe afectate accidental cu plante din flora 
locală) 
    Lucrările cu utilajele mecanice nu sunt permise pe suprafața pajiștilor 
tradiționale aflate sub angajament APIA cu excepția celor operate cu forță 

animală. 
 
     14. Parcela. Stăuini, Măguri, Lazuri.  
         Suprafața de 390,85 ha  
         Localizare – Poiana Ampoiului, Văleni. 
         Are numărul de parcelă US.1,2,4,7,8. 
         Altitudine 340 – 750  m, expoziție N, E, S, panta 17 – 22 %. 
         Indici medii agrochimici - pH 5,19; N 1,32, P 11,6, K 122, sol moderat 
acid, aprovizionarea cu azot slabă, aprovizionarea cu fosfor 
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slabă,aprovizionarea cu potasiu mijlocie,    necesarul de îngr. în raport cu 
analizele chimice: N 100 kg s.a, P 59 kg s.a, K 52 kg s.a, amendamente 3,3 
to/ha. 
          Flora - gramineele  au o acoperire totală de 43 %, leguminoasele de 
5,3 %, specii din alte familii botanice  8 %, plante neconsumate sau cu grad 
redus de consumabilitate 17,8 %, plante toxice si vătămătoare 8,4 %, plante 
ce dăunează produselor animaliere 9 %, arbori și arbuști 8,5 %. Valoarea 

pastorală calculată pentru pajiștea  din parcela Stăuini, Măguri, Lazuri  este 
de 35,34%, ceea ce indică o valoare agronomică   mijlocie a pajiștii. 
          Producția medie  de masă verde este de 6,8 to/ha.      
          Investiții realizate în parcelă: drum  de acces. 
        Propuneri de lucrări anuale: 
         A se respecta calendarul lucrărilor pe pajiște, din amenajament în 
acord cu legislația în vigoare 
          Pentru stăvilirea eroziunii de suprafață se vor lua următoarele 
măsuri preventive: 
          Epoca optimă de recoltare a fânețelor, in general, se situează in 
perioada cuprinsă între faza de înspicare si cea de înflorire a gramineelor 
dominate si de la îmbobocire până la înflorire, a leguminoaselor.  
      Recoltarea târzie a fânețelor mai prezintă și alte neajunsuri legate de 
ajungerea la maturitate a unor semințe de buruieni care invadează apoi 
pajistea, cum este specia semi parazită clocoticiul (Rhinanthus minor) sau o 
recoltă la coasa a II-a (otava) scăzută. 
         Masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafața fâneței nu mai 
târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului. 

         Interzicerea pășunatului pe perioada de toamnă iarnă și primăvara 
devreme, pentru ca ierburile să se „odihnească” în sezonul rece;  
          Evitarea pe cât posibil a pășunatului pe pante pe timp ploios și sol 
umed, căutând locurile mai zvântate, bine drenate sau terenurile plane;  
          Evitarea supra păşunatului și supra târlirii care răresc și produc 
goluri în covorul ierbos a cărui sol este mai sensibil la eroziune  
          Pășunatul de primăvara foarte timpuriu al fânețelor, așa cum se 
practica in prezent in regiunile de deal, este foarte dăunător atât pentru 
sol, cat si pentru vegetația pajiștii. 
         Fertilizarea cu îngrășăminte organice (gunoi și târlire) și chimice 
(NPK) pentru îndesirea covorului ierbos, realizarea unor producții de iarbă 
corespunzătoare și a unei țeline dense;  
         Dintre măsurile curative se amintesc: 
         Pe pajiștile cu covor ierbos foarte rar se face mobilizarea superficială 
a solului pe curba de nivel, se seamănă un amestec adecvat, la 1,5 cm 
adâncime și se tăvălugește. În primul an se folosește în regim de fâneață și 
în anii următori în toate modurile cunoscute respectând pășunatul rațional 

. 
       Propuneri de lucrări pe termen lung: 
        Desecări prin canale închise; 
        O data la 3-4 ani, se recomanda, prin rotație, ca fânețele in care 
domina plante cu valoare furajera buna sa fie recoltate după ajungerea la 
maturitate a semitelor care, prin autoînsămânțare, se reînnoiesc si 
îndesesc covorul ierbos. 
        Plantarea unor perdele de pomi, copaci, arbuști pentru protecție 
împotriva vânturilor și a zăpezii, umbrare pentru animale, desecări, etc. 
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      Mențiuni: 
     Semnalăm faptul că  prin lucrări de ameliorare se poate mări producția 
pajiștilor cu 20-30%. În aceasta situație încărcătura de animale pe ha (CP 
capacitatea de pășunat) poate ajunge sau  chiar depăși 1UVM/ha. 
     Pentru supraînsămânțarea pajiștilor (pășune) recomandăm un amestec 
compus din: 70% graminee (Lolium perenne, Dactylis glomerata, Festuca 
pratensis, Poa pratensis) si 30% leguminoase (Trifolium repens, Lotus 

comiculatus, Trifolium pratense). 

        ÎN  PERIOADA  DE IMPLEMENTARE  A PROIECTULUI (10 ANI), DACĂ 
BENEFICIARUL DOREŞTE SĂ  APLICE   PNDR 2014-2020, Măsura 10 – 
Agro-mediu și climă,  EL TREBUIE SĂ RESPECTE UNELE CONDIŢII : 

      - utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor este interzisă; 
      - utilizarea tradițională a gunoiului de grajd este permisă până 
în echivalentul a maxim 40 kg. N s.a./ha (1 UVM/ha); 
      - cositul poate începe doar după data de 1 iulie (pentru terenurile 
situate în UAT cu  altitudini medii mai mari sau egale cu 600 m) sau după 
data de 15 iunie (pentru terenurile situate în UAT cu altitudini medii mai 
mici de 600 m); 
      - pășunatul se efectuează cu maxim 1 UVM pe hectar. 
      - nu vor fi realizate însămânțări și supraînsămânțări (se pot face numai   
în cazul unor suprafețe afectate accidental cu plante din flora locală ) 
    Lucrările cu utilajele mecanice nu sunt permise pe suprafața pajiștilor 
tradiționale aflate sub angajament APIA cu excepția celor operate cu forță 

animală 
 
15. Parcela. Dealul Găurenilor.  
         Suprafața de 295,65 ha 
         Localizare – Poiana Ampoiului, Poiana Ursului, Văleni. 
         Are numărul de parcelă US. 1,4,5,7,8. 
         Altitudine 500 – 920  m, expoziție N, E, S, panta 17 – 30 %. 
         Indici medii agrochimici - pH 5,10, N 1,07, P 17,8, K 105, sol moderat 
acid,aprovizionarea cu azot slabă, aprovizionarea cu fosfor slabă, 
aprovizionarea cu potasiu mijlocie,  necesarul de îngr. în raport cu 
analizele chimice: N 100 kg s.a, P 53 kg s.a, K 60 kg s.a, amendamente 5,4 
to/ha. 
          Flora - gramineele  au o acoperire totală de 43 %, leguminoasele de 
5,3 %, specii din alte familii botanice  8 %, plante neconsumate sau cu grad 
redus de consumabilitate 17,8 %, plante toxice si vătămătoare 8,4 %, plante 
ce dăunează produselor animaliere 9 %, arbori și arbuști 8,5 %. Valoarea 
pastorală calculată pentru pajiștea  din parcela Dealul Găurenilor este de 
35,34%, ceea ce indică o valoare agronomică   mijlocie a pajiștii. 

         Producția medie  de masă verde este de 6,5 to/ha.      
         Investiții realizate în parcelă: drum  de acces. 
        Propuneri de lucrări anuale: 
         A se respecta calendarul lucrărilor pe pajiște, din amenajament în 
acord cu legislația în vigoare 
         Pentru stăvilirea eroziunii de suprafață se vor lua următoarele măsuri 
preventive: 
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          Epoca optimă de recoltare a fânețelor, in general, se situează in 
perioada cuprinsă între faza de înspicare si cea de înflorire a gramineelor 
dominate si de la îmbobocire până la înflorire, a leguminoaselor.  
      Recoltarea târzie a fânețelor mai prezintă și alte neajunsuri legate de 
ajungerea la maturitate a unor semințe de buruieni care invadează apoi 
pajistea, cum este specia semi parazită clocoticiul (Rhinanthus minor) sau o 
recoltă la coasa a II-a (otava) scăzută. 

         Masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafața fâneței nu mai 
târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului. 
         Interzicerea pășunatului pe perioada de toamnă iarnă și primăvara 
devreme, pentru ca ierburile să se „odihnească” în sezonul rece;  
          Evitarea pe cât posibil a pășunatului pe pante pe timp ploios și sol 
umed, căutând locurile mai zvântate, bine drenate sau terenurile plane;  
          Evitarea supra păşunatului și supra târlirii care răresc și produc 
goluri în covorul ierbos a cărui sol este mai sensibil la eroziune  
          Pășunatul de primăvara foarte timpuriu al fânețelor, așa cum se 
practica in prezent in regiunile de deal, este foarte dăunător atât pentru 
sol, cat si pentru vegetația pajiștii. 
         Fertilizarea cu îngrășăminte organice (gunoi și târlire) și chimice 
(NPK) pentru îndesirea covorului ierbos, realizarea unor producții de iarbă 
corespunzătoare și a unei țeline dense;  
         Dintre măsurile curative se amintesc: 
          Pe pajiștile cu covor ierbos foarte rar se face mobilizarea 
superficială a solului pe curba de nivel, se seamănă un amestec adecvat, la 
1,5 cm adâncime și se tăvălugește. În primul an se folosește în regim de 

fâneață și în anii următori în toate modurile cunoscute respectând 
pășunatul rațional . 
       Propuneri de lucrări pe termen lung: 
        Desecări prin canale închise; 
        O data la 3-4 ani, se recomanda, prin rotație, ca fânețele in care 
domina plante cu valoare furajera buna sa fie recoltate după ajungerea la 
maturitate a semitelor care, prin autoînsămânțare, se reînnoiesc si 
îndesesc covorul ierbos. 
        Plantarea unor perdele de pomi, copaci, arbuști pentru protecție 
împotriva vânturilor și a zăpezii, umbrare pentru animale, desecări, etc. 
      Mențiuni: 
     Semnalăm faptul că  prin lucrări de ameliorare se poate mări producția 
pajiștilor cu 20-30%. În aceasta situație încărcătura de animale pe ha (CP 
capacitatea de pășunat) poate ajunge sau  chiar depăși 1UVM/ha. 
     Pentru supraînsămânțarea pajiștilor (pășune) recomandăm un amestec 
compus din: 70% graminee (Lolium perenne, Dactylis glomerata, Festuca 
pratensis, Poa pratensis) si 30% leguminoase (Trifolium repens, Lotus 

comiculatus, Trifolium pratense). 

        ÎN  PERIOADA  DE IMPLEMENTARE  A PROIECTULUI (10 ANI), DACĂ 
BENEFICIARUL DOREŞTE SĂ  APLICE   PNDR 2014-2020 Măsura 10 – 
Agro-mediu și climă,  EL TREBUIE SĂ RESPECTE UNELE CONDIŢII : 

      - utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor este interzisă; 
      - utilizarea tradițională a gunoiului de grajd este permisă până 
în echivalentul a maxim 40 kg. N s.a./ha (1 UVM/ha); 
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      - cositul poate începe doar după data de 1 iulie (pentru terenurile 
situate în UAT cu  altitudini medii mai mari sau egale cu 600 m) sau după 
data de 15 iunie (pentru terenurile situate în UAT cu altitudini medii mai 
mici de 600 m); 
      - pășunatul se efectuează cu maxim 1 UVM pe hectar. 
      - nu vor fi realizate însămânțări și supraînsămânțări (se pot face numai 
în cazul unor suprafețe afectate accidental cu plante din flora locală) 

    Lucrările cu utilajele mecanice nu sunt permise pe suprafața pajiștilor 
tradiționale aflate sub angajament APIA cu excepția celor operate cu forță 
animală 
 
16. Parcela. Bobu, Pădurea Tăuții.  
         Suprafața de 398,77 ha  
         Localizare – Tăuți, Pădurea Tăuții, Văleni. 
         Are numărul de parcelă US. 2,4,7,8. 
         Altitudine 280 – 750  m, expoziție E, V, S, N, indici medii agrochimici  
Ph 5,20, N 1,30, P 10,2, K 159,  sol moderat acid,aprovizionarea cu azot 
slabă, aprovizionarea cu fosfor slabă, aprovizionarea cu potasiu bună, 
necesarul de îngr. în raport cu analizele chimice: N 100 kg s.a, P 60 kg s.a, 
K 63 kg s.a, amendamente 3,5 to/ha. 
          Flora - gramineele  au o acoperire totală de 43 %, leguminoasele de 
5,3 %, specii din alte familii botanice  8 %, plante neconsumate sau cu grad 
redus de consumabilitate 17,8 %, plante toxice si vătămătoare 8,4 %, plante 
ce dăunează produselor animaliere 9 %, arbori și arbuști 8,5 %. Valoarea 
pastorală calculată pentru pajiștea  din parcela Bobu, Pădurea Tăuții este 

de 35,34%, ceea ce indică o valoare agronomică   mijlocie a pajiștii. 
         Producția medie  de masă verde este de 6,8 to/ha.      
         Investiții realizate în parcelă: drum  de acces. 
        Propuneri de lucrări anuale: 
         A se respecta calendarul lucrărilor pe pajiște, din amenajament în 
acord cu legislația în vigoare 
         Pentru stăvilirea eroziunii de suprafață se vor lua următoarele măsuri 
preventive: 
          Epoca optimă de recoltare a fânețelor, in general, se situează in 
perioada cuprinsă între faza de înspicare si cea de înflorire a gramineelor 
dominate si de la îmbobocire până la înflorire, a leguminoaselor.  
      Recoltarea târzie a fânețelor mai prezintă și alte neajunsuri legate de 
ajungerea la maturitate a unor semințe de buruieni care invadează apoi 
pajistea, cum este specia semi parazită clocoticiul (Rhinanthus minor) sau o 
recoltă la coasa a II-a (otava) scăzută. 
         Masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafața fâneței nu mai 
târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului. 

         Interzicerea pășunatului pe perioada de toamnă iarnă și primăvara 
devreme, pentru ca ierburile să se „odihnească” în sezonul rece;  
          Evitarea pe cât posibil a pășunatului pe pante pe timp ploios și sol 
umed, căutând locurile mai zvântate, bine drenate sau terenurile plane;  
          Evitarea supra păşunatului și supra târlirii care răresc și produc 
goluri în covorul ierbos a cărui sol este mai sensibil la eroziune  
          Pășunatul de primăvara foarte timpuriu al fânețelor, așa cum se 
practica in prezent in regiunile de deal, este foarte dăunător atât pentru 
sol, cat si pentru vegetația pajiștii. 
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         Fertilizarea cu îngrășăminte organice (gunoi și târlire) și chimice 
(NPK) pentru îndesirea covorului ierbos, realizarea unor producții de iarbă 
corespunzătoare și a unei țeline dense;  
         Dintre măsurile curative se amintesc: 
         Pe pajiștile cu covor ierbos foarte rar se face mobilizarea superficială 
a solului pe curba de nivel, se seamănă un amestec adecvat, la 1,5 cm 
adâncime și se tăvălugește. În primul an se folosește în regim de fâneață și 

în anii următori în toate modurile cunoscute respectând pășunatul rațional 
. 
       Propuneri de lucrări pe termen lung: 
        Desecări prin canale închise; 
        O data la 3-4 ani, se recomanda, prin rotație, ca fânețele in care 
domina plante cu valoare furajera buna sa fie recoltate după ajungerea la 
maturitate a semitelor care, prin autoînsămânțare, se reînnoiesc si 
îndesesc covorul ierbos. 
        Plantarea unor perdele de pomi, copaci, arbuști pentru protecție 
împotriva vânturilor și a zăpezii, umbrare pentru animale, desecări, etc. 
      Mențiuni: 
     Semnalăm faptul că  prin lucrări de ameliorare se poate mări producția 
pajiștilor cu 20-30%. În aceasta situație încărcătura de animale pe ha (CP 
capacitatea de pășunat) poate ajunge sau  chiar depăși 1UVM/ha. 
     Pentru supraînsămânțarea pajiștilor (pășune) recomandăm un amestec 
compus din: 70% graminee (Lolium perenne, Dactylis glomerata, Festuca 
pratensis, Poa pratensis) si 30% leguminoase (Trifolium repens, Lotus 
comiculatus, Trifolium pratense). 

     ÎN  PERIOADA  DE IMPLEMENTARE  A PROIECTULUI (10 ANI), DACĂ 
BENEFICIARUL DOREŞTE SĂ  APLICE   PNDR 2014-2020 Măsura 10 – 
Agro-mediu și climă,  EL TREBUIE SĂ RESPECTE UNELE CONDIŢII : 

      - utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor este interzisă; 
      - utilizarea tradițională a gunoiului de grajd este permisă până 
în echivalentul a maxim 40 kg. N s.a./ha (1 UVM/ha); 
      - cositul poate începe doar după data de 1 iulie (pentru terenurile 
situate în UAT cu  altitudini medii mai mari sau egale cu 600 m) sau după 
data de 15 iunie (pentru terenurile situate în UAT cu altitudini medii mai 
mici de 600 m); 
      - pășunatul se efectuează cu maxim 1 UVM pe hectar. 
      - nu vor fi realizate însămânțări și supraînsămânțări (se pot face numai   
în cazul unor suprafețe afectate accidental cu plante din flora locală ) 
    Lucrările cu utilajele mecanice nu sunt permise pe suprafața pajiștilor 
tradiționale aflate sub angajament APIA cu excepția celor operate cu forță 
animală 

 
17. Parcela. Zăpode, Dealul Poienii.  
         Suprafața de 156,76 ha  
         Localizare – Poiana Amoiului, Poiana Ursului, Văleni. 
         Are numărul de parcelă US.1,3. 
         Altitudine 450 – 900  m, expoziție N, V,  panta 17 – 22 %. 
         Indici medii agrochimici - pH 7,86; N 2,00, P 7,3, K 159, sol slab 
alcalin,aprovizionarea cu azot slabă, aprovizionarea cu fosfor foarte slabă, 
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aprovizionarea cu potasiu bună, necesarul de îngr. în raport cu analizele 
chimice: N 90 kg s.a, P 64 kg s.a, K 37 kg s.a 
          Flora - gramineele  au o acoperire totală de 43 %, leguminoasele de 
5,3 %, specii din alte familii botanice  8 %, plante neconsumate sau cu grad 
redus de consumabilitate 17,8 %, plante toxice si vătămătoare 8,4 %, plante 
ce dăunează produselor animaliere 9 %, arbori și arbuști 8,5 %. Valoarea 
pastorală calculată pentru pajiștea  din parcela Zăpode, Dealul Poienii este 

de 35,34%, ceea ce indică o valoare agronomică   mijlocie a pajiștii. 
          Producția medie  de masă verde este de 6,5 to/ha.      
         Investiții realizate în parcelă: drum  de acces. 
        Propuneri de lucrări anuale: 
         A se respecta calendarul lucrărilor pe pajiște, din amenajament în 
acord cu legislația în vigoare 
         Pentru stăvilirea eroziunii de suprafață se vor lua următoarele măsuri 
preventive: 
          Epoca optimă de recoltare a fânețelor, in general, se situează in 
perioada cuprinsă între faza de înspicare si cea de înflorire a gramineelor 
dominate si de la îmbobocire până la înflorire, a leguminoaselor.  
         Recoltarea târzie a fânețelor mai prezintă și alte neajunsuri legate 
de ajungerea la maturitate a unor semințe de buruieni care invadează apoi 
pajistea, cum este specia semi parazită clocoticiul (Rhinanthus minor) sau o 
recoltă la coasa a II-a (otava) scăzută. 
         Masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafața fâneței nu mai 
târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului. 
         Interzicerea pășunatului pe perioada de toamnă iarnă și primăvara 

devreme, pentru ca ierburile să se „odihnească” în sezonul rece;  
          Evitarea pe cât posibil a pășunatului pe pante pe timp ploios și sol 
umed, căutând locurile mai zvântate, bine drenate sau terenurile plane;  
          Evitarea supra păşunatului și supra târlirii care răresc și produc 
goluri în covorul ierbos a cărui sol este mai sensibil la eroziune  
          Pășunatul de primăvara foarte timpuriu al fânețelor, așa cum se 
practica in prezent in regiunile de deal, este foarte dăunător atât pentru 
sol, cat si pentru vegetația pajiștii. 
         Fertilizarea cu îngrășăminte organice (gunoi și târlire) și chimice 
(NPK) pentru îndesirea covorului ierbos, realizarea unor producții de iarbă 
corespunzătoare și a unei țeline dense;  
         Dintre măsurile curative se amintesc: 
         Pe pajiștile cu covor ierbos foarte rar se face mobilizarea superficială 
a solului pe curba de nivel, se seamănă un amestec adecvat, la 1,5 cm 
adâncime și se tăvălugește. În primul an se folosește în regim de fâneață și 
în anii următori în toate modurile cunoscute respectând pășunatul rațional. 
       Propuneri de lucrări pe termen lung: 

        Desecări prin canale închise. 
        O data la 3-4 ani, se recomanda, prin rotație, ca fânețele in care 
domina plante cu valoare furajera buna sa fie recoltate după ajungerea la 
maturitate a semitelor care, prin autoînsămânțare, se reînnoiesc si 
îndesesc covorul ierbos. 
        Plantarea unor perdele de pomi, copaci, arbuști pentru protecție 
împotriva vânturilor și a zăpezii, umbrare pentru animale, desecări, etc. 
      Mențiuni: 
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     Semnalăm faptul că  prin lucrări de ameliorare se poate mări producția 
pajiștilor cu 20-30%. În aceasta situație încărcătura de animale pe ha (CP 
capacitatea de pășunat) poate ajunge sau  chiar depăși 1UVM/ha. 
     Pentru supraînsămânțarea pajiștilor (pășune) recomandăm un amestec 
compus din: 70% graminee (Lolium perenne, Dactylis glomerata, Festuca 
pratensis, Poa pratensis) si 30% leguminoase (Trifolium repens, Lotus 
comiculatus, Trifolium pratense). 

        ÎN  PERIOADA  DE IMPLEMENTARE  A PROIECTULUI (10 ANI), DACĂ 
BENEFICIARUL DOREŞTE SĂ  APLICE   PNDR 2014-2020 Măsura 10 – 
Agro-mediu și climă,  EL TREBUIE SĂ RESPECTE UNELE CONDIŢII : 

      - utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor este interzisă; 
      - utilizarea tradițională a gunoiului de grajd este permisă până 
în echivalentul a maxim 40 kg. N s.a./ha (1 UVM/ha); 
      - cositul poate începe doar după data de 1 iulie (pentru terenurile 
situate în UAT cu  altitudini medii mai mari sau egale cu 600 m) sau după 
data de 15 iunie (pentru terenurile situate în UAT cu altitudini medii mai 
mici de 600 m); 
      - pășunatul se efectuează cu maxim 1 UVM pe hectar. 
      - nu vor fi realizate însămânțări și supraînsămânțări (se pot face numai   
în cazul unor suprafețe afectate accidental cu plante din flora locală ) 
    Lucrările cu utilajele mecanice nu sunt permise pe suprafața pajiștilor 
tradiționale aflate sub angajament APIA cu excepția celor operate cu forță 
animală 

 
IMPORTANT. 

     Modul de implementare a amenajamentului pastoral se 

stabilește prin contractul de concesiune sau închiriere, 

conform pevederilor legale, responsabilitatea pentru 

gestionarea pajiștilor conform normelor tehnice prevăzute în 

amenajament, cu respectarea bunelor condiții agricole și de 

mediu revenind exclusiv utilizatorului. 

    Primăria prin aparatul de specialitate asigură controlul cu 

privire la respectarea prevederilor contractuale stabilite 

pentru pajiștile concesionate, sau închiriate. 
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ANEXE 
 
1. Tabel centralizator cu suprafețele de pajiști de pe teritoriul U.A.T. 

Meteș, judeţul Alba. 
2. Ortofotoplanul U.A.T. Meteș, judeţul Alba. 
3. Hotărârea Consiliului Local Meteș, nr.214/12/04/2017, privind stabilirea 

suprafeței de pajiști care face obiectul amenajamentului pastoral U.A.T. 
Meteș, judeţul Alba. 
4.Tabel cu deținătorii / utilizatorii de pajiști permanente din U.A.T. Meteș, 

judeţul Alba. 
 


